
                                                     

1º Trimestre de 2021:  Histórias Bíblicas e Salmos 

Professor, 

Estamos iniciando um novo ano, 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 nossos filhos, que continua sendo alvo de bombardeio na mídia, 

na tecnologia, na sociedade de maneira geral. Por isso a proposta deste ano continua sendo que as famílias 

estejam participando 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 1º trimestre do ano de 2021 a Editora Betel preparou o PIL KIDS primários para o público de (6 a 

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 à 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 seja realizando uma reunião com os familiares, respeitando os protocolos de 

distanciamento social e todas as medidas preventivas devido a pandemia mundial que temos enfrentado 

para apresentar o primeiro trimestre do ano incentivando os mesmos na participação do trimestre, pode ser 

preparado uma lembrancinha para os pais podendo ser uma mensagem, acrescentando versículos bíblicos.. 

Prepare um carinho para os pais. Como sugestão indicamos uma cartinha confeccionada pelos filhos, 

ou um marcador de Bíblia assinado pelos filhos, entre outros. 

Após a recepção dos pais o professor deverá iniciar a reunião, solicitando a parceria dos responsáveis, 

valorizando a importância da participação da família, explicando o objetivo da reunião. Leia o texto Bíblico:  

“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 

Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa; 

Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. 

E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor”, Ef 

6.1-4. 

 

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 no domingo 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. 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. O 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 a pesquisa para o professor no domingo, essa brincadeira valerá um 

adesivo valendo dez pontos para ser colado na cartela de pontuação, e assim por diante. 

Para concluir o trimestre faça um vídeo com fotos das crianças, das tarefas realizadas, e envie para 

os familiares, peça que as crianças envie para amigos, vizinhos e colegas da escola, lembre-se que é o 

primeiro trimestre do ano, premiar os mais participativos durante o trimestre e não esqueça de avaliar o 

trabalho já realizado, ressaltando, que podemos aprender juntos, exponha no vídeo as brincadeiras 

realizadas e as cartelas que as crianças completaram no trimestre, como estimulo por participarem 

presenteie a todas as crianças com uma pequena lembrancinha, podendo ser desde um pirulito, uma 

medalha ou até bombons, ressaltando que a participação de cada um foi importante. 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 

premiados. 

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

tenho certeza que estará lhe orientando e dando estratégia para executar este 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 ou que não se sente capaz 

para realizar tão grande trabalho e desafio, que já está cansado, mas lembre-se da Palavra do Senhor: 

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas 

que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o 

prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”, Fp 3.13,14. 
 
Mãos à obra, pois o Senhor é contigo, querido professor, servo do Senhor! 

 

No amor de Cristo: 

 

Equipe Betel Kids 

 

 

 

 

 

 



                                                     

1º Trimestre de 2021:  Histórias Bíblicas e Salmos 

 

Atividade: Brincando de observar e pintar 

Providencie uma folha oficio e lápis de cor. Observe a natureza ao seu redor e desenhe aquilo que 

mais lhe chamar atenção na criação de Deus. Faça um colorido bem bonito. 

Leve para EBD e mostre a seu professor. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de pintar 

Junto com seus responsáveis, pegue uma folha ofício e um giz de cera branco. Desenhe na folha 

algo grande de acordo com sua criatividade. Como o giz é branco na folha branca não aparecerá. 

Então, pegue tinta guache preta, pincel e água. Molhe o pincel de tinta e passe sobre a folha em 

cima do seu desenho e ele aparecerá. 

Relate a seu professor como foi realizar essa atividade. 

 Professor aproveite a técnica de pintura realizada pelas crianças e explique a lição. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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Atividade: Brincando e descobrindo 

Com ajuda de seus responsáveis troque os códigos por letras e descubra a palavra que completa o 

versículo. 

“O Senhor é                                                                          e misericordioso...” Salmos 103.8  – NTLH 

“O Senhor é ________________________e misericordioso...” Salmos 103.8 - NTLH 

       = o 

      = b 

       = d 

       = s 

        = n 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

Atividade: Brincando de fazer cartões para amigos 

Com criatividade e capricho faça um cartão bem bonito e colorido para presentear seu melhor 

amigo! Dentro escreva: JESUS TE AMA! 

Atividade concluída vale: 5 Pontos  

 

 

 

 

 

 



                                                     

1º Trimestre de 2021:  Histórias Bíblicas e Salmos 

 

Atividade: Brincando de repórter 

Vamos brincar de repórter: Pergunte para seus pais três conselhos importantes para sua vida 

extraídos da Bíblia. Peça que eles escrevam esses conselhos em uma folha de papel e lhe diga o 

porquê esses conselhos são importantes. 

Leve as anotações para seu professor da EBD. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

Atividade: Brincando de pesquisar 

Pesquise em jornais e revistas ilustrações de crianças orando, recorte e leve para EBD. 

 Professor com as ilustrações façam um belo mural de oração. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de desenhar 

Vamos desenhar! Pegue uma folha de papel oficio deitada e desenhe uma igreja. Recorte vários 

pedaços de papéis coloridos e cole dentro do desenho da igreja fazendo um belo mosaico. Leve o 

desenho para seu professor. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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Atividade: Brincando de recorte e colagem 

Pesquise em jornais e revistas as letras que formam a palavra PERDÃO. Recorte e cole em uma 

folha ofício. 

 

 

 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de pesquisador 

Junto com seus familiares pesquise informações sobre as características das ovelhas, locais onde 

vivem, alimentação e como este animal precisa ser o seu cuidado. 

Leve para seu professor de EBD todas as informações que você conseguir descobrir. 

Atividade concluída vale: 05 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDÃO 
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Atividade: Brincando com sua família 

Convide seus pais para brincar com você! A brincadeira será quem primeiro encontra o Salmo da 

Bíblia. 

 Salmos 127 

 Salmos 91 

 Salmos 23 

Você conta até três e diz valendo. Cada um deve pegar a sua Bíblia e procurar o Salmo. Quem 

encontrar primeiro será o vencedor. 

Conte para professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando de fazer um instrumento musical 

Juntamente com sua família construa um instrumento musical com materiais reaproveitáveis. Use 

sua criatividade e capriche em seu instrumento. 

Leve para EBD o instrumento para louvar ao Senhor com os amigos. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

Atividade: Brincando e louvando  

Juntamente com sua família escolha um louvor que vocês gostem de adorar a Deus juntos. Escreva 

a letra desse louvor em uma folha de papel. Louvem ao Senhor juntos! 

Leve para EBD o louvor escolhido e conte para seu professor como foi realizar essa tarefa. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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Atividade: Brincando com os olhos vendados 

Convide seus familiares para brincar com você! Peça que seus pais vendem seus olhos com um 

tapa olhos ou lenço. Em seguida peça-lhes que através de palavras o oriente para que você possa 

se locomover pela casa. 

Relate a seu professor de EBD como foi realizar essa tarefa, se você sentiu medo, se sentiu 

inseguro ou se confiou plenamente nas orientações e seguiu. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 


