
 

2º TRIMESTRE 2021: Sabedoria para viver bem 

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 infantil, que continua sendo alvo de 

bombardeio diários na mídia de modo geral, principalmente nesse momento delicado em que ainda 

estamos vivendo uma pandemia.  

O PIL KIDS 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.  

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

familiares para apresentar o segundo trimestre do ano incentivando os mesmos na participação do 

trimestre. 

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 

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. 

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

Cristo.  

Lembre-se: você foi escolhido de Deus para a missão de ensino às crianças, 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 Coríntios 10.13. 

 

Com carinho: 

Equipe Editora Betel EBD Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIÇÃO 01 – UM SÁBIO EXEMPLAR 

Atividade: Brincando de procurar o tesouro 

Convide sua família para brincar com você. A brincadeira é a seguinte: A Bíblia é a Palavra de Deus, 

ela é o maior tesouro que alguém pode ter. Esconda a sua Bíblia em algum lugar da sua casa e peça 

a quem estiver participando da brincadeira que a encontre. Quem encontrar, deve abri-la e ler um 

versículo de provérbios em voz alta. Repita a brincadeira até que todos tenham a oportunidade de 

ter uma vez para esconder e outra para encontrar. 

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

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

LIÇÃO 02 – SÁBIO NA APRENDIZAGEM 

Atividade: Brincando de descobrir o código secreto 

Troque os desenhos pelas letras correspondentes e descubra a mensagem escrita. 

“Honrarás ao teu                                   e a tua                                    , para que vivas muito tempo sobre a terra”, 

Êxodo 20.12. 

              = A 

              = M 

              = P 

              = I 

 = E 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

LIÇÃO 03 – SÁBIO NO AGIR 

Atividade: Brincando de criar 

Com ajuda de seus responsáveis, utilizando materiais reaproveitáveis e sua criatividade, faça uma 

trombeta e a decore para deixá-la bem colorida e bonita. 

Leve para EBD e mostre a seu professor.  



 

Atividade concluída vale: 5 Pontos  

 

LIÇÃO 04 – SÁBIOS NO FALAR 

Atividade: Brincando  

Com ajuda de seus familiares providencie uma caixa de sapatos vazia, encapando-a com papel de 

presente ou papel colorido. Durante três dias reúna-se com sua família, escrevam pedidos de oração, 

deposite-os dentro da caixa e orem juntos. 

Leve a caixa para EBD e compartilhe com seu professor como foi realizar essa atividade.  

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

LIÇÃO 05 – SÁBIO NO PERDOAR 

Atividade: Brincando com minha família 

Converse com sua família, e junto escrevam dentro de um coração feito em papel ofício cinco 

motivos por que devemos perdoar uns aos outros. Leve para EBD e entregue o coração ao 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 

 

 

Cinco motivos por que 

devemos perdoar: 



 

 

 

LIÇÃO 06 – SÁBIO PARA ESCOLHER 

Atividade: Brincando com os olhos vendados 

Reunia a família e vamos brincar! 

Peça a mamãe ou a vovó que separe alguns alimentos saudáveis e não saudáveis sem que você veja. 

Logo depois seu responsável deverá vendar os seus olhos e colocar o alimento em suas mãos para 

que você tente descobrir o alimento através de seu tato e de seu olfato. 

Conte para seu professor como foi realizar essa tarefa. 

            Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

LIÇÃO 07 – SÁBIO NO AJUDAR 

Atividade: Brincando de ajudar 

Durante a semana verifique com seus familiares o que você pode fazer para ajudá-los. Seja gentil e 

ajude-os naquilo que eles precisam. 

Relate a seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

LIÇÃO 08 – SÁBIO EM CRER 

Atividade: Brincando de desenhar 

Em uma folha ofício, ilustre e pinte um personagem bíblico que mesmo em meio a dificuldades, 

confiou em Deus. Leve sua arte para seu professor de EBD. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos  

 

 

 

 



 

 

 

LIÇÃO 09 – SÁBIO NAS ESCOLHAS 

             Atividade: Brincando de correio da amizade 

Vamos fazer um correio da amizade? Durante a semana, com ajuda de seus familiares, faça cartinhas 

com mensagens, desenhos e versículos bíblicos. Presenteie seus amigos com essas cartinhas como 

forma de carinho e amizade. 

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

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

LIÇÃO 10 – SÁBIO DO REPARTIR 

Atividade: Brincando de pintura 

Providencie uma folha de papel ofício, pincel e tinta guache. Faça a pintura de cinco pães e dois 

peixinhos com bastante capricho. Deixe secar e leve para seu professor de EBD. 

             Atividade concluída vale: 10 Pontos  

 

LIÇÃO 11 – SÁBIO EM OBEDECER 

Atividade: Brincando de tudo o que o mestre mandar 

Convide sua família para brincar com você. Seus pais serão os mestres e você com o restante de sua 

família deverão realizar três atividades que eles te pedirem (dançar, cantar, pular e etc). 

Conte para seu professor quais foram as atividades que seus pais pediram para realizar e como 

você fez para executar. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 

 

 



 

 

 

LIÇÃO 12 – SÁBIOS NO EDUCAR 

             Atividade: Brincando de recorte e colagem 

Com ajuda de sua família recorte de revistas e jornais ilustrações de crianças recebendo cuidados de 

seus pais, como por exemplo: carinho, amor, ensino, brincando, ensinando a bíblia, entre outros. 

Leve para EBD as ilustrações e entregue a seu professor para construção de um lindo cartaz coletivo. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

LIÇÃO 13 – SÁBIO NO COMPARTILHAR 

 Atividade: Brincando de compartilhar a palavra de Deus 

Em uma folha de papel ofício ilustre uma cruz e nela cole pedacinhos de papel vermelho para fazer 

uma linda arte com mosaico. Depois, escreva o versículo abaixo: 

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

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

Ao término, presenteie a um amigo que ainda não conheça o Senhor Jesus como Salvador. 

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

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

https://pesquisa.biblia.com.br/pt-BR/RA?q=Jo%C3%A3o%203:16

