Volume 1

HISTÓRIAS DE
CONFINADOS
Personagens bíblicos que encararam
momentos de restrição

Introdução
Histórias de Confinados surge da necessidade de conversar com as crianças sobre o momento que o mundo
está vivendo. A Bíblia é rica em seu conteúdo e tem muitas histórias de personagens também vivemos
momentos difíceis de reclusão. Estudaremos como estes personagens reagiram diante desta situação e
perceberemos que eles descansaram e confiaram em Deus!
O objetivo deste material não é recontar as histórias bíblicas na íntegra, mas destacar os pontos principais e
dar idéias de implicações e aplicações. O material conta com vídeos, brincadeiras e atividades simples que
vocês podem fazer junto com as crianças durante este período de restrição.
Caso façam as atividades, poste o resultado nas redes sociais e nos marque com a hashtag #criativacaoinfantil
#quarentena. Vamos amar ver o que vocês estão fazendo com as crianças.
José, Povo de Israel e Noé são os personagens do nosso primeiro Ebook, mas não fique triste. O Criativação
não pretende parar neste ebook, nosso desejo é criar material que os ajude neste momento. Nosso objetivo é
auxiliar pais e professores a ensinar as crianças a respeito da Palavra de Deus de maneira criativa.
Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conduza durante este período de quarentena.
Boa Criativação!
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12.12

Siga-nos em nossas redes sociais
@criativacaoinfantil

Como usar este material?
O material está dividido em: História; Atividade; Brincadeira e Vídeos.

A história está dividida em captação, explicação, implicação e aplicação!
Se você juntar as iniciar desta palavras formará a palavra CEIA! Quanto tempo
levamos para preparar uma ceia de Natal? Gastamos tempo com
planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as crianças a Palavra de
Deus acreditamos que não possa ser diferente.
Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só depois
venha para o material! A captação é um recurso para introduzir a história, uma
forma de captar a atenção da criança para o tema! Na explicação vamos
colocar os pontos importantes do texto que tiramos de nosso estudo pessoal
da Bíblia apoiado em comentários e pregações sobre os temas. A implicação
nos mostrará o que está história tem a ver com nossas vidas e finalmente a
aplicação nos trará aplicações práticas para nosso cotidiano.

Escolha 1 atividade, 1
brincadeira e 1 vídeo para
completar a sua aula e fixar o
conteúdo estudado.
Planeje a ordem de cada
elemento e boa Criativação!

Você pode contar a história da sua forma lembrando de alguns pontos
importantes. A história pode durar 5 ou 30 minutos depende do que você vai
fixar. Se você tem crianças bem pequenas pode ir contando aos poucos e fazer
uma atividade por dia. Você pode incentivar as crianças maiores a lerem o
texto bíblico juntamente com você.

Se estiver com dúvidas ou dificuldades, mande mensagem em nossas redes sociais ou blog. Ficaremos felizes em ajudar.

Lembrete

Aula 1. Noé, (paciência e esperança)
Gênesis cap. 6 a 9

Não se esqueça de
ler os capítulos na
Bíblia antes preparar
a sua aula.

Explicação

Pergunte às crianças: “Você já tentou falar algo importante para

Captação

as pessoas e ninguém prestou atenção?” (deixe elas participarem).

Neste jogo, posicione três pessoas de modo que uma fique ao lado da outra
(como na foto). O objetivo é fazer com que a pessoa do meio acerte uma
frase dita por quem que está a sua direita. Mas, para animar a brincadeira,
quem estiver à esquerda tentará atrapalha seu colega de ouvir a frase. A
brincadeira acaba quando quem estiver no meio conseguir descobrir o que a
pessoa a sua direita diz.

onde não havia mar. Fale para as crianças que naquele momento da

Por exemplo: Ana, Joaquim e Gabriela estão brincando. Joaquim tem que
adivinhar o que Ana está falando mas a Gabriela não pode deixar, ela fica
gritando e cantando sem parar para que Joaquim não acerte.
Sugestões de frases: Deus ama os seus filhos; Jesus morreu na cruz para nos
salvar.

