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Tema: GênesisCaderno do Professor



 Este caderno de atividades tem como objetivo auxiliar o trabalho no ministério in-
fantil das igrejas possibilitando a aplicação de atividades simples e com base bíblica, 
apresentadas de forma cronológica.

Sugerimos que cada atividade proposta possa ser trabalhada em sua igreja duran-
te uma semana, permitindo desta forma uma melhor fixação dos conteúdos. As ativida-
des possuem um roteiro de aplicação apresentado de forma simples, permitindo ao 
professor fazer alterações do mesmo, de acordo com a idade das crianças envolvidas 
em cada turma.

INTRODUÇÃO

ATIVIDADES
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Versículo Base
Gênesis 1.27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o primeiro capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as 
crianças sobre imagem e semelhança;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera, lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar um espelho pequeno e deixar no meio de um caderno, ou escondido em uma caixa;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 1.27);
- Explicar que  DEUS nos fez refletindo quem ELE é (imagem, como em um espelho) e semelhança parecido com 
ELE em características físicas;
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: o que todos temos de semelhante ? O professor(a)/obreiro(a) 

pode iniciar falando que todos temos olhos, e seguir com outras partes do corpo que as crianças sugerirem 
(importante que todos possam falar algo, mesmo que seja repetido); 

- Após a atividade, o professor deverá deixar em um local separado um espelho, de forma que este esteja escondido e  
falar para as crianças, que vai mostra-las uma foto de DEUS. Importante salientar que ao verem a “foto” eles não 
podem contar para os demais como é a imagem de DEUS.  Então o professor(a)/obreiro(a) organiza as crianças 
individualmente para se olharem em um espelho que vai estar escondido em um caderno ou em uma caixa. 
Buscando leva-las a entender que eles são a imagem e semelhança de DEUS.
2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Pedir para que as crianças andem pela sala enquanto toca-se a música, o professor(a)/obreiro(a) deve parar a 

música algumas vezes, e a cada pausa as crianças devem se aproximar encontrar um amigo(a) que esteja próximo e 
fazer um elogio de alguma parte do corpo da outra criança (olhos, cabelo, braço, etc..);

- Distribuir para todos a folha das atividades e permitir que cada uma delas possa pegar livremente 1 lápis de cor ou 
giz da cor de sua preferência;
- O professor(a)/obreir0(a) deve pedir para que as crianças contornem os traços do desenho proposto, sendo que os 
meninos vão colorir o desenho do Biguinha e as meninas o desenho da Belinha;
 A professora obreira deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura e 
também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me criou e eu sou muito parecido com você! Agradeço em Nome de JESUS! 
Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me criou do jeito que eu sou e igualzinho ELE”

Dica para os Pais
- Elogiar as características físicas do seu filho;
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado; 
- Reforçar para o seu filho que DEUS o fez e ELE é especial para DEUS.

Semana 1
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Versículo Base
Gênesis 1.28 Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; 
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a 
terra.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o primeiro capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as 
crianças sobre imagem e semelhança;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera, lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 1.28);
- Explicar que  DEUS nos fez refletindo quem ELE e somos abençoados por ELE criados para dominar a terra, 

criados como os mais importantes de tudo o que DEUS fez; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Quem pode falar o nome de um animal? Organizar para que 

cada uma possa  falar o nome de um animal. O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar fazendo referência ao nome de 
um animal e pedir para que os alunos façam o mesmo, permitindo que possam falar nomes de animais repetidos; 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças sobre os algumas classes de animais: mamíferos, aves , 
peixes, répteis, anfíbios e insetos. A ênfase da explicação é que o homem tem o domínio sobre todos os animais da 
terra, como crianças podem não entender a palavra domínio, o professor pode enfatizar que a raça humana é 
responsável por cuidar de tudo na Terra.

