3º Trimestre de 2017: Profetas de Deus
O PIL KIDS (Programa de Incentivo à Leitura Infantil), foi desenvolvido para ajudar, de
forma lúdica, na fixação das lições propostas nas revistas infantis de EBD da Editora Betel. As
atividades semanais são elaboradas dentro da perspectiva e linguagem pertinente à 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,
Editora Betel

www.editorabetel.com.br
   EditoraBetel
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Lição 01: O Deus verdadeiro
Atividade: Brincando de completar o versículo bíblico
“Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é
_____________________! O Senhor é _____________________! " 1 Reis 18.39
Após completar o versículo leve para seu professor da EBD.
Atividade concluída vale: 05 pontos

Lição 02: Vencendo o mal com o bem
Atividade: Brincando de fazer o bem
Durante a semana observe na sua escola, casa ou vizinhos alguém que não seja muito seu
amigo, veja o que ele está precisando com a ajuda de seus pais e faça algo para ajuda-lo.
Conte para o professor da EBD como foi realizar essa tarefa.
Atividade concluída vale: 10 pontos

Lição 03: Ninguém se esconde de Deus
Atividade: Brincadeira de esconde-esconde
"O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos." (Provérbios 5.21)
Convide seus amigos para brincar com você, recorte o versículo acima em partes por cores
e esconda as partes, depois peça seus colegas para encontrar as partes e formar o versículo.
Leve para EBD o versículo e conte para seu professor como foi realizar essa atividade.
Atividade concluída vale: 10 pontos

Lição 04: Um amor incomparável
Atividade: Brincando de transmitir o amor incomparável
Em uma folha de papel, desenhe um lindo coração e dentro dele transcreva a passagem
bíblica de 1João 3.1. Em seguida, recorte o coração, decore bem bonito e presenteie um amigo
seu que ainda não conhece Jesus como Salvador.
Atividade concluída vale: 10 pontos
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Lição 05: O mensageiro de Deus
Atividade: Brincando de mensageiro
Vamos brincar de preparar uma linda mensagem evangelística: Em uma folha de papel A4
faça uma linda carta com o versículo abaixo e um lindo desenho. Depois escolha um amiguinho
que ainda não tem Jesus como Salvador e de a mensagem de presente. No dia da EBD conte para
seu professor e seus colegas como foi realizar essa tarefa.
Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?"
Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua
casa". (Atos 16.30-31)

Atividade concluída vale: 10 pontos

Lição 06: O clamor de um rei
Atividade: Brincando de pintura
Vamos fazer uma bela pintura, em uma folha A4 faça um lindo desenho de uma criança
de joelhos orando ao Senhor, pinte bem colorido e cole em um pedaço de papelão, fazendo assim
um belo quadro, embaixo do desenho coloque o versículo bíblico: “...se você me chamar, eu
responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece.” Jeremias
33.3. Leve para EBD, para ser feito uma bela exposição.
Atividade concluída vale: 10 pontos

Lição 07: Um jovem profeta
Atividade: Brincando de enviar mensagens de Deus
Separe uma garrafa pet pequena de 500 ml de água mineral vazia, lave e deixe secar.
Pegue uma folha de papel e escreva o versículo abaixo. Em seguida, faça um desenho bem bonito
e colorido. Enrole o desenho e leve para EBD juntamente com a garrafa para que, junto com
seu professor, você possa colocar o desenho dentro da garrafa e sair no fim do trimestre para
evangelizar entregando essa mensagem para alguém.
“Deem graças ao Senhor, porque ele é bom O seu amor dura para sempre!”
(Salmo 136.1)
Atividade concluída vale: 05 pontos
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Lição 08: O mensageiro da esperança
Atividade: Brincando de completar o versículo
“O melhor é ter _____________________ e aguardar em silêncio a ajuda do
_____________________.” (Lamentações 3.26)
Após completar o versículo leve para seu professor da EBD.
Atividade concluída vale: 05 pontos

Lição 09: Rejeitando os manjares do rei
Atividade: Brincando de pesquisar
Pesquise em jornais e revistas figuras de legumes e água , recorte e leve para EBD, para
fazer um grande cartaz junto com seu professor.

 Caro professor, recolha as figuras e cole em uma cartolina, fazendo assim um grande
cartaz, no qual servirá de apoio para explicar a lição.
Atividade concluída vale: 05 pontos

Lição 10: Daniel revela o sonho do rei
Atividade: Brincando de decifrar o código secreto
“...O
que vocês adoram é, de fato, o mais poderoso de todos os
deuses e é o Senhor de todos os reis...” (Daniel 2.47; NTLH)
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Atividade concluída vale: 05 pontos
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Lição 11: Leões inofensivos
Atividade: Brincando de fazer um leão
Com a ajuda dos seus pais, pegue um rolo de papel higiênico vazio, pinte de marrom ou
encape com papel marrom, faça um pequeno círculo para fazer a cabeça do leão, recorte uma juba
de papel, use sua criatividade e cole no rolo primeiramente a juba e depois o circulo, não esqueça
de desenhar os olhos, focinho e a boca do leão. Leve para EBD para uma bela exposição.
Atividade concluída vale: 10 pontos

Lição 12: O mensageiro do deserto
Atividade: Brincando de desenhar
Desenhe em uma folha João no deserto anunciando a palavra de Deus, usando a técnica
de desenho de pontilhismo, ou seja, faça o desenho com vários pontinhos juntos até que forme as
figuras desejadas.

 Caro professor, antes de realizar essa tarefa explique para as crianças e faça uma
demonstração de um desenho feito com vários pontinhos para que eles entendam como funciona
essa técnica de desenho.
Atividade concluída vale: 05 pontos

Lição 13: Uma missão divina
Atividade: Brincando de fazer o planeta terra
Recorte um círculo de papel e, usando a sua criatividade, dentro dele faça o planeta Terra
bem colorido. Em seguida, escreva o versículo abaixo. Leve para EBD para fazer um mural bem
bonito.
“...Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas.”
(Marcos 16.15; NTLH)
Atividade concluída vale: 10 pontos

