PLANO DE AULA
Olá, professora! É importante que você ela-

tivo, o seu ambiente familiar, etc. É importante

bore, a cada aula, um plano de aula, pois o

também estar consciente da realidade da sua

planejamento é fundamental para se chegar

igreja, do espaço físico disponível e do número

mais perto dos objetivos. Faça uma descrição

de professores que vão auxiliar.

detalhada de todas as atividades que vão ser

Para ajudá-la na elaboração do seu plano de

desenvolvidas em sala de aula durante um

aula, abaixo oferecemos uma sugestão. Registre nele

período determinado. Para elaborar um plano

os passos que precisam ser dados em cada uma

de aula eﬁciente, você precisa conhecer muito

das seções para alcançar os objetivos propostos

bem seus alunos, suas necessidades físicas,

durante o desenvolvimento da aula. Tenha uma

idade cronológica, o desenvolvimento cogni-

cópia do seu plano de aula para cada domingo.

1. OBJETIVOS
É a intenção que você deseja alcançar com a aula.

3. MOMENTO DO LOUVOR – 5 MINUTOS
As crianças gostam de cantar e por intermédio dos
cânticos ensinamos verdades bíblicas da fé cristã. Então cante, adore ao Papai do Céu. Bata palmas e faça
gestos. Abaixo, registre os recursos necessários para
este momento.

2. BOAS-VINDAS – 10 MINUTOS
É o momento em que vamos receber as crianças e
os pais. Receba cada criança de forma carinhosa. Se
abaixe para falar com as crianças. Olhe nos olhinhos
dela e diga: “A Paz do Senhor (nome da criança)! Que bom
que você veio! Cumprimente os pais. Em seguida, leve a
criança para a área de atividade que será trabalhada.
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4. MOMENTO DO VERSÍCULO – 5 A 10 MINUTOS
Na própria seção você vai encontrar a explicação
do versículo. Temos uma orientação para trabalhar
com os bebês e com as crianças de 1 e 2 anos. Procure
providenciar os recursos necessários.

5. MOMENTO DA HISTÓRIA BÍBLICA – 5 A 10 MINUTOS

9. MOMENTO DO LANCHE – 10 MINUTOS

Você vai encontrar no seu manual a história bíblica

Pergunte aos pais se as crianças têm alguma restrição

com a indicação das ilustrações. Estude a história e

alimentar. Ofereça lanches saudáveis. Nada de refrige-

procure contar com as suas palavras.

rante ou suco industrializado, biscoito recheado, bala
e guloseimas. Antes de lanchar higienize as mãos das
crianças e sempre faça uma oração agradecendo ao
Papai do Céu pelo alimento.

6. MOMENTO DA ORAÇÃO – 5 MINUTOS
Ore com as crianças. Agradeça ao Papai do Céu pelo
dia. A oração deve ser curta e com palavras simples.

10. MOMENTO DA DESPEDIDA – 5 MINUTOS
Como o nome já diz é a conclusão da aula. Repita o
versículo, o cântico e sempre encerre com uma oração.

7. MOMENTO DAS ATIVIDADES – 15 MINUTOS

Da mesma forma que as crianças foram recepcionadas

São as atividades propostas nas folhas avulsas que

de maneira carinhosa, devem ser entregues aos res-

acompanham o seu manual. Elas vão ajudar a reforçar o

ponsáveis com muito cuidado e carinho. Incentive as

ensino da lição e auxiliar na percepção visual e motora

crianças e os pais a retornarem no próximo domingo.

das crianças.

8. MOMENTO DA BRINCADEIRA OU SUGESTÕES
ESPECIAIS – 10 MINUTOS
As atividades lúdicas ajudam no desenvolvimento
físico, mental e espiritual das crianças. Para a criança,
brincar é tão importante como se alimentar. De forma

11. AVALIAÇÃO
Faça, ao término de cada lição, uma avaliação a ﬁm
de veriﬁcar se seus objetivos foram alcançados. Essa
avaliação vai determinar o que precisa ser mudado ou
aperfeiçoado.

lúdica elas aprendem importantes princípios da fé cristã.
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