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- As crianças escutando a música proposta e andando pela sala do ministério infantil, ao parar da música a crianças 

para em posição de estátua imitando um animal;
- Em um segundo momento o professor(a)/obreiro(a) deve  iniciar uma brincadeira de mímica (imitando animais), 

sem emitir sons e pedir para que as crianças possam identificar qual é este animal. Após imitar alguns animais, 
deve-se dividí-las em duplas e definir uma numeração para cada um da dupla (1 e 2), desta forma orientar que o 
número 1 possa imitar um animal, a criança número dois vai primeiro imitar o outro (como um espelho) e depois 
tentar identificar qual é este animal. O professor deve trocar as duplas após 2 imitações. 

- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada criança possa pegar livremente 1 lápis de cor ou 
giz da cor de sua preferência;

- O professor(a)/obreir0(a) deve pedir para que as crianças possam realizar a pintura de todo o desenho.

 A professora obreira deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura e 
também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me criou para cuidar da Terra e para cuidar de todos os animais! Agradeço 
em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me criou para cuidar de todos os animais”

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado por seu filho; 
- Reforçar para o seu filho foi criado por DEUS e que DEUS espera que ele cuide de tudo o que DEUS lhe 
deu.

Semana 2
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Semana 3

ELE me Ama

Versículo Base
Gênesis 2.8 Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente, no Éden; e pôs ali o homem que 
tinha formado.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o segundo capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as 
crianças sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 2.8);
- Explicar que  DEUS fez no Jardim com tudo que o homem precisava; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Onde é a cidade que moramos? Em que estado? Em que país?  

Qual é o nome da nossa igreja? O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando o nome da sua rua e seu bairro, 
podendo seguir nestas perguntas para as crianças. A ênfase neste momento da atividade é para que as crianças 
possam entender que DEUS fez o mundo para elas e colocou cada uma no ser próprio “Jardim”; 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que a ambiente da igreja também é um Jardim, que 
DEUS preparou com muito amor para que possamos passar um tempo neste local.  Deve-se reforçar que primeiro 
DEUS nos preparou o mundo por amor a cada um de nós. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Andar com as crianças pelo ministério infantil, mostrar como cada sala é organizada, mostrar onde ficam os 

materiais, como estes devem ficar organizados e como DEUS preparou toda a igreja para recebê-las;
-  Aproveite para cuidar de todo o material junto das crianças;
- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente 1 lápis de cor ou 
giz da cor de sua preferência;
- O professor(a)/obreir0(a) deve pedir para que as crianças contornem os traços do desenho proposto, sendo que os 
meninos vão colorir o desenho do Biguinha e as meninas o desenho da Belinha;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade. No fim da atividade deve 
aproveitar e permitir que as crianças possam auxiliar o professor(a)/obreiro(a) a arrumar a sala do ministério 
infantil. Conversar com os alunos para que possam ajudar em alguma atividade em suas casas (arrumar a cama, 
guardar os brinquedos, etc).
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me ama e me deu um lugar para morar, uma família e uma igreja!! Agradeço 
em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me ama e criou o mundo especialmente para 
mim”.

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado por seu filho; 
- Reforçar que DEUS nos ama e nos deu uma casa e uma igreja;
- Pais podem pedir para os filhos que auxiliem em uma atividade de casa (cuidar de algo no seu quarto), e 

elogiar o empenho da crianças nesta atividade.
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Semana 4

ELE me Ama

Versículo Base
Genesis 2.3 Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que cria-
ra e fizera.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o segundo capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as 
crianças sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 2.3);
- Explicar que  DEUS trabalhou todos os dias e no sétimo dia descansou;
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Como é o seu dia a dia em suas casas? Que horas eles 

acordam? Que horas vão para a escola? Que horas o papai, mamãe ou responsável trabalham? O que eles gostam de 
fazer em casa? Perguntar qual é o dia que eles descansam e vão para a igreja.

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que existe hora para tudo, que durante a noite devemos 
dormir, que durante o dia devemos fazer as nossas atividades, que devemos ter tempo com DEUS todos os dias. É 
importante também falar sobre os dias da semana e que podemos descansar tendo tempo com DEUS, como no 
Domingo na igreja.

