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O PIL KIDS foi desenvolvido para ajudar na ﬁxação das lições das revistas EBD
infantil da Editora Betel de forma lúdica e contém várias atividades semanais elaboradas
dentro de uma perspectiva e linguagem pertinente a cada faixa etária em questão.
Aqui apresentamos o PIL KIDS APRENDER+, desenvolvido para crianças de 6 a
8 anos; idade em que a criança tem necessidade do concreto para depois passar para o
abstrato, além de ser a idade em que o brincar predomina. Nossa proposta é experimentar
a brincadeira como coisa séria, na qual as crianças terão o interesse de participar e estudar
as lições através das brincadeiras baseadas nas lições da semana. A estratégia pedagógica
é proporcionar, através do lúdico, a construção do conhecimento, tornando o ensino
divertido e prazeroso para a criança nessa faixa etária.
O tema do PIL KIDS APRENDER+ é “Brincando e Aprendendo” e o desaﬁo
proposto é que, durante a semana que antecede a aula de EBD, os alunos realizem uma
brincadeira que aborde e aplique o ensino tema da lição.
Cada atividade terá uma pontuação e as crianças que realizarem as atividades por
completo receberão os pontos. Ao ﬁnal do trimestre cada aluno poderá alcançar o total
de 100 pontos e aqueles que conseguirem completar a cartela serão os vencedores do
trimestre. Os pontos são representados em forma de selos (disponível para download
gratuito em nosso site), que serão colados e rubricados pelo professor nas cartelas dos
alunos (também disponível para download gratuito em nosso site).
Na conclusão do trimestre, sugerimos que o professor faça uma festinha de
encerramento com os alunos, convide os pais para compartilhar desse momento, exponha
as brincadeiras realizadas e também as cartelas dos alunos. Como gratiﬁcação por terem
participado das atividades, presenteie todos os alunos com uma pequena lembrancinha
(pode ser um pirulito, uma medalha, etc.), dizendo que a participação de cada um deles foi
muito importante. Ressaltamos que nessa faixa etária as crianças possuem diﬁculdades de
entender o sentido de uns ganharem e outros não, por isso orientamos que todos sejam
premiados.
Tenham todos um excelente trimestre de estudos e brincadeiras na presença do
nosso Senhor Jesus Cristo e lembre-se você foi escolhido de Deus para apascentar esses
pequeninos, que são muito especiais para Deus! Em João 21.15-17, Jesus orientou Pedro a
apascentar e pastorear as suas ovelhas; hoje Ele conta com você, professor, para realizar
essa tarefa!
Com carinho,
Equipe EBD Editora Betel