conforme está escrito em Hebreus 11.7: “pela fé Noé, sendo

Leve as crianças a imaginarem: Noé construindo um gigantesco barco
história não chovia (Gn 2.5-6).
É possível que nem Noé, nem seu povo sabiam como era uma
chuva. Talvez por este motivo o povo achou que ele era louco
quando anunciou que construiria uma arca, pois Deus mandaria chuva
dos céus. Noé, em contrapartida, acreditou nas palavras de Deus,
advertido de Deus das coisas ainda não vistas, movido com medo,
preparou uma arca.”.
A. Explique para as crianças o que é o dilúvio.
B. Enfatize o tamanho da arca, imaginem juntos o tempo
que levou para ser construída e a quantidade de animais que
estavam nela.
C. Demonstre que o tempo de restrição gerou muitas tarefas
para Noé porque os animais davam trabalho; eles faziam cocô
(faça uma cara de nojo e peçam para as crianças fazerem também);
eles soltavam pum. Fale também da quantidade de dias que Noé
e sua família tiveram que passar por tudo isso: 378 dias (cf. Gn 7.4,
10-11).
D. Quando eles saíram da arca perceberam que Deus
cuidou de tudo e louvaram ao Senhor.
E. Deus fez uma aliança com Noé: prometeu que não
destruiria mais a terra com dilúvio. Para que todos pudessem se
lembrar dessa aliança, o Senhor instituiu o arco-íris como sinal do
que havia dito.

Implicação
Noé e sua família também tiveram que esperar pacientemente nas
promessas de Deus. Nós temos que crer em Deus mesmo que, no início,
seja difícil entender a ordem dEle. A paciência e a esperança são
virtudes que todo cristão tem que desenvolver para agradar a Deus.

Aplicação
A. Assim como Noé obedeceu a ordem de Deus sem saber
o que estava acontecendo, nós devemos fazer o mesmo em todas
as situações.
B. Noé teve paciência e fez o que Deus havia ordenado.
Nós também devemos desenvolver a paciência mesmo quando as
coisas não são como gostaríamos.

Atividades
1. Nuvem com arco-íris.
Material: Folha sulfite, papel colorido, tecido ou papel
crepom, cola, tesoura e barbante ou lã.
Como fazer:
1- Cortar uma nuvem e escrever dentro dela: Deus é fiel!
Ele cumpre suas promessas.
2- Cortar e colar tirar de papel colorido como se fosse o
arco-íris.
3- Corte um pedaço de barbante e cole em cima da sua
nuvem para podem pendurá-la onde quiser. Coloque em
um lugar onde se lembrará que Deus é fiel e cumpre
suas promessas!
Esta atividade foi extraída do site: http://
craftangelicajournal.suburbanmen.ru/46728-craftpreschool-rainbow-noah-ark-30-best-ideas.html

C. Em toda a história de Noé, vemos como ele confiou
naquilo que Deus havia prometido. A palavra de Deus em nosso
coração nos traz a esperança necessária para dias difíceis, por
isso, lembre-se de sempre LER A BÍBLIA.

2.Construção da Arca em Lego.
Noé construiu a arca com a ajuda da sua família, então
podemos utilizar este momento de restrição para
construir uma arca de Lego ou com qualquer brinquedo
de montar que tiver em casa. O importante é construir a
arca juntos e lembrarem da história de Noé e de como
Deus cumpre o que promete.