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Contar a história da formiga e da cigarra, falando que a cigarra gostava apenas de descansar e que as formigas 

trabalhavam e juntavam no verão para poder descansar no inverno, enfatizar que existe tempo de descanso e de 
trabalho, hora de ouvir e hora se ser ouvido. 

- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada criança possa pegar livremente 1 lápis de cor ou 
giz da cor de sua preferência;
- O professor(a)/obreir0(a) deve pedir para que as crianças possam colorir o desenho proposto.
- O  professor(a)/ obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura. 
- Na parte final da atividade realizar uma pausa de modo que os alunos possam passear pela sala e ver os desenhos 

de seus amigos, desta forma pode ter “novas ideias” de como pintar os seus desenhos. 
    A professora deve enfatizar que a cigarra nunca trabalhava e este não é o padrão estabelecido por DEUS. 
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me deu um dia descanso em que posso ir na igreja e aprender mais de TI! 
Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me ama e me deu um dia para ficar com ELE”

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado por seu filho; 
- Reforçar para o seu filho foi criado por DEUS e que DEUS nos deu um dia em especial para descansar e ir 
para a igreja.
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Semana 5

ELE quer ser meu melhor amigo

Versículo Base
Gênesis 2.7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem 
tornou-se alma vivente.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o segundo capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as 
crianças sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar cola e purpurina (areia ou outro material) para a sala do ministério;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério.
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 2.7);
- Explicar que  DEUS nos fez para que possamos ser seu melhor amigo;
- Tocar a música sugerida em aparelho de som;
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Quem é o seu melhor amigo? Após as crianças apontarem 

quem é seu melhor amigo(a), o responsável deve comentar que DEUS nos fez para que possamos ser amigos dELE! 
A ênfase neste momento da atividade é para que as crianças possam entender que DEUS quer sempre ser o seu 
melhor amigo; 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos fez com as suas mãos para que 
pudéssemos ser amigos de DEUS. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Organizar as crianças com lápis de cor, giz, purpurina (outro material) e cola ;
- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa livremente pintar o desenho e após 
isso escolher as cores de purpurina de acordo a sua preferência;
- O professor(a)/obreir0(a) deve pedir para que as crianças após pintem desenho proposto, possam realizar a 
colagem da purpurina no desenho, simbolizando o pó da terra do qual fomos formados.
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza da pintura e do 
trabalho manual realizado, também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno na atividade. No final da 
atividade o responsável deve se possível passar um tempo com cada uma das crianças conversando sobre sua 
atividade.  
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me criou para ser meu melhor amigo, eu quero também ser seu melhor 
amigo, pois sei que JESUS me ama! Amém! 
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me criou com suas mãos para ser o seu melhor 
amigo”.

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade  realizada por seu filho; 
- Reforçar que DEUS o criou para ser seu melhor amigo e que ele foi feito pelas mãos de DEUS;
- Pais podem pedir para que os filhos expliquem a atividade, neste momento os pais devem parar tudo o que 

estão fazendo para dedicar um tempo a atividade dos seus filhos.
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Semana 6

Versículo Base
Gênesis 3.9 Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou-lhe: Onde estás?

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o terceiro capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as 
crianças sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música “Deixa o medo para lá” do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 3.9);
- Explicar que  DEUS sempre esta nos procurando porque ELE quer ficar junto de nós, por isso ELE enviou JESUS 

para ser nosso melhor amigo; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Com quem vocês mais gostam de ficar? Quem são as pessoas 

que vocês gostam de estar juntos?  O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando de seus familiares e também das 
próprias crianças, é importante que todos possam falar neste momento e deve-se instruir para que todos possam 
estar escutando e olhando para quem estiver falando.  A ênfase neste momento da atividade é para que as crianças 
possam entender que DEUS quer estar com elas todas as horas do dia.

