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Esta revista não pretende impor idéias, mas ajudar com
algumas orientações e sugestões. Ela é um ponto de partida do qual você caminha em direção das necessidades de
seus aluninhos, crianças que quem prepara a revista não
conhece de perto. O que conhecemos daqui da nossa
mesa de trabalho são as necessidades e características
que as crianças têm no geral. No pessoal e particular é
você quem conhece seus alunos. Por isso, a revista deseja
servi-lo como um provocador de idéias, um incentivo à sua
criatividade, uma ajuda no planejamento do ensino.
Então, é bom começar sabendo quais os conceitos
bíblicos que neste primeiro trimestre vão embasar o ensino às criancinhas. O primeiro conceito bíblico é o mundo
natural criado por Deus e a unidade de ensino tem como
título DEUS FEZ O MUNDO. As crianças vão ouvir com
freqüência as expressões Deus fez e Obrigado, Deus ao
terem experiências com gravuras e com elementos belos
da natureza. A segunda unidade de ensino tem como título
DEUS ME FEZ. Nessa unidade as crianças ouvirão que
Deus as fez e que seus olhos, mãos, pés, ouvidos, boca e
nariz são uma dádiva de Deus. A unidade oferece ajuda
para o desenvolvimento físico, desenvolvendo a área sensora e motora; para o desenvolvimento mental, ajudando
os pequeninos a descobrirem como são importantes suas
capacidades; e no desenvolvimento espiritual, ouvindo
que todas essas capacidades foi Deus que lhas deu.
Que o Senhor o ajude no seu lidar com os pequeninos.
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Unidade 1 – DEUS FEZ O MUNDO
Recurso 1 – Passarinhos para confecção de um móbile. Recortar e colar em cartolina.
Recurso 2 – Gravura de flor, para a lição 1.
Recurso 2 A – Gravura de fruta, para a lição 1.
Recurso 3 – Gravura de sol, para a lição 2.
Recurso 3 A – Gravura de lua e estrelas, para a lição 2.
Recurso 4 – Gravura de peixes e passarinhos, para a lição 3.
Recurso 5 – Gravura de boizinho, para a lição 4.
Recurso 5 A – Gravura de borboleta, para a lição 4.
Recurso 6 – Gravura de algumas crianças, para a lição 5.
Os quadros com gravuras devem ser reforçados, colando-os em cartão.

Unidade 2 – DEUS ME FEZ
Recurso 7 – Gravura de Abraão contemplando a terra, para a lição 8.
Recurso 8 – Gravura de Jesus curando o surdo, para a lição 9.
Recurso 9 – Gravura de Maria, cantando, diante de Isabel, para a lição 10.
Recurso 10 – Gravura de Maria de Betânia derramando perfume sobre a cabeça de
Jesus, para a lição 11.
Recurso 11– Gravura de Marta, servindo no jantar oferecido a Jesus, para a lição 12.
Recurso 12 – Gravura do paralítico sendo curado por Jesus, para a lição 13.
As figuras devem ser reforçadas, colando-as em cartão bem firme, para que possam
ser manuseadas pelas crianças sem perigo de estragá-las.
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Unidade

Deus fez o mundo
Ccnceito bíblico – O MUNDO DE DEUS

Proporcionar às crianças oportunidades de admirarem coisas belas do mundo
e repetir para elas que Deus as fez. Ajudar as crianças a dizerem obrigado
a Deus pelas coisas que ele criou.

O que você vai usar
Versículos bíblicos

Gravuras

“Deus fez o mundo” – Atos 17.24
“Tudo o que Deus fez é bom” – Com base
em 1Timóteo 4.4
“Bom é Deus” – Salmo 73.1

. Gravuras para as histórias bíblicas (suplemento didático);
. Gravuras diversas de peixinhos, passarinhos, flores, frutas, sol, chuva, crianças etc.
B
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Cânticos
Cantarolando 1
Deus fez o mundo,13
Deus fez para mim, 3
O mundo de Deus, 7
Borboleta, 15
Os animais, 26
Cânticos para crianças
Deus ama,131
Quem fez as lindas flores?