3. Barco de Papel. Faça um barco de papel com as
crianças. É uma atividade simples, para realizá-la basta
uma folha sulfite.
Enquanto confeccionam o barco relembrem a história.
Caso não saiba como fazer um barco de papel acesse o
link: https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c

Vídeos

1. A3 palavrinhas - Arca de Noé
Este vídeo dá para brincar com as crianças fazendo os gestos. Então aumente o som, cante
e dance. Link: https://www.youtube.com/watch?v=HLBrF_ApqF4&feature=youtu.be

2. Cantando as Histórias da Bíblia - Arca de Noé
Essa canção é boa para dançar improvisando nos gestos! Para fazer a brincadeira render,
desenhe uma arca com as crianças e coloque dentro dela todos os animais que são
cantados. Link:https://www.youtube.com/watch?v=TilRlwElMAc

3. Diante do Trono - Arca de Noé
Este link contém o DVD do Diante do Trono completo para você assistir com as crianças.
Corre pra fazer uma pipoca, sente no sofá com as crianças e aprendam juntos que “Noé
era um homem justo e bom, ele andava com Deus”. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=QGyEG7aZB_w&list=PLiZjOtulp-StC9hUD4-irD-Vd9oI-4XQp

4. Minha vida é uma viagem - O que é que tem na arca de Noé?
Este vídeo é para pais que têm crianças pequenas!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S4q77rOl4j8

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Brincadeiras

2. Boliche dos animais
Material: miolo do rolo de papel higiênico ou de papel toalha(cortado ao meio), canetinha, tinta, glitter, ou qualquer
coisa que possa servir para enfeitar o miolo do rolo de papel.
Como jogar: Após preparar os pinos com o miolo, empilhe um em cima do outro ou arrume como boliche mesmo,
prepare uma bola de meia e deixe as crianças se divertirem.
Esta atividade foi extraída do link:https://kidsactivitiesblog.com/54404/farm-animal-bowling-game

3. Dado dos Bichos
Material: Imprimir a imagem do dado a seguir e montar, ou escrever os nomes em algum dado de brinquedo que tenha
em casa.
Como jogar:
a. Jogue os dois dados ao mesmo tempo
b. Leia a ação a ser feita e o animal
c. Faça repetidas vezes.
d. Bom jogo e Boa Criativação!
Esta atividade foi extraída do link: https://twitchetts.com/2015/08/activity-dice.html/
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como…
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Versículo para memorização

"Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido
por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele
condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé.”
Hebreus 11.7 - NVI

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Aula 2. José, escravo (obediência e excelência)
Gênesis cap. 39 a 41
Captação
Faça uma atividade de labirinto com as crianças, pode ser a impressão da imagem na próxima página ou uma das sugestões deste blog: https://
www.tempojunto.com/2017/05/19/10-ideias-de-labirintos-caseiros-para-fazer-com-as-criancas/
O importante é que você permita que a criança tente sair do labirinto de alguma forma. Se ela tiver muita dificuldade, ajude-a na atividade. Caso opte por
fazer alguma do blog sugerido, deixe que a criança participe da confecção. Esta atividade pode ser feita no dia anterior a contação desta história. Após
concluir a atividade, pergunte às crianças: Como foi tentar achar uma saída e não encontrar? Há um personagem na Bíblia que se viu em uma situação sem
saída, seu nome era José!

Imagem disponível em: https://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/2014/09/historia-biblica-infantil-jose-e-os.html