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Organizar uma brincadeira onde as crianças serão organizadas em duplas, o professor(a)/obreiro(a) deve pedir 

para que uma das duplas fique fora da sala, enquanto ele(a) vai esconder uma bíblia em algum local. Após a bíblia 
ser escondida, o professor(a)/obreiro(a)  junto com as demais duplas vão estar sentados e auxiliar a dupla que 
procura a bíblia apenas com a orientação de “quente” quando estes estiverem chegando perto do local e “frio” 
quando estiverem se afastando. O professor(a)/obreiro(a) deve tentar realizar a atividade com todas as duplas

 - Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente  lápis de cor ou 
giz da cor de sua preferência;
- Os alunos deverão encontrar onde esta Adão no desenho e iniciar a pintura por ele, seguindo para os demais 
animais e o Jardim;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e procurar conversar com os mesmos 
sobre o  desenho/pintura, perguntando da escolha das cores, qual dos animais ele(a) mais gosta e proporcionando 
um tempo de qualidade com as crianças. 
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você sempre quer estar comigo todas as horas do dia! Agradeço em Nome de 
JESUS amém! 
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ JESUS quer ser meu melhor amigo e sempre quer saber 
onde eu estou”.

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado por seu filho; 
- Pergunte para a criança onde o homem (Adão) esta escondido;
- Reforçar que JESUS é o seu melhor amigo e quer ser o melhor amigo do seu filho. 

ELE quer ser meu melhor amigo
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Semana 7

ELE me Criou

Versículo Base
Gênesis 6.9 Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava 
com Deus.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar materiais alternativos, palito de sorvete, palito de dente ou fósforo, serragem ou raspas de lápis (resto do 
apontador) e cola;
- Levar o aparelho de som e escolher uma música para ser trabalhada com as crianças. 

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 6.9);
- Explicar que  DEUS nos criou e que ELE quer sempre cuidar de todos nós, ministrar que DEUS se alegrou com Noé 

pois ele andava com DEUS.
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Quem sabe o que é uma arca? Perguntar quem pode dizer 

outros meios de transportes aquáticos? O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar comentando que DEUS queria salvar 
o mundo e pediu para que Noé fizesse um “barco” bem grande, mas o único que queria andar com DEUS foi Noé e 
DEUS o convidou para construir uma arca e Noé aceitou. 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que nesta aula eles também serão convidados a ajudar na 
construção de uma arca.  Deve-se reforçar que DEUS nos criou e ELE também criou todas as coisas e ajudou o 
homem ensinando Noé a criar o primeiro “barco” do mundo. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente  lápis de cor ou giz 

da cor de sua preferência;
- Realize primeiro a pintura do desenho e em seguida comece o processo de “construção” da arca’
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade. É importante reforçar que as 
crianças estão construindo as suas arcas assim como Noé construiu a dele e que muitas vezes isso vai exigir um 
pouco de esforço.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você amou o mundo e ensinou Noé a criar uma arca para salvar ele, sua família e 
os animais, obrigado por ter me criado e me salvado! Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me criou e quer que eu ande com ELE para 
sempre”.

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “criação da arca” realizado por seu filho; 
- Reforçar o quanto pode ter sido difícil “construir” esta arca e que o esforço é algo importante;
- Diga para o seu filho que você anda com DEUS e que seu filho foi criado para andar com DEUS também. 
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Semana 8

ELE me Criou

Versículo Base
Gênesis 6.19 De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos 
contigo; macho e fêmea serão.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 6.19);
- Explicar que  DEUS fez tudo o que existe na terra e o ser humano para cuidar de tudo; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Quais os animais que eles conhecem? O professor vai fazer 

esta lista de animais, após isso vai realizar um outro momento perguntando quem sabe o nome da fêmea deste 
animal? Para o leão a leoa e assim por diante.  O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando que DEUS criou o 
homem e a mulher e que cada animal também tem o gênero masculino e feminino.  A ênfase neste momento da 
atividade é para que as crianças possam entender que DEUS tudo e para cada ser vivente ELE queria uma família. 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos criou para sermos uma família e eu nós 
também somos responsáveis por cuidar dos animais e de suas famílias. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Realizar em um quadro ou em uma folha um jogo dividindo a turma em dois grupos e pedindo para que os grupos 

possam listar (se for possível para estes escrever, caso não seja possível o próprio professor(a)/obreiro(a) pode 
escrever em uma folha ou quadro),  e tentar fazer uma lista com o maior número possível de animais. Ambos os 
grupos podem vencer a atividade se toda a turma chegar a um número maior que 15 (pares macho e fêmea) de 
animais.

- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente lápis de cor ou giz 
da cor de sua preferência;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você criou tudo nesta terra e você criou a família e também os animais e obrigado 
porque o SENHOR deixou que nós pudéssemos cuidar dos animais!! Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me  criou, criou a minha família e as famílias dos 
animais e salvou todos eles na arca”. 

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e pergunte o que ele aprendeu;
- Reforçar que DEUS criou o seu filho e também todos os animais e que nós devemos cuidar dos animais;
- Pais digam para seus filhos que DEUS nos criou e que ELE cuida de nós.
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Semana 9

ELE me Ama

Versículo Base
Gênesis 7.1 Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo 
diante de mim nesta geração.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis de cor, tesoura sem ponta e cola para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar uma música música 09 (Minha família) do CD- Biguinha e seus amigos. 

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 7.1);
- Explicar que  DEUS nos Ama e que ELE também ama a nossa família; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar sobre as pessoas que moram com as crianças, de uma forma 

mais simples sem a necessidade de inicialmente as crianças falarem, mas em uma enquete levantando a mão para 
resposta positiva para cada pergunta do professor(a)/obreiro(a): Quem mora em casa com o papai? Quem mora 
com a mamãe? Quem mora com o papai e mamãe? Quem mora com os avós? Quem mora com os tios? Quem mora 
com os irmãos? Com base nestas questões o professor(a)/obreiro(a)  poderá identificar um pouco do cenário 
familiar de seus alunos. Os alunos também vão perceber que muitas vezes a constituição das famílias é muito 
diferente e o professor deve apontar que DEUS ama todas as famílias. A ênfase neste momento da atividade é para 
que as crianças possam entender que DEUS ama a nossa família. 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos ama, nos deu uma família que ELE ama e 
que ELE cuida de nossa família.

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Distribuir as folhas de atividades (nesta atividade são duas) para os alunos que vão pintar as figuras das pessoas de 

acordo com sua própria família, lembrar as crianças de se colocarem na arca também. Após a pintura os alunos vão 
recortar os seus familiares que moram em sua casa, se for necessário o professor(a)/obreiro(a)  deve auxiliar no 
momento de recortar. Seguindo então para a colagem e pintura na folha de atividades. 

 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e perguntar para os mesmos o nome 
de ao menos uma pessoa de cada “arca”, ao ouvir a resposta seria importante estar na mesma altura do aluno e se 
possível olhando em seus olhos, dedicando a este um pequeno tempo de qualidade ao falar sobre os seus familiares. 
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você criou a minha família e eu te agradeço por ter pessoas que me amam assim 
como o SENHOR me ama! Eu agradeço também porque o SENHOR cuida da minha família como cuidou da família 
de Noé!! Por tudo isso eu agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me ama, ama minha família e ELE cuida de todos 
os que ELE ama, pois somos filhos dELE.”

Dica para os Pais
- Seu filho colocou você nesta arca, pergunte quem é você nesta atividade e elogie o seu filho(a) dizendo que 

ele é desta família;
- Pais digam para seus filhos que DEUS nos ama e ama a família.
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Semana 10

ELE me Ama

Versículo Base
Gênesis 8. 8 Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos;

