
 
2º TRIMESTRE 2022: Bíblia, o livro especial! 

Professor, 

Estamos iniciando mais um trimestre com novos desafios, novas 
expectativas, muitas metas e objetivos traçados para serem atingidos! 
Precisamos cada dia mais interceder e investir em nossos relacionamentos 
familiares, com relação a educação cristã de nossos filhos, que continua  
sendo alvo de bombardeio diário na mídia, na escola, na sociedade de 
maneira geral. 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. 

Para este trimestre 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. Onde o brincar é 
algo sério e possibilita o desenvolvimento da aprendizagem. 

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. 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 uma reunião explicativa 
para os familiares para apresentar o segundo trimestre do ano 
incentivando os mesmos na participação do trimestre. 

Prepare um carinho para os pais, podendo ser uma palavra de 
encorajamento com um versículo bíblico, uma palavra de esperança, 
enfatizando que estamos juntos na construção do ensino Bíblico das 
crianças. 



 
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 110 pontos, que será divido por lições, de acordo com as 
brincadeiras propostas.  

Para concluir o trimestre prepare um encontro seguindo as regras e 
as orientações das autoridades locais em tempos de pandemia. Prepare 
uma cartinha carinhosa (de acordo com as orientações do momento 
quanto a pandemia) de encerramento, lembre-se que é o segundo 
trimestre do ano, e não 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 ou no encontro se 
for possível realizar. Como estímulo 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 tenho certeza que estará te 
orientando e dando 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 to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te 
espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que 
andares”, Josué 1.9. 



 
“se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina esmere-se 
no fazê-lo”, Romanos 12.7. 

 

 

Com carinho: 
Equipe Betel Kids 

  



 
 

    

 

Lição 01 – Bíblia, um livro poderoso! 

Atividade: 

Brincando de detetive 

Juntamente com sua família pesquise ilustrações de Bíblias variadas. Recorte as 
imagens e leve para EBD, entregue a seu professor. 

Caro professor: converse com os alunos que hoje temos a Bíblia traduzida em várias 
versões e idiomas, explique também que existem Bíblias infantis, de estudo, da 
mulher, dos jovens, e etc. 

Atividade concluída vale: 

5 Pontos 

Lição 02 – Bíblia, o livro de Deus 

Atividade: 

Brincando de descobrir a mensagem 

Troque as ilustrações pelas palavras correspondentes e descubra a mensagem. 

“A tua    é    para guiar os meus , é luz que ilumina o 

meu  ”, Salmo 119.105 – NTLH 

“A tua ______________ é _____________ para guiar os meus _______________, é 
luz que ilumina o meu ________________”, Salmo 119.105 – NTLH 

 - palavra                                               - passos 
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- lâmpada                                                        - caminho 

 

Atividade concluída vale: 

10 Pontos  
 

Lição 03 – Bíblia: uma linda coleção de livros! 

Atividade: 

Brincando de recortar e colar 

A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Recorte as ilustrações 
das divisões da Bíblia e cole dentro do Livro Sagrado de Deus. Leve a atividade para seu 
professor da EBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 

 

 

ANTIGO 
TESTAMENTO 

 

NOVO 
TESTAMENTO 

 



 
5 Pontos  

Lição 04 – Os Mandamentos de Deus 

Atividade: 

Brincando de amarelinha 

Com ajuda de seus pais, em uma folha de papel pardo desenhe uma amarelinha com 
quadrados (casas). Dentro de cada quadrado escreva um número, que representará 
um dos 10 dez mandamentos. Em uma cartolina a parte, ilustre as duas tábuas da Lei, 
com os dez Mandamentos descritos, conforme o modelo. Convide seus amigos para 
brincar com você! Quando jogar a pedrinha, você e os coleguinhas, devem ver o 
número que caiu na amarelinha, e recitar o Mandamento que está descrito na 
cartolina. 

 

         

 

Atividade concluída vale: 

10 Pontos   

Lição 05 – Josué obedeceu a Palavra de Deus 



 
Atividade: 

Brincando de obedecer 

Peça a seus pais que digam três tarefas para que você possa realizar durante a semana. 
Realize as tarefas cuidadosamente. Conte para o seu professor de EBD quais foram as 
tarefas pedidas pelos seus pais e como foi realiza-las. 

Atividade concluída vale:  

10 Pontos  

 

Lição 06 – A Bíblia nos ensina a não pecar 

Atividade: 

Brincando de descobrir a mensagem 

Substitua a ilustração pela palavra correspondente para descobrir onde devemos 
guardar a Palavra do Senhor. 

