
3º TRIMESTRE 2022: Êxodo

APRENDER + “BRINCANDO E APRENDENDO”

Professor,

Estamos iniciando o 3º TRIMESTRE de 2022 com novos desafios, novas expectativas, muitas

metas e objetivos traçados para serem atingidos! Para este período a Editora Betel acaba de

preparar o PIL KIDS primários para o público de (6 à 8 anos), visando novamente auxiliar e

enriquecer as lições que serão estudadas 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, pois 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 específicas e proporcionando a integração e o

crescimento espiritual da família.

Sugerimos que se possível seja realizada uma reunião explicativa para os familiares para

apresentar o terceiro 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.

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, utilizando os meios de comunicação acessível à

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 à criança a entrega de um adesivo com pontos proporcionais à

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.



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

as orientações das autoridades locais, ou uma cartinha carinhosa (de acordo com as orientações do

momento quanto a pandemia) de encerramento, lembre-se que é o terceiro 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 para 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 para esta nobre

missão:

“Não te 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

https://www.bibliaonline.com.br/ara/js/1/9+


PIL KIDS Auxílio ao Professor EBD Aprender +

Programa de Incentivo à Leitura

3º Trimestre de 2022 – Êxodo

LIÇÃO 01 – Um bebê no cestinho!

Atividade: Brincando de fazer deboche

Brincando de fazer dedoche

Com ajuda de seus pais faça um dedoche de bebê, utilizando materiais reaproveitáveis e leve para

EBD.

Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 02 – Moisés, um fugitivo

Atividade: Brincando com as carinhas (emojis)

Providencie papel amarelo, cola, palitos de picolé, caneta preta e cola ou fita adesiva. Faça dois

círculos, recorte, ilustre em um dos círculos uma carinha feliz e no outro uma carinha triste. Cole a

carinha no palito de picolé para formar uma plaquinha.

Leve para EBD e entregue ao seu professor.

*Caro professor aproveite as carinhas felizes e triste para ilustrar como o pecado deixa o ser

humano: triste quando peca, mas quando há arrependimento a carinha fica feliz.

Atividade concluída vale: 10 Pontos

_________________________________________________________________________________



LIÇÃO 03 – Deus chama Moisés

Atividade: Brincando com os olhos vendados

Convide seus familiares para brincar. Providencie uma venda de olhos ou uma tira de tecido, alguns

objetos ou brinquedos de sua casa. Reúna os familiares, vende os olhos de um deles, enquanto isso,

os outros devem fazer um caminho no chão espalhando os objetos. A criança que ficou de olhos

vendados deve andar no caminho sem pisar nos objetos, seguindo as orientações dos demais, que

devem dizer, quando andar, quando parar, quando ir para direita ou para esquerda. Os participantes

devem se alternar  de maneira que todos participem da brincadeira.

Relate ao seu professor como foi realizar essa atividade.

*Professor: explique que assim como foi necessário confiar nas orientações dos colegas para não

pisar nos objetos, devemos seguir as orientações do Senhor e confiar plenamente Nele.

Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 04 – Um recado para Faraó

Atividade: Brincando com corda

Providencie uma corda e convide seus colegas para brincar. Uma criança deve sacudir a corda no

chão de um lado para o outro como se fosse uma cobra, as outras crianças devem pular a corda em

movimento sem pisar na corda. Depois de todos pularem, alterne com o colega que está sacudindo

a corda para que ele possa pular também.

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

Atividade concluída vale: 5 Pontos



LIÇÃO 05 – As pragas no Egito

Atividade: Brincando de desenhar

Brincando de desenhar

Durante a semana pesquise as dez pragas que o Egito sofreu, escolha três e faça o desenho delasem

um lindo cartaz.

Leve cartaz para seu professor da EBD.

*Professor: Faça um belo varal ilustrativo com os desenhos entregues.

Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 06 – Choro e dor no Egito

Atividade: Brincando de descobrir a mensagem

Substitua o desenho pela palavra para descobrir a mensagem.

“... É melhor a Deus…” = obedecer 1 Samuel  15.22 - NTLH

Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 07 – Cercados no deserto

Atividade: Brincando de pescaria

Brincando de pescaria

Peça ajuda a seus pais e faça uma vara de pescar e uns peixinhos de cartolina ou papelão. Coloque

os peixinhos em uma caixa com areia e vamos brincar de pescaria. Convide os coleguinhas ou

familiares para brincar com você.

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

*Professor: Aproveite o relato das crianças para iniciar a história.

Atividade concluída vale: 10 Pontos



LIÇÃO 08 – Festa no deserto

Atividade: Brincando de dança das cadeiras

Brincando de dança das cadeiras

Convide seus colegas para brincar com você. Coloque as cadeiras (a quantidade de uma cadeira a
menos dos participantes) em forma de círculo, coloque louvores para tocar e todos devem circular
em torno das cadeiras, quando a música parar, todos devem sentar, quem sobrar sem cadeira sai da
brincadeira e tira-se uma cadeira.

Conte ao seu professor como foi realizar a atividade.

Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 09 – A primeira batalha

Atividade: Brincando de bola

Vamos brincar de bola em duplas! Convide os colegas para brincar! Forme duplas, pelo menos

quatro. De mãos dadas. Vocês devem jogar bola (jogo de futebol), sem soltar as mãos. Essa

atividade requer parceria e atenção!

Relate ao seu professor como foi realizar essa atividade.

Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 10 – Um conselho inteligente

Atividade: Brincando de telefone sem fio

Convide os colegas familiares para brincar de telefone sem fio! Uma criança sentada ao lado da

outra, a primeira fala um conselho no ouvido da criança ao lado, e assim uma vai passando o

mesmo conselho para a do lado até chegar a última criança, que deverá repetir o conselho em voz

alta. Alterne de maneira que todos tenham a oportunidade de passar seu conselho no telefone sem

fio.

Relate a seu professor como foi realizar essa atividade.

Atividade concluída vale: 10 Pontos



LIÇÃO 11 – Os dez Mandamentos

Atividade: Brincando de detetive

Com ajuda de seus pais escreva os Dez Mandamentos em tiras de papel. Dobre as tiras de papel e
peça a seus pais que escondam pela casa sem que você veja. Você como um bom detetive deverá
procurar os Dez Mandamentos que foram escondidos em seu lar e apresentá-los aos seus pais
quando os encontrar.

1) Não ter outros deuses;

2) Não adorar imagem de escultura;

3) Não tomar o nome do Senhor em vão;

4) Lembrar-se do dia de sábado, para santificá-lo (mais tarde, Jesus nos mostra que, no sábado,

também podemos trabalhar. O importante é fazer a obra de Deus);

5) Honrar o papai e a mamãe;

6) Não matar;

7) Não trair o marido ou a mulher;

8) Não roubar;

9) Não mentir,

10) Não desejar nada do próximo.

Leve os Dez Mandamentos para EBD e conte como foi realizar essa atividade.

Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 12 – A Tenda Sagrada

Atividade: Brincando de adorar

Faça um belo instrumento musical com material reaproveitável.  Decore-o para que fique bem

bonito! Agora é só convidar a família para adorar ao Senhor juntamente com você.

Leve o instrumento para EBD e conte a seu professor como foi realizar essa atividade.

Atividade concluída vale: 5 Pontos



LIÇÃO 13 – Chega de reclamações!

Atividade: Brincando de desenhar e pintar

Brincando de desenhar e pintar

“Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom...”. Salmos 106.1 – NTLH

Em uma folha papel ofício escreva o versículo acima, faça um belo desenho e um lindo colorido,

glorificando e dando graças ao Senhor!

Leve para EBD e entregue ao seu professor.

Atividade concluída vale: 10 Pontos