Quebra-cabeça com figura de maçã (suplemento do 2º trimestre de 2009), de girafa, de
menino e de menina (1º trimestre de 2005), de
flor e de cachorrinho (4º trimestre de 2004).
Jogo de formar pares (1ºtrimestre de 2008).
Livrinhos
Deus fez (de 2005)
Os bichinhos(de2006)
A sementinha (de 2006)
Pedrinho na janela(de 2008)
Deus fez coisas diferentes (de 2009)
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Os bebês devem ouvir os professores lhes
dizerem várias vezes as palavras Deus fez:
“Deus fez as estrelinhas da noite”, “Deus fez a
flor bonita” etc. E repetir, também, a expressão
Obrigado, Deus. Outra coisa: os professores
devem usar o nome do bebê ao falar ou cantar
com ele.
Vejamos algumas sugestões para ensinar
verdades bíblicas aos bebês:

. Oferecer a um bebê um bloco de espuma
recoberto de tecido colorido e com duas ou três
gravuras. Indicar uma figura e comentar: “Deus
fez o sol amarelo que brilha e brilha” fazer gestos indicando o brilho e cantar: “Deus fez o sol
pra você e para mim”.
. Preparar um móbile de estrelinhas, prendendo em cada fio do móbile uma estrelinha
maior e uma menor. Pendurar esse móbile na
janela. Tomar um bebê de seis meses para
cima em seus braços e levá-lo para ver o móbile. Mostrar e mover levemente o móbile e falar:
“As estrelinhas. Deus fez as estrelinhas no céu.
Deus é bom” e cantar: “A estrela que pisca foi
feita por Deus” (de A noite tão bela, Cantarolando 1, 36). Concluir: “Obrigado, Deus”.
. Tomar um bebê sobre seus joelhos e mostrar-lhe a figura da borboleta. Falar: “A borboleta” e cantar, fazendo gestos: “Voa, voa, borboleta lá no céu azul. Voa, voa, borboleta foi Deus
quem te fez”. Concluir: “Deus fez a borboleta.
Deus é bom”.

ela, e dizer pequena frase ou cantar a respeito.
Por exemplo, na página com figura de chuva,
cantar: “Pingue... pingue... pingue... pingue...
Deus mandou a chuva” (Cantarolando 1,23) ou
na página com gravura de sol: “O sol amarelo foi
feito por Deus” (Cantarolando 1,36).

. Não deixar de usar a Bíblia. É bom ter Bíblias em diversos lugares na sala: no chão, sobre
uma mesa, dentro de um berço etc. É importante
que, desde pequeninas, as crianças comecem a
identificar a Bíblia como um livro do qual você
fala, canta ou ora. Você pode colocar a gravura
de uma criança dentro da Bíblia, junto a Gênesis
1 e, ao abri-la, mostrar a gravura e dizer: “Adriano
vê o menininho. Deus fez os meninos. Deus fez o
Adriano” e cantar Abrindo a minha Bíblia.

. Levar uma maçã bem vermelhinha, bem lavada e enrolada em guardanapo limpo. Mostrar
a um bebê uma figura de maçã e a maçã que
levou. Dizer: “Deus fez a maçã”. Dar duas ou três
colheradas da maçã raspada à criança e repetir:
“Huum... maçã gostosa. Deus fez a maçã gostosa para Natália comer. Deus ama a Natália”.
Cantar: “A maçã tão gostosa Deus fez para mim;
tantas frutas... huum... huum... Deus fez para mim”
(Cantarolando 1, 3). (Sempre que desejar, oferecer uma fruta a bebês, lembrar de consultar os
pais sobre isso, e explicando que será quantidade pequena para não prejudicar o horário de sua
alimentação.)