	
“Guardo	a	tua	Palavra	no	meu									para	não	pecar	contra	ti”.		

Salmos 119.11 – NTLH 

“Guardo	a	tua	Palavra	no	meu		_______________			para	não	pecar	contra	ti”.		
Salmos 119.11 – NTLH 

       = coração 

Atividade concluída vale:   

5 Pontos  

Lição 07 – Josafá ensinou a Palavra de Deus 

Atividade: 

Brincando de ensinar a Palavra de Deus 

Peça ajuda de seus pais e faça três cartõezinhos com versículos da Palavra de Deus, 
com ilustrações bem bonitas. Leve para escola e entregue para três coleguinhas, 
presenteando-os. 

Conte para o professor da EBD como foi realizar essa atividade. 



 
Atividade concluída vale: 

10 Pontos  

Lição 08 – Josias descobre o Livro da Lei 

Atividade: 

Brincando de fazer descoberta 

	
“... eles obedeceriam... e guardariam a Suas Leis ... com todo o seu coração. E 
...cumpririam tudo o que ... estava escrito no Livro”. 2Rs 23.3 

(Professor escreva o versículo acima em uma folha oficio branca com o giz de cera 
branco e entregue aos alunos). 

Peça que cada um em casa, com a ajuda de seus responsáveis, pintem a folha com 
guache colorido e descubram a mensagem escrita na folha. 

A criança deverá devolver a folha pintada com a mensagem ao professor. 

Atividade concluída vale: 

10 Pontos  

Lição 09 –  A Palavra de Deus é indestrutível! 

Atividade:  

Brincando com dado 

Juntamente com sua família providencie uma caixa de papelão quadrada. Embrulhe-a 
com papel de presente, e em cada lado da caixa escreva um versículo bíblico. Depois é 
só brincar, jogando a caixa para o alto, o versículo que ficar para cima deve ser lido em 
voz alta por todos. Repita a brincadeira até que todos tenham participado. 

Leve a caixa para EBD e compartilhe os versículos nela descritos com os colegas e o 
professor. 

Atividade concluída vale: 

15 Pontos 

 

 



 
Lição 10 – Esdras, o professor da Palavra de Deus 

Atividade: 

Brincando de boliche Bíblico 

Durante a semana providencie 6 garrafas pets.Higienize com ajuda de seus pais, seque 
bem e decore com olhos e boca.Envolta da cada garrafa cole uma tira de papel descrita 
com um versículo bíblico. Faça uma bola com revistas amassadas e fita adesiva. Agora 
é só convidar os colegas e iniciar a brincadeira. Cada um joga a bola na garrafa pet, a 
cada garrafa derrubada todos devem falar o versículo colado na garrafa em alta voz. 

Relate a seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale:  

10 Pontos   

Lição 11 –  A Palavra de Deus é a nossa Rocha 

Atividade: 

Brincando de desenhar 

Em uma folha de papel oficio ilustre uma casa na rocha e outra na areia. Faça um 
colorido bem bonito e leve para seu professor da EBD. 

Atividade concluída vale: 

5 Pontos  

Lição 12 –  A Palavra de Deus é uma preciosa semente 

Atividade: 

Brincando semear a Palavra 

Faça um belo colorido no coração abaixo, depois, cole algumas sementinhas. 
Presenteie a algum coleguinha dizendo-lhe que a Palavra de Deus é como uma 
sementinha que devemos deixar crescer dentro de nós, pois ela nos nos aproxima de 
Deus e ensina-nos a ser pessoas melhores. 

Conte a seu professor como foi realizar essa atividade. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 

5 Pontos   

Lição 13 – Entendendo a Palavra de Deus 

Atividade: 

Brincando  

Vamos brincar!  Convide os coleguinhas, faça vários círculos no chão na quantidade 
dos amiguinhos de maneira que um deles fique sem círculo. Comece a brincadeira 
dizendo: “coelhinho sai da toca um, dois, três”. Cada participante deve trocar de 
círculo, e quem ficar sem círculo deverá falar o versículo abaixo. Repita a brincadeira 
até que todos falem o versículo. 

Conte a seu professor como foi realizar essa atividade. 

“Pregue	a	mensagem	e	insista	em	anunciá-la...”.	2Tm	4.2	–	NTLH	
 

Atividade concluída vale: 

10 Pontos   

 

	
“...	O	semeador	semeia	a	
mensagem	de	Deus”.	
Marcos	4.14	–	NTLH 



 
 