Explicação
É importante para crianças que alguns conceitos sejam definidos, para que elas imaginem exatamente o que a Palavra de Deus diz e não o que elas
possam deduzir, também é importante que algumas emoções do cenário e das personagens sejam ressaltados. Então fique de olho nas seguintes
observações:
A. Lembre as crianças de que, antes de chegar ao Egito, José ficou preso em um local bem diferente: uma cisterna (um buraco muito, muito
fundo).
B. Ressalte a idade de José (aproximadamente 16 anos). Se possível, mostre uma foto de alguém da família ou da igreja com essa idade para que
as crianças percebam como era José. Faça com que elas entendam que crianças também podem passar por essas situações
C. Explique o que é uma prisão e como funcionam as coisas lá. Lembre-se de contextualizar como era a prisão da época de José. Enfatize que era
ali onde os presos do rei ficavam. Exponha que Deus permitiu que José fosse preso porque este era o local onde Deus queria que ele estivesse. Fazia
parte do plano de Deus que José se encontrasse com o copeiro. Quando o rei teve um sonho, o copeiro se lembrou de José e foi este detalhe que
começou sua jornada para se tornar governador do Egito.
José foi preso injustamente porque a mulher de Potifar o acusou por algo que ele não fez. Além disso, ela ainda o humilhou (Gn 39.16). Ao chamá-lo de
servo hebreu, ela queria dizer: “aquele ser de raça inferior”.
Deus esteve com José em todos o momentos, mesmo quando ele estava no buraco bem fundo ou quando estava na prisão. Em todo tempo José
mostrou confiança em Deus. Por providência de Deus, José conquistou a amizade e confiança do chefe da prisão. José era excelente em tudo o que fazia e
o Senhor estava sempre com Ele.
José em momento algum reclamou, mas trabalhou com boa vontade. A Bíblia não diz como Deus fez crescer a amizade e confiança entre José e o
copeiro, mas é genuíno pensar que José era obediente às tradições e aos ensinamentos de seu pai sobre temer a Deus e assim José tratava as outras
pessoas.

Aplicação
Implicação
1.José era excelente em tudo o que fazia, pois ele fazia para
A história de José nos ensina que Deus nunca abandona aqueles
que o temem e obedecem. Também aprendemos que pessoas
podem ser usadas por Deus mesmo estando em situações bem
difíceis e que, ao invés de reclamar da situação, podem confiar
em Deus; trabalhar com excelência e saber que o plano dEle é
sempre bom, mesmo que não consigamos entender na hora da
dificuldade.

agradar a Deus. Nós também devemos ser excelentes em tudo o que
fazemos, até nos nossos estudos já que neste momento que estamos
estudando de casa.
2. Quando José estava preso, conseguiu ajudar muitas pessoas.
As crianças também podem ser usadas por Deus dentro de casa para
abençoar seu próximo orando pelos amigos da escola, familiares ou
médicos e enfermeiros que conhecem. Também podem ligar, fazer
chamadas de vídeo com os parentes e colegas dando consolo e
fazendo companhia para eles. Além disso, elas podem ajudar seus
familiares, lavando a louça, arrumando a cama, guardando os
brinquedos.
3. As crianças pode aproveitar este momento para ouvir a voz
de Deus através da Bíblia. São as Escrituras que revelam a vontade do
Senhor para que cada um possa obedece-lo, assim como José o fez.

Atividades
José na Prisão
Materiais: Papel sulfite, cola, tesoura, lápis de cor (giz de cera ou canetinha), novelo de lã
(barbante ou qualquer tipo de fio) ou palito de churrasco (palito de dente)
Como fazer:
a) A atividade consiste em deixar a criança desenhar José na folha sulfite.
b) Quando a criança terminar de desenhar, entregue para ela o palito ou fio de sua escolha.
c) A criança deverá colar as barras da prisão por cima de José.
d) Caso prefira, você pode imprimir alguma imagem de um homem e dar apenas para as crianças
pintarem.
Imagem extraída do site: https://ccyeshuaenespanol.wordpress.com/historias-biblicas/