. Proteger com contact as páginas do livrinho Deus fez para que fiquem mais resistentes.
Colocar o livrinho no chão, na área reservada
aos bebês que se sentam com firmeza e aos
que engatinham. Quando um bebê pegar o livro,
o professor logo o tomará no colo e o ajudará a
virar suas páginas. Mostrará cada figura, podendo tomar o dedinho do bebê e colocá-lo sobre
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3 de janeiro

Lição

DEUS FEZ AS FLORES
E AS FRUTAS
Gênesis 1.11-13

As crianças ouvirão que Deus fez as plantas porque as ama.
Elas se alegrarão ao ver uma flor, uma árvore, uma fruta e pensarão
em Deus ao vê-las.

O relato bíblico da criação começa com estas palavras: “No princípio criou Deus os céus
e a terra”. A Bíblia não procura provar como e
quando o mundo foi criado, mas declara o que
é suficiente para nós: quem o fez. Sim, Deus é
o Criador deste mundo admirável.
Deus revela sua graça e bondade ao criar
coisas para nossa provisão. Em Gênesis 1.29
lemos que Deus declara ter criado todos os
vegetais para alimento do homem.

Figura de banana e uma banana para
repartir (ou maçã).
Cartolina branca com grande maçã
desenhada.
Retalhinhos vermelhos de papel celofane.
Cola.

Receber cada criança com alegria e um carinhoso abraço e mostrar-lhe uma flor colorida:
“Veja a flor bonita que Deus fez. Você vai ver ali
na sala figuras de coisa bonitas que Deus fez”
e encaminhar a criança a um dos professores.

Figuras para a lição 1 (Recurso 2 e 2 A

do suplemento didático).
Figuras de flores, frutas e outras belezas da natureza para adornar a sala.
Blocos coloridos, alguns com figuras
de coisas da natureza.
Livro Deus fez coisas diferentes.
Garrafa grande transparente com algumas flores coloridas dentro e bem vedada.
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• Animar as crianças a brincar com blocos
e aproveitar oportunidades para, indicando
as figuras de alguns deles, falar das coisas
bonitas que Deus fez. Dizer que Deus fez o
mundo, porque Deus é bom.
1º TRIMESTRE DE 2010
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• Quando o interesse pelos blocos começa a declinar, tomar o livrinho Deus fez
coisas diferentes e ir passando as páginas
e indicando as figuras, falando das coisas
diferentes e boas que Deus fez para nós.
• Mostrar a garrafa com flores às crianças
e deixar que elas peguem a garrafa e apreciem as flores. Afirmar que Deus fez as flores
bonitas. Depois de apreciarem bem as flores,
mostrar a figura da fruta (banana ou maçã)
e comentar que Deus fez as frutas gostosas
também. Mostrar a fruta ao natural, cortar e
oferecer um pedacinho a cada criança. Cantar, mencionando o nome da fruta, Deus fez
para mim (Cantarolando 1, 3). E, usando
gravuras, narrar a história bíblica.

Deus estava fazendo o mundo bonito.
Deus falou:
– Vou fazer flores coloridas para enfeitar
o mundo.
E Deus fez as flores.
– Vou fazer, também, muitas frutas gostosas.
E Deus fez as árvores e as frutas.
Deus olhou o que tinha feito e achou tudo
bom.

Mostrando figuras, cantar Quem fez as lindas flores? (Cânticos para crianças, 206).

“Vamos dizer obrigado a Deus pelas frutas e flores que ele fez para a gente” e orar
pequenina e objetiva oração.

Colocar a cartolina com desenho de
maçã no chão ou sobre mesa baixa e convidar as crianças a colarem no desenho da
maçã os retalhinhos vermelhos. Ajudar com
a cola. Conversar e cantar.

O lanche deste domingo pode se constituir de frutas, propiciando fixar o ensino. Dar
graças e oferecer o lanche às crianças.

Cantar As árvores balançam, fazendo os
movimentos indicados. Pode, a cada estrofe, afirmar que Deus fez as árvores, fez as
flores, e fez os passarinhos.

Com carinho, despedir-se das crianças e
entregá-las a seus responsáveis.

