
                                                     

3º Trimestre de 2020:  Profetas de Deus 

Professor, 

Estamos iniciando um novo trimestre, novos desafios, novas expectativas, muitas metas e 

objetivos traçados para serem atingidos! Não podemos deixar de interceder e investir em nossos 

relacionamentos familiares, com relação a educação cristã de nossos filhos, que continua  sendo 

alvo de bombardeio diários na mídia, na escola, na sociedade de maneira geral. Principalmente 

nesse momento delicado que estamos vivendo de pandemia no mundo. Por isso a participação das 

famílias continua sendo ativamente das tarefas propostas no Pil Kids, incentivando as crianças e 

ajudando para que elas cresçam espiritualmente e estejam preparadas para enfrentar os desafios 

espirituais. 

 No 3º trimestre do ano de 2020 a Editora Betel acaba de preparar o PIL KIDS primários para 

o público de (6 à 8 anos), visando novamente auxiliar e enriquecer as lições que serão estudas de 

forma lúdica e prazerosa. Onde o brincar é algo sério e possibilita o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Mais uma vez a nossa proposta é experimentar a brincadeira como coisa séria, onde de forma 

lúdica e recreativa, as crianças terão o interesse de participar e estudar as lições brincando, contudo 

com a ajuda e participação dos familiares, pois cada atividade proposta na semana referente a lição 

que será estudada, será um desafio a partir de uma brincadeira, como estratégia pedagógica, 

proporcionando a construção de conhecimento, através do lúdico, tornando o ensino divertido e 

prazeroso para a criança, que tem suas características especificas e proporcionando a integração e 

o crescimento espiritual da família. 

Sugerimos que se possível seja realizado um vídeo ou carta explicativa para os familiares para 

apresentar o terceiro trimestre do ano incentivando os mesmos na participação do trimestre, devido 

à reclusão social que temos enfrentado. 

Prepare um carinho para os pais, podendo ser uma palavra de encorajamento com um 

versículo bíblico, uma palavra de esperança, enfatizando que estamos juntos nesse momento difícil 

que temos vivido. 

Essa versão APRENDER+ “Brincando e aprendendo”, tem a proposta de ser realizada durante 

a semana uma brincadeira, que aborde e aplique o ensino que será proposto na lição da EBD com a 

participação da família. Caso a criança não tenha familiares cristãos, sugerimos que o professor 

busque na igreja uma família que apoie essa criança, adotando-a espiritualmente, através de oração 

e na ajuda das realizações das tarefas propostas, mesmo que seja através do distanciamento social, 

utilizando os meios de comunicação acessível à criança e ao voluntário. Cada brincadeira terá uma 

pontuação para aquelas crianças que conseguirem realizar a brincadeira por completo. Os pontos 



serão registrados em uma cartela, aquela criança que completar a cartela ao fim do trimestre, será 

o grande vencedor da brincadeira. A cartela terá um total de 100 pontos, que será divido por lições, 

de acordo com as brincadeiras propostas. Cada brincadeira concluída proporcionará a criança à 

entrega, de um adesivo com pontos proporcionais a complexidade da brincadeira. Por exemplo, a 

criança teria que brincar de ajudar durante a semana, “brincando de ajudante”, e trazer ou enviar a 

pesquisa para o professor no domingo através do distanciamento social ou não, dependendo das 

orientações das autoridades devido a pandemia, essa brincadeira valerá um adesivo valendo dez 

pontos e assim por diante. 

Para concluir o trimestre prepare um vídeo, ou uma cartinha carinhosa (de acordo com as 

orientações do momento quanto à reclusão social) de encerramento, lembre-se que é o terceiro 

trimestre do ano, e não se esqueça de avaliar o trabalho já realizado, ressaltando, que podemos 

aprender juntos. 

 Exponha as brincadeiras realizadas e as cartelas que as crianças completaram no trimestre, 

nas redes sociais da igreja. Como estimulo por participarem coloque elogios e incentivos a todas as 

crianças. 

 Aproveite para convidar os visitantes para participar no próximo trimestre. Ressaltamos que 

nesta faixa etária as crianças, têm dificuldades de entender o sentido de uns ganharem e outros não, 

por isso orientamos que todos sejam elogiados carinhosamente. 

Tenham um excelente trimestre de estudos e brincadeiras, na presença do nosso Senhor 

Jesus Cristo, que com certeza estará te orientando e dando-lhe estratégias para executar esse novo 

desafio com as crianças e seus familiares. Lembre-se você foi escolhido de Deus. E hoje Ele conta 

com você professor para realizar essa tarefa. 

“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que 
sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá 
livramento, de sorte que a possais suportar.” 1 Corintios 10.13. 

 

 

Com carinho,  

Editora Betel 

 

 

 

 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2020:  Profetas de Deus 

LIÇÃO 01: O DEUS VERDADEIRO 

 

Atividade: Brincando de desenhar 

Faça um desenho bem bonito da natureza que Deus criou e escreva o versículo abaixo. Mostre 

para seu professor da EBD. 

“... que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro”, João 17.3 - NTLH  

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 02: VENCENDO O MAL COM O BEM 
 

Atividade: Brincando de fazer o bem 

Juntamente com sua família pense em algo que algum coleguinha tenha feito que te deixou triste.  