www.editorabetel.com.br
f EditoraBetel
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LIÇÃO 01: OS AJUDANTES DE JESUS
Atividade: Brincando de ajudante
Durante a semana, pesquise com seus familiares três ﬁguras em jornais e revistas
que representem o que eles fazem na Igreja para serem ajudantes de Jesus. Recorte e
cole em uma folha, especiﬁcando o nome da tarefa que realizam para ajudar ao Senhor.
Exemplo: ﬁgura de um instrumento (representa tocar louvando a Jesus); pessoa cozinhando
(ajudando na cozinha servindo a Jesus); entre outras.
Entregue sua pesquisa para seu professor da EBD.
Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 02: JESUS, A ALEGRIA DA FESTA!
Atividade: Brincando de desenhar
Com a ajuda de um adulto, desenhe um coração em uma folha de papel e dentro
dele escreva três coisas que Jesus fez por você que te deram muita alegria!
Leve para EBD entregue ao seu professor.
Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 03: JESUS FAZ UM JOVEM VOLTAR A VIVER
Atividade: Brincadeira de “com Jesus e sem Jesus”
Jesus tem poder sobre todas as coisas, Ele pode nos dar a vida!
Sabendo disso, convide alguns amigos para brincar e um adulto para liderar a
brincadeira, que se chama “com Jesus e sem Jesus”. O adulto deve falar as palavras “com
Jesus” e “sem Jesus” aleatoriamente, intercalando as palavras, as crianças, ao ouvirem “com
Jesus” devem se colocar em pé, representando a vida. Quando ouvirem “sem Jesus”, devem
se abaixar, representando a morte. A criança que errar sai da brincadeira e o último será o
grande vencedor da brincadeira.
Conte para o professor da EBD como foi realizar essa tarefa.
Atividade concluída vale: 10 Pontos
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LIÇÃO 04: MENINA, LEVANTE-SE!
Atividade: Brincando de repórter
Agora você é o repórter! Com uma folha e lápis na mão, escolha um amigo (ou
amiga) para entrevistar e faça as seguintes perguntas:
1. Qual o seu nome?
2. Quantos anos você tem?
3. O que você gostaria que Jesus ﬁzesse por você que parece ser
impossível para as pessoas e não teria como o ser feito?
Ore com o seu entrevistado, pedindo a Jesus que atenda o seu pedido, se assim
for de Sua vontade. Em seguida, diga para seu amigo a seguinte passagem bíblica: “Porque
para Deus nada é impossível” (Lucas 1.37).
Leve a entrevista para seu professor da EBD.
Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 05: UM LANCHE PARA UMA MULTIDÃO
Atividade: Brincando de compartilhar
Um menino teve a coragem de dividir o seu lanche com uma multidão!
O desaﬁo desta semana é você levar para sua classe de EBD o seu lanche preferido
para dividir com seus amigos. Pode ser um biscoito, um pão, uma fruta, etc.
Entregue ao seu professor, orem juntos e dividam entre si. Tenho certeza que seu
lanche se transformará em um grande piquenique no ﬁm da aula.
Atividade concluída vale: 10 Pontos
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LIÇÃO 06: JESUS, O NOSSO MESTRE
Atividade: Brincando de esconder o tesouro
Jesus, o nosso Mestre, nos ensina a amar, respeitar e ajudar. O desaﬁo desta
semana será colocar em prática um dos ensinamentos de Jesus.
Com a ajuda de um adulto, escreva em um papel algo que Jesus lhe ensinou e
coloque em prática. Por exemplo: ajudar sua mãe em uma tarefa de casa, ajudar um
coleguinha que esteja precisando, doar algo para alguém, etc.
Leve a tarefa que você anotou e colocou em prática para seu professor da EBD.
Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 07: JESUS CURA UM HOMEM CEGO
Atividade: Brincando com os olhos vendados
Convide o papai, a mamãe, o titio ou a titia, para realizar essa tarefa com você!
Querido familiar, sua missão será vendar os olhos da criança com um pedaço de
tecido. Em seguida, esconda uma Bíblia nas redondezas onde a criança se encontra e depois
peça que ela procure a Bíblia utilizando apenas o tato e a audição, seguindo as orientações
dadas por você para dizer se está quente, frio, se é mais para cima, etc. Estimule a criança a
não desistir com as diﬁculdades.
Querido aluno, conte para seu professor de EBD como foi realizar essa tarefa.
Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 08: A CURA DOS DEZ LEPROSOS
Atividade: Brincando de observar
Durante esta semana ﬁque atento aos acontecimentos do seu dia a dia e observe
e anote em um papel algo que Jesus fez de bom por você. Depois, em outra folha de
papel, faça um desenho bem bonito para Deus em agradecimento ao que Ele fez por você.
Lembre-se que todos os dias recebemos presentes de Jesus: saúde, uma família, amigos,
alimento e muitas outras coisas.
Atividade concluída vale: 5 Pontos
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LIÇÃO 09: JESUS TRAZ SEU AMIGO DE VOLTA
Atividade: Brincando com amigos
Jesus é seu amigo e Ele quer ser amigo de seus amigos também! Mas para que isso
aconteça é preciso que você apresente Jesus para seu amigo (ou amiga).
Durante essa semana pense e ore por um amigo que precisa de Jesus e convide
ele para ir com você na próxima aula da EBD. Com uma folha de papel e lápis de cor, faça
um cartão bem bonito para presentear esse amigo no dia da visita e escreva o seguinte
versículo:
“mas existe amigo mais chegado que um irmão.” (Provérbios 18.24b).
Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 10: JESUS E O HOMEM DA MÃO SECA
Atividade: Brincando com a mão
Com um lápis de cor contorne o desenho de sua mão em uma folha de papel. Em
seguida, peça ajuda a um adulto para recortar a mão e depois escreva dentro dela o que
você gostaria de pedir a Deus. Leve o recorte para EBD e compartilhe com seu professor e
seus colegas.
Atividade concluída vale: 10 Pontos

LIÇÃO 11: JESUS LIBERTA DOIS HOMENS DE ESPÍRITOS MAUS
Atividade: Brincando de completar e desenhar
“Se, pois, o _________________ vos libertar, verdadeiramente sereis ________________.”
João 8.36
Após completar o versículo acima, pegue uma folha e crie um desenho bem bonito
sobre o que você leu e completou. Leve para EBD e compartilhe com seus colegas e
professor.
Atividade concluída vale: 10 Pontos
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LIÇÃO 12: JESUS E UM POBRE RAPAZ RICO
Atividade: Brincando de batata quente
Convide seus amigos para brincar com você! Junte seus colegas e faça um círculo,
logo depois pegue uma bola e diga que ela deverá passar de mão em mão. Cante junto com
eles um louvor pequeno e, quando o louvor acabar, quem estiver com a bola na mão deve
se levantar e dizer algo que pode ser compartilhado com as pessoas, irmãos, amigos ou
com quem precisa, como por exemplo: alimento, brinquedo, entre outras coisas.
Depois de realizar a brincadeira, com a ajuda de um adulto em uma folha de papel,
desenhe ou escreva as coisas que poderiam ser compartilhadas que você e seus amigos
falaram durante a brincadeira e leve para seu professor da EBD.
Atividade concluída vale: 5 Pontos

LIÇÃO 13: JESUS É O MESMO ATÉ HOJE!
Atividade: Brincando com material reciclável
Pegue três garrafas plásticas (de água ou refrigerante) vazias e com a ajuda de um
adulto lave e coloque para secar. Em seguida, pegue três folhas de papel e escreva em
cada uma delas algo que Jesus fazia e faz até os dias de hoje. Faça também um desenho
para cada uma dessas coisas. Depois, enrole as folhas e coloque cada uma dentro de uma
garrafa e tampe-a.
Leve as garrafas para a EBD e compartilhe com seu professor e colegas.
Atividade concluída vale: 5 Pontos