CANTAROLANDO 1 NUMERO 23 OU 36
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10 de janeiro

Lição

DEUS FEZ AS
LUZES DO CÉU
Gênesis 1.14-19

Ajudar as crianças a descobrirem que o sol, a lua e as estrelas foram feitas
por Deus e a se encantarem cada vez mais com as belezas da natureza.

Panelinhas, loucinha, bonecas, cami-

A criação dos astros foi o passo que se
seguiu à criação da terra seca e dos vegetais, no plano de Deus. Os astros nos impressionam pela sua grandeza, pela quantidade
– milhões e milhões suspensos no espaço
– e pelo fato de todos seguirem suas órbitas
sem se chocarem um com os outros.
A Bíblia afirma: “Pára e considera as
obras maravilhosas de Deus”. Busquemos
tempo para sair, de vez em quando, só para
contemplar a natureza e as coisas extraordinárias que nos cercam.

Gravura para a lição 2 (recursos 3 e 3
A do suplemento didático).
Grande sol de cartolina amarela.
Fita adesiva.
Folhas de papel e gizes de cera grossos.
Figuras de flores e frutas.
Livrinho Deus fez ou Pedrinho na janela.

nhas e mantinhas, esteirinhas e almofadas.
Cubo com figura de sol e de noite estrelada.
Folhas com desenho de sol.
Bolinhas de papel crepom amarelo.
Cola.

O momento da chegada da criança à sala
é muito importante para que ela se sinta segura e aceita. Por isso, receber a criança
com alegria e afeto.
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• Prender na parede que fica em frente à
porta de entrada o grande sol amarelo. Mos1º TRIMESTRE DE 2010
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trá-lo e falar que Deus fez o sol amarelo e
quentinho para iluminar o mundo, esquentar
a terra e ajudar as plantinhas a crescerem.
Oferecer folhas de papel e bastões de giz
cera para as crianças desenharem livremente. Enquanto desenham, mostrar figuras de
sol, de flores e de frutas, fazendo ligeiros
comentários. Folhear o livro Deus fez ou Pedrinho na janela, repetindo que Deus fez as
coisas belas do mundo.
• Oferecer brinquedos apropriados para
brincar de casinha. Mostrar, no cubo que
preparou, o lado com gravura de sol e dizer
que é dia e que de dia a gente cuida da
casa, faz comida, passeia e brinca; deixar
as crianças brincarem assim. Depois de alguns momentos, virar o cubo para o lado
da lua e estrelas e dizer que o sol foi embora e chegou a noite. Animar as crianças a
porem as bonecas na cama e estender as
esteirinhas para elas mesmas se deitarem
por alguns instantes. Comentar que Deus
fez o sol para brilhar de dia e fez a lua e
as estrelas para brilharem à noite. Narrar a
história bíblica.

Deus estava fazendo o mundo bem bonito.
Ele tinha feito as árvores e as flores coloridas.
Tinha feito as frutas gostosas.
– Agora, vou fazer o sol para brilhar de
dia – Deus falou.
E ele fez o sol redondo e brilhante.
Depois, Deus fez a lua e as estrelas para
brilharem à noite.
Deus olhou e achou tudo muito bom.

Cantar, com figuras: “O sol tão brilhante foi
feito por Deus. A estrela que pisca foi feita por
Deus. A lua que brilha foi feita por Deus”.

Convidando as crianças a repetirem o
que você fala na oração, agradecer a Deus
pelo sol, pela lua e estrelas.

Dar às crianças as folhas com o grande
sol desenhado para elas colarem bolinhas
de papel crepom amarelo no sol.

Dar graças e oferecer o lanche deste domingo.

Você e seus auxiliares levam as crianças
a dar um passeio na área externa do templo. Mostrar as flores, árvores, o céu azul e
o sol brilhante. Podem marchar ou brincar
de roda. No caso de essa atividade não ser
possível, colocar na sala brinquedos variados para as crianças brincarem.

Abraçar carinhosamente as crianças em
despedida e entregá-las a seus responsáveis.
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