
                                                     

4º Trimestre de 2020:  Os amigos de Jesus 

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 à educação cristã de nossas crianças, que continua  sendo alvo de bombardeio diários 

na mídia, na escola, na sociedade de maneira geral, principalmente nesse momento delicado de pandemia 

que estamos vivendo. Diante disto, a participação das famílias continua sendo ativamente das tarefas 

propostas no PIL KIDS, incentivando as crianças e ajudando-as para que cresçam espiritualmente e estejam 

preparadas para enfrentar os desafios espirituais. 

Para o 4º trimestre do ano, a Editora Betel preparou 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, pois 

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 é 

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

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

proporcionando a construção de conhecimento, através do lúdico, proporcionando a integração e o 

crescimento espiritual da família como um todo. 

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

apresentar o novo trimestre do ano incentivando os mesmos na participação do período. 

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. 

Importante: Essa versão APRENDER+ “Brincando e aprendendo”, tem a proposta de ser realizado 

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 a criança e ao voluntário.  

Cada brincadeira terá uma pontuação para àquelas que conseguirem realizar a brincadeira por 

completo. Os pontos serão registrados em uma cartela e a criança que completá-la ao fim do trimestre, será 

a grande vencedora 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 

selo com pontos proporcionais a complexidade da brincadeira.  



Para concluir o trimestre prepare um encontro seguindo as regras de distanciamento social e as 

orientações das autoridades locais, ou uma cartinha carinhosa de encerramento, podendo ser um vídeo de 

gratidão aos pais e alunos.  

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

sociais da igreja ou no encontro se assim for possível proceder. Como estímulo pela participação coloque 

elogios e incentivos a todas as crianças. 

 Aproveite para convidar os visitantes para participarem do 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 temos a certeza que Ele estará orientando-lhe e dando-lhe estratégia 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. 

Talvez você possa estar dizendo dentro de si, que não vai conseguir, que as dificuldades aumentaram devido 

a pandemia ou que não se sente capaz para realizar tão grande trabalho e desafio, que já esta cansado, mas 

lembre-se da palavra do Senhor: 

“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 Coríntios 10.13. 

 

No amor de Cristo: 

 

Equipe Betel Kids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

4º Trimestre de 2020:  Os amigos de Jesus 

 

Atividade: Brincando de anunciar Jesus 

Com ajuda de seus pais faça um megafone com uma folha de papel oficio. Enrole a folha de 

maneira que um lado fique estreito e o outro largo. Cole a ponta da folha para que não solte, 

fazendo assim um belo megafone.  Para deixar seu megafone bem bonito, pinte a folha com giz de 

cera antes de enrolar e colar. Depois é só brincar de anunciar Jesus, colocando a parte mais 

estreita, próximo a boca e anunciando que Jesus ama a todos e veio para nos salvar. 

Leve seu megafone para EBD e mostre a seu professor para acumular pontos em sua cartela. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de fazer um convite 

Junto com seus responsáveis, pegue uma folha ofício, dobre ao meio e confeccione um lindo 

convite para entregar a um de seus coleguinhas, convidando-o para ir a sua igreja com sua família. 

Relate a seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de pescaria 

Vamos desenhar e recortar vários peixinhos de papel! Em um dos lados dos peixes escreva nome 

de amigos de sua família que ainda não conheceram a Jesus.  Providencie uma caixa de sapato, 

coloque terra e faça algumas varinhas de pescar com galhos, barbante e arame. Peça ajuda de seus 

responsáveis.  Depois é só convidar a família para a brincadeira de pescaria! Após pescar cada 

peixinho, faça uma breve oração pelo nome que está no peixinho, pedindo que essa pessoa tenha 

a oportunidade de conhecer a Jesus. 

Relate a seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 



                                                     

4º Trimestre de 2020:  Os amigos de Jesus 

 

Atividade: Brincando de pintura 

Em uma folha oficio faça um desenho bem bonito e colorido! Escreva o versículo abaixo e 

presenteie algum coleguinha que ainda não conhece o nosso grande Amigo Jesus. 

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim”. João 14.1 
Relate a seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

Atividade: Brincando com fantoches 

Vamos brincar de fazer um lindo fantoche de meia. Com a ajuda de seus responsáveis, separe uma 

meia que não utilize mais, desenhe olhinhos em folha de papel, boquinha e nariz. Faça cabelos 

com papel picado, cole na meia e depois e só colocar a mãozinha dentro da meia e brincar de falar 

sobre o amigo Jesus. 

Leve o fantoche para EBD e compartilhe com os seus amigos. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

4º Trimestre de 2020:  Os amigos de Jesus 

 

Atividade: Brincando com dobraduras 

Providencie uma folha de oficio e faça uma dobradura de casa conforme o modelo abaixo. Nela 

desenhe Zaqueu e Jesus. Faça um colorido bem bonito. 

 

Leve sua arte para seu professor de EBD. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de desenhar 

Vamos desenhar! Pegue uma folha de papel oficio deitada e dobre ao meio de um lado desenhe 

aquilo que te causa muito medo e do outro lado desenhe aquilo que você acredita que Deus pode 

fazer para tirar seu medo. Faça essa atividade junto com sua família. 

Levo o seu desenho para seu professor. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 



                                                     

4º Trimestre de 2020:  Os amigos de Jesus 

 

Atividade: Brincando de jornalista 

Com ajuda da família faça um microfone de materiais reaproveitáveis! Use a criatividade! Agora é 

só anunciar a reportagem, espalhando a notícia que Jesus ressuscitou com o microfone em sua 

casa. 

Leve o microfone para EBD e conte como foi realizar essa atividade com sua família. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando e doando 

Junto com seus familiares, separe brinquedos que você não brinca mais e roupas que não cabem 

mais em você e leve para EBD para ser doado para os amiguinhos que precisam. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando com pintura 

Em uma folha oficio desenhe Paulo com a técnica de pontilhado (fazendo pontinhos com o giz de 

cera). 

Leve para seu professor e garanta pontos em sua cartela. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 

 

 

 



                                                     

4º Trimestre de 2020:  Os amigos de Jesus 

 

Atividade: Brincando o que o mestre mandar 

Vamos brincar do que o mestre mandar! Peça aos seus pais que lhe dê três tarefas para realizar. 

Faça com zelo e relate a seu professor como foi realizar essa atividade com sua família. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de fazer porta-retratos  

Com ajuda da sua família faça um porta retrato com materiais reaproveitáveis. Seja criativo, use a 

imaginação, decore o seu porta-retratos e coloque uma foto sua com sua família.  

Leve-o para EBD e entregue a seu professor. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

Atividade: Brincando de descobrir o código secreto 

Troque o desenho pela palavra e descubra o versículo:  

“Então               afirmou: – eu, que estou falando com você, sou o Messias.”  
João 4.26 – NTLH 

                = Jesus 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 