Converse com sua família e pense em algo bom que você possa fazer por esse colega, retribuindo 

com o bem aquilo que te deixou triste. Relate a seu professor de EBD como foi realizar essa 

atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 03: NINGUÉM SE ESCONDE DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de pique esconde 

Convide sua família para brincar com você! A brincadeira é pique esconde. Peça para um de seus 

familiares vende os olhos e depois, conte até 10. Enquanto isso procure um lugar para se 

esconder. Quem vendou os olhos deve abrir após contar e lhe procurar. Repita a brincadeira até 

que todos tenham a oportunidade de se esconder e ser encontrado. Após a brincadeira sente e 

converse com seus familiares se é possível se esconder de Deus. 

Relate a seu professor de EBD como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2020:  Profetas de Deus 

LIÇÃO 04: UM AMOR INCOMPARÁVEL 

 

Atividade: Brincando de morto e vivo 

Convide sua família para brincar com você! A brincadeira é “morto ou vivo”. Peça a um de seus 

familiares para dar o comando: “morto” você deve abaixar e “vivo” deve ficar de pé. O adulto deve 

repetir o comando por várias vezes.  Ao final da brincadeira converse com sua família sobre o amor 

incomparável de Deus, que nos proporciona vida eterna. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 05: O MENSAGEIRO DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de mensageiro 

Com ajuda de sua família pegue uma folha de papel ofício, enrole de maneira que fique no 

formato de um cone. Cole com fita adesiva ou cola, fazendo assim um belo megafone. Brinque de 

anunciar as boas novas do Evangelho através do megafone, falando pequenos versículos bíblicos e 

dizendo que Jesus nos ama e quer nos salvar. Relate para seu professor de EBD como foi realizar 

essa atividade.  

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 06 – O CLAMOR DE UM REI 

 

Atividade: Brincando de fazer um tapete de oração 

Convide seus familiares para lhe ajudar a fazer um tapete de oração. Pode ser feito com EVA, 

tecido ou papelão. Faça um retângulo com um desses materiais que permita que você consiga se 

ajoelhar para orar. Decore com retalhos coloridos. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2020:  Profetas de Deus 

LIÇÃO 07 – UM JOVEM PROFETA 

 

Atividade: Brincando de recorte e colagem 

Juntamente com seus familiares pesquise e recorte ilustrações de pessoas realizando a obra de 

Deus como: Louvando, pregando a Palavra de Deus, organizando o Templo, tocando instrumentos, 

dando aula na EBD, limpando a Igreja, entre outras. Providencie uma cartolina, e nela cole as 

ilustrações fazendo um belo cartaz com atividades que podemos para fazer para Deus. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 08 – O MENSAGEIRO DA ESPERANÇA 

 

Atividade: Brincando de fazer um poema 

Com ajuda de seus pais escreva um verso de poema em um papel, usando a imaginação e a 

Palavra do Senhor! Depois faça um desenho lindo representando o verso do poema escrito. 

Mostre a seu professor de EBD. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 09 – REJEITANDO OS MANJARES DO REI 

 

Atividade: Brincando  

Com a participação de sua família pesquise e recorte ilustrações de alimentos saudáveis e 

alimentos não saudáveis. Providencie uma cartolina faça uma linha ao meio. De um lado cole os 

alimentos saudáveis e do outro lado os alimentos não saudáveis. Você poderá decorar seu cartaz 

com bordinhas coloridas. 

Mostre a se professor de EBD.  

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2020:  Profetas de Deus 

LIÇÃO 10 – DANIEL REVELA O SONHO DO REI 

 

Atividade: Brincando de descobrir os códigos secretos 

Troque os símbolos pelas respectivas letras na legenda e descubra a frase secreta. 

“... O                                                    que vocês adoram é o mais poderoso de todos  
 
os deuses ...”  

 

Daniel 2.47 – NTLH 

           = U 

          = E 

          = S 

              = D 

 
“... O ___________________________ que vocês adoram é o mais poderoso de todos os deuses 
...”  
 
Daniel 2.47 – NTLH 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 11 – LEÕES INOFENSIVOS 

 

Atividade: Brincando e orando 

Durante a semana reúna-se três vezes ao dia para orar a Deus com sua família. Em uma folha de 

papel oficio faça um lindo desenho demonstrando como foi realizar essa atividade em família. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2020:  Profetas de Deus 

LIÇÃO 12 – O MENSAGEIRO DO DESERTO 

 

Atividade: Brincando de enviar mensagem na garrafa 

Com ajuda de sua família providencie uma garrafa pet vazia, higienizada e seca. Escreva o versículo 

abaixo em uma folha ofício, faça um desenho enrole a mensagem e coloque dentro da garrafa.  

Pense em um amigo que não conhece a Jesus e dê a garrafa com a mensagem dentro. 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 13 – UMA MISSÃO DIVINA 

 

Atividade: Brincando e pesquisando 

Juntamente com sua família, providencie uma cartolina, e nela faça a ilustração de um círculo 

grande para representar o Planeta Terra. Pesquise em jornais e revistas imagens de pessoas de 

diferentes nações, recorte-as e cole-as  dentro do circulo para representar as pessoas de todo o 

mundo. Fora do círculo escreva o versículo abaixo: 

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo”, Mateus 28.19. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 