Atividades
2. Os pássaros e o Padeiro
A história de José na prisão relata, em Gênesis 40.17, que pássaros apareceram no sonho do padeiro e comeram os pães
do cesto que estava em sua cabeça.
Para nos lembrarmos da história e dos sonhos, vamos fazer esses lindos pássaros artesanais. Toda vez que olhar para este
pássaro, lembre-se que Deus cumpre tudo o que promete, assim como Ele cumpriu o que havia falado à José quando
aconteceu a revelação do sonho do padeiro. Após três dias da revelação, o padeiro foi chamado à presença do Faraó e
foi morto, assim como José, por intermédio de Deus, tinha predito.
Lembre-se sempre que Deus cumpre o que promete!
a)Pássaro de Origami. Aprenda a fazer um pássaro de origami com seus filhos através do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=OYMfaG_QsFM
b) Pássaro com folha colorida. Caso não tenha folha colorida, pegue o lápis de cor ou giz de cera e peça para as crianças
colorirem a folha sulfite inteira. Dessa forma vocês terão pássaros personalizados.
c) Móbile de pássaro. Você pode fazer de tecido, caso você tenha. Se não tiver pode fazer em papel colorido ou da
mesma forma sugerida no item anterior.
Material: Papel ou tecido, barbante ou qualquer tipo de linha, lápis de cor preto ou canetinha preta.
Como fazer:
a) Corte o papel ou o tecido em três tamanhos de círculo. O maior para fazer o corpo, um menor para fazer o branco do
olho e um bem pequeno para fazer o olho. É possível fazer o olho de preto com lápis de cor e canetinha.
b) É importante lembrar de cortar duas vezes cada tamanho para ter o pássaro dos dois lados.
c) Corte o bico com uma parte maior para que ele fique colado dentro do corpo do pássaro.
d) Corte o rabo do pássaro da forma que preferir.
e) Para juntar tudo, pegue o círculo grande e cole nele o bico, a linha centralizada e a cauda. Após colar tudo, cole o
outro círculo grande. Deixe secar.
f) Quando o pássaro estiver seco, cole a parte branca dos olhos. Deixe secar e pinte com o lápis preto ou canetinha preta
e seu móbile de pássaro está pronto para ser pendurado e enfeitar a casa.

Brincadeiras

1.Trava Língua

a) Na prisão preso o padeiro preguiçoso precisava prontamente sair da prisão.
b) Ofereço um preço num moço num alvoroço de um poço.

2. Caça Palavras:
Este jogo foi criado no site: https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/
Ideal para crianças a partir de 6 anos.
Temos no nível fácil, médio e difícil.

Nível Fácil

Nível Médio

Nível Difícil

Vídeos

1. Midinho, o pequeno missionário - A Capa de José.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kD2t6k7DCpQ

2. Midinho, o pequeno missionário - José no Egito.
Link:https://www.youtube.com/watch?v=0w4cxbxg4dw

3. Minha vida é uma viagem - O Menino Sonhador.
Link:https://www.youtube.com/watch?v=XIwsYhr58ig

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Versículo para memorização

"Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje
fosse preservada vida de muitos.”
Gênesis 40.20 - NVI

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Aula 3. Povo hebreu cativo no Egito (confiança)
Êxodo cap. 7 a 12
Captação 1
Fazer chover granizo, utilizando pedras de gelo. (Atividade que pode ser feita para quem tem quintal ou varanda em casa). Separe as pedras de gelo
em uma tigela e comece perguntando para as crianças se elas já viram uma chuva de granizo. Caso elas já tenham visto, deixe-as falar da experiência.
Caso elas não tenham visto, explique o que é. Após as crianças entenderem, pegue os cubos de gelo e permita que elas joguem no chão na varanda
de casa. Se quiser uma atividade mais controlada, arrume uma bacia forte e permita que eles joguem o gelo na bacia.

Captação 2
Arrumar uma venda para tapar o rosto das crianças e fazer com que elas tentem andar em cima de uma linha (se as crianças forem pequenas) ou fazer um
percurso com obstáculos simples. Ao final converse com elas sobre a dificuldade em fazer o percurso.