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 02 (Deixa o medo pra lá) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 8.8);
- Explicar que  DEUS nos ama e nos quer vivendo felizes; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: O que elas gostam de fazer que as deixa felizes? O professor 

vai fazer esta pergunta individualmente com as crianças e aproveitar este momento para identificar atividades/
atitudes que sejam motivantes para seu grupo de alunos. O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando que DEUS 
nos ama e sempre quer nos ver felizes, podendo também comentar o que te faz feliz (esta é uma boa oportunidade 
de expressar como você se sente podendo participar da vida de seus alunos). A ênfase neste momento da atividade é 
para que as crianças possam entender que DEUS quer ver sempre seus filhos felizes. 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos ama e que ELE preparou como para Noé 
uma família e um mundo novo para nos fazer felizes . 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Realizar uma atividade com as crianças utilizando a música sugerida, ou outra música de sua preferência. O 

professor(a)/obreiro(a) vai trabalhar com a brincadeira de estátua com as crianças (podendo alterar a atividade de 
acordo com a idade) e quando a música parar as crianças vão “congelar” em uma posição engraçada, porém com a 
regra de que todos devem sempre ter  sempre com um sorriso no rosto.  O professor(a)/obreiro(a)  vai passar pelas 
crianças, fazer cócegas e verificar as estátuas que foram mais engraçadas. Este deve ser um momento de 
descontração, procure estabelecer o contato físico (cócegas) de forma gentil e de acordo com a intimidade que você 
tem cada criança.

 - Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente lápis de cor ou giz 
das cores de  sua preferência;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e neste momento tocar no aluno, com um tapinha nas costas, um carinho na cabeça, um aperto de mão ou qualquer 
outra forma de contato físico de acordo com a sua intimidade com cada criança. Lembre que todos são diferentes e 
você esta procurando demonstrar amor, por isso o respeito a individualidade é muito importante.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS porque você me Ama e quer me ver feliz todos os dias da minha vida!! Me ajude porque eue quero 
ser sempre uma pessoa feliz! Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me ama e me quer feliz junto com a minha 
família”. 

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e pergunte o que ele aprendeu;
- Pais simplesmente abracem seus filhos e diga que você gosta de ver o sorriso deles.



22

Atividade 10
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Semana 11

ELE quer ser meu melhor amigo

Versículo Base
Gênesis 12.1 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a 
terra que eu te mostrarei.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
sobre o quanto o Espírito Santo quer estar conosco;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 02 (Deixa o medo pra lá) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 12.1);
- Explicar que  DEUS nos quer sempre perto dELE 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Com quem eles mais gostam de ficar? Qual o lugar que eles 

mais gostam de ir? Quem é o melhor amigo de cada um na escola? O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando 
que DEUS quer ser sempre o nosso melhor amigo e que o melhor amigo do obreiro(a)/professor(a) é JESUS  
(Espírito Santo), mas que também temos diversos outros amigos. É importante ressaltar  que é muito legal 
passarmos tempo com nossos amigos mas que DEUS quer estar conosco todo o tempo.  A ênfase neste momento da 
atividade é para que as crianças possam entender que DEUS vai sempre querer estar junto de nós. 

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos ama e quer que estejamos junto com ELE 
por isso ELE chamou Abrão. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Pedir para os alunos se organizarem em trios, a atividade será a de sair de um lado da sala do ministério e passar 

para o outro lado, o professor deve propor para que os alunos cruzem a sala do ministério infantil, com dois alunos 
levando um aluno de cadeirinha (os dois com braços dados e um aluno no meio). É importante que professor possa 
organizar os trios por tamanho para facilitar a atividade. Os alunos vão trocando quem é carregado até os três do 
trio tenham sido levados na “cadeirinha”. Após o término da atividade, comentar que naquele tempo ninguém 
levou Abrão no colo, mas que as dificuldades de transporte e as mudanças eram todas feitas de forma mais 
trabalhosa do que hoje. 

- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente lápis de cor ou giz 
da cor de sua preferência;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar com ênfase o empenho/
esforço do aluno em realizar a atividade, se possível reforçar com um contato físico com o aluno, aperto de mão, 
tapinha nas costas, carinho na cabeça, etc. 
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você quer ser sempre o meu melhor amigo e JESUS é o meu melhor amigo porque 
ELE sempre esta comigo e nunca me deixa sozinho!! Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me quer sempre bem pertinho dELE”. 

