
 

 

 

O PIL KIDS (Programa de Incentivo à Leitura Infantil) foi desenvolvido para ajudar, de forma lúdica, na 

fixação das lições propostas nas revistas infantis de EBD da Editora Betel. As atividades semanais são 

elaboradas dentro da perspectiva e linguagem pertinentes a cada faixa etária em questão. Aqui 

apresentamos o PIL KIDS SABER+, desenvolvido para os alunos de 9 a 11 anos de idade, que é uma 

gincana divertida e que agrega motivação à classe dos Juniores, chamada “Missão dada é Missão 

Cumprida”. A proposta é que os alunos executem, ao longo da semana que antecede a EBD, as missões 

apresentadas neste recurso e, para motivá-los, a cada missão cumprida eles receberão um selo com a 

pontuação correspondente ao valor da missão, que serão colados em suas respectivas cartelas de 

pontuação. Os selos, as cartelas de pontuação e as missões estão disponíveis em nosso site para 

download. É só baixar, imprimir e começar a utilizar! E o melhor, download totalmente gratuito! 

Neste trimestre, todas as missões cumpridas computam 250 pontos, mas o aluno pode acumular ainda 

mais pontos com os bônus de algumas missões (os selos de bônus devem ser colados na parte de trás 

da cartela de pontuação). O vencedor da gincana será o aluno que tiver mais pontos no final. Sugerimos 

que o aluno vencedor seja contemplado com algum prêmio motivacional, como ingressos para um passeio, 

um rodízio de pizza ou o que sua criatividade e condições permitirem. É importante que você, querido 

professor, nas primeiras aulas explique bem a mecânica da pontuação, a fim de sanar dúvidas e maximizar 

a qualidade e o desenvolvimento das tarefas apresentadas. Ao término de cada lição dominical, ao final 

da aula, enfatize as missões da semana e incentive seus alunos a se empenharem com dedicação; afinal 

de contas, todo o esforço será pontuado e ele poderá ser o grande campeão do trimestre. Salientamos 

também a importância de você rubricar cada selo que colar nas cartelas de pontuação dos alunos, para 

ajudar no controle. Vale ressaltar ainda que o sucesso desta gincana dependerá de seu empenho e 

motivação com os alunos de sua classe. Na culminância do trimestre, ou seja, na lição 13, também 

sugerimos que a classe promova uma linda festa “Missão Cumprida”, com deliciosos aperitivos para 

degustação ao final. Ainda durante o evento, a última missão será cumprida pelos alunos e o professor 

pontuará cada participante. 

  

Com carinho, 

Editora Betel 
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Respostas das Missões  

 

Lição 05  

Casa de misericórdia. 

 

 

Lição 06  

O Centurião é aquele que comanda cem, seria uma espécie de suboficial das Legiões 
Romanas. 

Qual era sua função? 

 Espalhados pelo império Romano, comandavam grupos de 60 até 100 soldados, 

mantendo a ordem, garantindo o pagamento de Impostos, prestando serviços nas 

províncias e tendo, com frequência, competências judiciais ou mesmo administrativas.

 

Lição 09  

     1.      

     G      

    2. A N D R É  

     L      

4. M U L T I P L I C A 

     L      

 3. D O Z E      

     I      

     A        

 

Lição 10  

“Não tenha medo; tenha fé!”. 
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