Explicação
Leve as crianças a compararem o barulho que o gelo fazia com a chuva forte que caía sobre as casas que eram feitas de barro. Pergunte se elas sentiram
dificuldade de andar na escuridão. Traga a memória delas que o povo egípcio teve que andar 3 dias no escuro. A Bíblia fala que eles não podiam nem sair do
lugar, porque era impossível enxergar. Mas não foi apenas isso que caiu sobre eles, a Bíblia relata em Êxodo 7 a 11 que o povo de Israel juntamente com os
egípcios enfrentaram 10 pragas.
Praga 1: Transformou água em sangue
Praga 2: Rãs
Praga 3: Piolhos
Praga 4: Moscas
Praga 5: Morte dos rebanhos
Praga 6: Feridas purulentas
Praga 7: Granizo
Praga 8: Gafanhotos
Praga 9: Escuridão
Praga 10: Morte dos primogênitos
Os fatos interessantes desta história para destacar aos pequenos:
Cada praga ataca uma área controlada por algum deus egípcio. A mensagem de Moisés era que nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer
outro que se diz deus.
1.Deus transforma a água em sangue (praga 1) e os magos do Faraó fazem o mesmo (Ex 7.11)
2.Deus enche as águas do rio Nilo de rãs (praga 2) e os magos do Faraó fazem o mesmo (Ex 8.7)
3.Deus enche a terra com piolhos (praga 3) e os magos do Faraó não conseguiram fazer o mesmo. (Ex 8.18)
4.Até a terceira praga o povo de Israel sofreu junto. A Bíblia relata que Deus poupou o povo hebreu da praga das Moscas. (Ex 8.22)
5.Deus poupou o povo hebreu da quinta praga, assim os animais dos hebreus não morreram.
6.Deus poupou todos aqueles que creram que Ele iria mandar a chuva de granizo e se abrigaram. E não fez chover granizo entre o povo hebreu.
7.O povo hebreu sofreu com a praga dos gafanhotos que devastou todo Egito e foi a maior praga de gafanhotos que já existiu.
8.O povo de Israel não viveu nenhum dia de escuridão, durante a praga da escuridão que durou três dias.
9.Deus livrou Seu povo do anjo da morte, mas feriu com a morte todo primogênito do Egito. A proteção não estava em uma mancha de sangue, mas
acreditar na promessa de Deus de que o sangue de cordeiro os livraram da morte e a obediência às instruções divinas.

Implicação
As grandes pragas que levaram sofrimento ao Egito demonstraram o grande poder de Deus. Deus queria fazer seu nome conhecido entre o Egito e entre
todas as nações.

Aplicação
Temos vivido tempos muitos difíceis com o Coronavírus. Diante desta situação temos duas escolhas: Nós podemos fazer como Faraó que diante das pragas do
Egito ficou bravo com Deus. Ou nós podemos fazer como Moisés e o povo hebreu. Devemos crer que Deus sabe o que faz, que Ele está no controle e no
momento oportuno nos livrará.
Durante o período de quarentena, em que estamos presos como os hebreus estavam presos no Egito, devemos aproveitar para louvar o Nome de Deus e
pedir que Ele nos livre.

Atividades
1. Caça ao tesouro
Como jogar?
1.Esconder pela casa objetos que representem as 10 pragas.
2. Dar pistas para as crianças dos lugares onde estes objetos podem estar escondidos.
Material - Sugestão de objetos:
a) Sangue: tecido vermelho (alguma peça de roupa ou tnt, eva, ou um pote de tinta vermelha);
b) Rãs: sapo de plástico, ou você pode fazer um sapo de dobradura (que pode ser uma atividade de captação também);
Link para aprender a fazer dobradura: https://www.youtube.com/watch?v=Y-muMqUw1HI
c) Piolhos: pedaço de algodão bem pequeno;
d) Moscas: Algodão pintado de preto (com guache), algum brinquedo pequeno preto, uma meia pequena bem enrolada preta, ou uma presilha de
cabelo, uma fivela;
e) Morte dos rebanhos: Qualquer animal que a criança tenha de brinquedo, uma ovelha, um cavalo, uma vaca;
f) Feridas Purulentas: Fita crepe com desenhos de canetinha vermelha. Você pode colar a fita uma na outra várias vezes para ficar bem dura. Ou pode
colar a fita numa caneta velha inteira, ou colar em qualquer superfície que vai deixar a fita dura e que você possa desenhar feridas nela;
g) Granizo: Se você tiver vasos de plantas, pode pegar uma das pedras do vaso para ser o granizo, caso não tenha pode ser um carregador de celular,
qualquer objeto branco que possa ser escondido;
h) Gafanhotos: Se tiver plantas pode pegar uma folha para esconder, afinal os gafanhotos acabam com as plantações. Caso não tenha, desenhe um e
pinte para esconder;
i) Escuridão: esconda a venda utilizada no início, uma lanterna apagada, uma vela;
j) Morte dos primogênitos: pegar uma boneca ou boneco pequeno das crianças e esconder como se fosse o filho primogênito.