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e pergunte o que ele aprendeu;
- Diga que DEUS sempre quer o seu filho perto dELE e você o trás para a igreja para que seu filho possa 

aprender mais desse amigo tão legal que é JESUS.
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Versículo Base
Genesis 15.5 Então o levou para fora, e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar; e 
acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
explicando que somos criados por DEUS;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 01 (Sítio dos números) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 15.5);
- Explicar que  DEUS fez tudo o que existe na terra e o ser humano para cuidar de tudo; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Qual a idade de cada um? Deixar todos falarem as suas idades. 

Quantos anos tem os seus pais? Quantos anos eles acham que a professora tem? Junto com todos os alunos contar 
o número total de anos da turma. O professor pode pedir para que eles sinalizem com a mão a sua idade e auxiliar a 
todos na contagem até o final.  O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando que DEUS prometeu a Abrão que ele 
teria muitos filhos e mostrou que seriam mais que as estrelas do céu e muito mais do que número que contaram 
somando a idade de todos os presentes no ministério.  

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos criou  e nos deu capacidade de aprender e 
que nesta aula estaremos aprendendo a contar até 10. Caso sua turma seja mais velha realize uma proposta de 
contas de somar e subtrair com os números de 1 à 10. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Realizar uma brincadeira com as crianças, de uma forma muito rápida, o professor(a)/obreiro(a) vai dividir os 

alunos em dois grupos. Cada grupo vai estar de um lado da sala do ministério, todos sentados no chão um ao lado 
do outro e o professor vai falar um número em voz alta. A atividade consiste na ação dos alunos em se colocarem de 
pé de acordo com o número que o professor falou, o grupo que ser organizar mais rápido (mantendo apenas o 
número que o professor falou), marca um ponto para o seu grupo. O professor(a)/obreiro(a) deve cuidar para que a 
competição seja rápida, com no máximo 5 números falados, de forma que a ênfase não esta necessariamente no 
grupo que vencer mas na capacidade de identificar os números e nos alunos se organizarem. 

- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente lápis de cor ou giz 
da cor de sua preferência, pedir para que estes possam identificar e pintar com uma cor diferente os números que 
encontraram. 
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você criou e eu sou filho de DEUS pela fé assim como Abrão!  Agradeço em Nome 
de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS me  criou, e eu sou um FILHO dELE pela fé e vou 
continuar crescendo todos os dias”. 

Dica para os Pais
- Reforçar que DEUS criou o seu filho e perguntar para ele qual o número que representa a idade do seu 

filho no desenho;
- Pais digam para seus filhos que DEUS nos criou e que eles são um presente de DEUS.

ELE me Criou

Semana 12
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Semana 13

ELE me Criou

Versículo Base
Genesis 17.4 Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações;

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
que elas foram criadas por ELE e para ter uma aliança com DEUS;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 6.19);
- Explicar que  DEUS fez tudo o que existe na terra e fez as pessoas de diferentes cada com a sua beleza de acordo 

com a imagem de DEUS; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Os sobrenomes das crianças? O professor procurar identificar 

qual a etnia (origem/raça) do sobrenome das crianças.  O professor(a)/obreiro(a) pode iniciar falando do seu 
próprio sobrenome e de que etnia ele provém. Perguntar se alguém sabe falar alguma coisa em outra língua e 
comentar que além das diversas línguas e países diferentes todas as pessoas também são diferentes.   A ênfase neste 
momento da atividade é para que as crianças possam entender que todos somos diferentes uns dos outros mas 
todos criados por  DEUS.

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos criou cada um do seu jeito, com suas 
características e que DEUS fez isso para todos pudessem ser especiais e únicos. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente lápis de cor ou giz 
da cor de sua preferência;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade. Nesta atividade o professor pode 
perguntar para cada aluno individualmente se ele conhece alguém parecido com cada desenho, dedicando para cada 
aluno um tempo de qualidade.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me  criou e eu sou diferente de todas as pessoas, eu sou muito especial e 
muito lindo pois tenho uma aliança com DEUS!! Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “O DEUS de Abrão é o meu DEUS e eu tenho uma acordo 
e um combinado de amor com ELE”.