Atividades

2. Dedoches
Material:
a) Caso você tenha impressora, basta imprimir os dedoches nos links abaixo, um para cada praga do Egito.
b) Caso não tenha impressora, mas tenha tecidos ou papéis em casa, você pode colocar sob a tela do
tablet ou do computador, aumentar o brilho da tela e pode desenhar por cima e dar para as crianças
pintarem no caso do papel e do tecido colarem os retalhos cortados.
c) Esta é uma atividade divertida, porque as crianças poderão pintar, colar e depois podem contar a
história aos pais, em vídeo chamada para os avós, tios, amigos. E dessa forma poderão memorizar mais a
história.
Dedoches para Imprimir Colorido:
https://toriavey.com/images/2013/03/Ten-Plagues-Finger-Puppets-Printable-1.pdf
https://toriavey.com/images/2013/03/Ten-Plagues-Finger-Puppets-Printable-2.pdf
Dedoches para Imprimir para Colorir:
https://toriavey.com/images/2013/03/Ten-Plagues-Finger-Puppets-Printable-Coloring-Sheet-1.pdf
https://toriavey.com/images/2013/03/Ten-Plagues-Finger-Puppets-Printable-Coloring-Sheet-2.pdf
Esta atividade foi extraída do site: https://toriavey.com/home-garden/passover-finger-puppets-the-tenplagues/

Vídeos

1. Palavrinhas: No Egito escravo fui (Para ligar o som e dançar)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yMmGslDQOg4&t=102s

2.Superbook - Deixe meu povo ir (Filme)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fMWEvkXXnfc

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Jogos

1.Imagem e Ação das Pragas do Egito
Material: Papel sulfite, caneta ou canetinha. Caso vocês tenham uma lousa, podem optar por jogar com
imagem e não apenas ação.
Como Jogar:
a. Escreva em várias tiras de papel:
Verbos: Ir, Sair, Libertar, Obedecer, Confiar, Descansar, Guiar, Falar, Irar, Sofrer, Correr, Gritar, Morrer,
Transformar
Objetos: vara ou cajado, barco, casa, estábulo, palha, cordas, correntes, vaso, escravidão, granizo,
chuva, água, sangue, ferida, curativo, band-aid, escuridão
Pessoa: Moisés, Arão, Faraó, Magos, Povo Hebreu, Mulher, Homem, Criança, Primogênito
Lugar: Rio Nilo, Deserto, Mar Vermelho, Palácio, Gósen, Egito
Animal: serpente, gafanhotos, rãs, vaca, boi, cavalo, cachorro, peixe, mosca, pernilongo, piolho.
2. Forca
2. Forca
Como Jogar:
a. O objetivo do jogo é acertar a palavra que está sendo proposta com a linha tracejada. b.
Utilize as palavras abaixo para jogar forca das Pragas do Egito com as crianças.
c. Copie as palavras indicadas para o Imagem e Ação!

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Versículo para memorização

"Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não
mais fossem escravos deles; quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz
andar de cabeça erguida.”
Levíticos 26.12 e13 - NVI

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.
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