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e comente sobre os país de sua descendência (sua 

etnia/raça).
- Pais digam para seus filhos que DEUS nos criou e que somos únicos e especiais para ELE.
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-
Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e com

ente sobre os 
país de sua descendência (sua etnia/raça).

-
Pais digam

 para seus filhos que D
EU

S nos criou e que som
os únicos e 

especiais para ELE.



29

Semana 14

ELE me Ama

Versículo Base
Genesis 21.1 Visitou o SENHOR a Sara, como lhe dissera, e o SENHOR cumpriu o que lhe havia prometido.

O que fazer?
Antes da aula:

- Ler o sexto capítulo de Gênesis e orar pedindo a direção de DEUS para que ELE te capacite a ministrar as crianças 
sobre o quanto somos amados;
- Fazer o número de cópias necessárias da atividade de acordo com o número de crianças;
- Levar o giz de cera e lápis e lápis de cor para a sala do ministério;
- Levar o aparelho de som e trabalhar a música 03 (DEUS é Amor) do CD- Biguinha e seus amigos.

Durante a aula:
1) Ministração/sensibilização (15-20 minutos)
- Ler o versículo base (Gen. 21.1);
- Explicar que  DEUS fez tudo o que existe na terra e o ser humano para cuidar de tudo; 
- Sentar junto com as crianças em círculo e perguntar: Quem já pediu alguma coisa para os seus pais, ou tios, ou 

alguém de sua família e depois ganhou o que pediu?  O professor(a)/obreiro(a) deve deixar que todas as crianças 
possam falar do que pediram e de como os seus desejos foram supridos.   A ênfase neste momento da atividade é 
para que as todas  crianças possam expressar o seu pedido e como se sentiram quando receberam o que pediram, o 
que pediram, é importante leva-las a  entender que DEUS responde as nossas orações e que ELE é fiel para cumprir 
tudo o que promete.

- O responsável pela atividade vai explicar para as crianças que DEUS nos ama e vai sempre ser fiel ao que nos 
prometeu. 

2) Atividade Prática (30-40 minutos)
- Realizar em um quadro ou em uma folha um jogo dividindo a turma em dois grupos e pedindo para que os grupos 

possam listar (se for possível para estes escrever, caso não seja possível o próprio professor(a)/obreiro(a) pode 
escrever em uma folha ou quadro),  e tentar fazer uma lista com três pedidos de oração simples (responsável deve 
ajudar nestas escolhas), para que eles possam estar orando no dia e durante a semana. O responsável deve auxiliar 
as crianças nestes três pedidos de oração e que os mesmos possam ter uma relação com o ministério infantil e a 
igreja. A partir disto colocar como meta de oração do ministério e com o cumprimento dos pedidos apontar as 
respostas de oração para os alunos. Pensar em metas de curto prazo. .

- Distribuir para as crianças a folha da atividade e permitir que cada aluno possa pegar livremente lápis de cor ou giz 
da cor de sua preferência;
 O professor(a) obreiro(a) deve passar pelos desenhos de todos os alunos e elogiar a beleza do desenho/pintura 
e também elogiar com ênfase o empenho/esforço do aluno em realizar a atividade.
3) Consolidação (5-10 minutos)
- Cada criança com o seu desenho na mão e juntos repetem a seguinte oração:
“SENHOR DEUS obrigado porque você me ama, me escuta e é fiel para cumprir o que pedimos em oracão!! 
Agradeço em Nome de JESUS! Amém!
- Encerrar com os alunos repetindo o resumo do versículo: “ DEUS se preocupou e amou Sara, cumprindo tudo o que 
tinha prometido”. 

Dica para os Pais
- Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e pergunte o que ele aprendeu;
- Pergunte sobre o que o seu filho tem de orar e o neste mesmo momento já faça uma oração breve com ele.
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Atividade 15

-
Elogiar a atividade “pintura” do desenho realizado e 
pergunte o que ele aprendeu;

-
Pergunte sobre o que o seu filho tem

 de orar e o neste 
m

esm
o m

om
ento já faça um

a oração breve com
 ele.


