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Tema: Escola Dominical
Versículo do dia: “Todo ser que respira lou-
ve ao Senhor. Aleluia!” (Salmos 150.6)

Palavra-chave: Escola Dominical

Preparando o ambiente: Preparar um 
cantinho com livros de histórias bíblicas (li-
vros de pano, plástico, borracha etc.) que 
as crianças possam manusear e uma Bíblia 
infantil, se possível, criar um varal com Re-
vistas Bem-te-vi antigas.  Organizar outro 
canto da sala com instrumentos musicais 
confeccionados no encontro anterior (en-
contro 14), ou providenciar instrumentos 
como, chocalho, flauta, pandeiro, ou outros 
de precursão. Esse canto será utilizado na 
hora da história.

Acolhida: Colocar fundo musical, com a 
música Domingo, dia especial (CD Missão 
Aventura Possível, faixa nº 6 – DNTC) e 
acolher as crianças e responsáveis com 
alegria, dizendo: “Que bom que você veio 
à Escola Dominical, hoje é um dia muito 
especial”. Cantar as músicas: Gratidão e 
Querido Deus (CD Crescer, faixas nº 2 e 29 
- DNED).

Roda de Conversa: Organizar as crianças 
sentadas em roda e dizer a elas que domin-
go é um dia especial; por isso, nos reuni-
mos na igreja, como Escola Dominical, para 
aprendermos sobre Deus e agradecermos 
o Seu cuidado por nós. Dizer que você tem 
um amigo que também gosta de ir à Escola 

Dominical. Perguntar se querem conhecer 
esse amigo. Mostre um fantoche ou uma 
imagem do Luca bebê, da Turminha dos 
Aventureiros em Missão. 

Hora da História: Salmos 150 [Contar a 
história utilizando o fantoche ou a imagem 
do Luca]

Luca vai a Escola Dominical
Luca é um menino que gosta muito de ir 
à Escola Dominical (mostrar a imagem do 
Luca). Lá, ele encontra seus/suas amigos/
as, os/as professores/as e aprende muitas 
histórias da Bíblia.  [Mostrar uma Bíblia ilus-
trada]. 

Um dia, a professora disse: vamos louvar 
a Deus? E, o Luca logo pegou seu instru-
mento e começou a tocar e a louvar a Deus. 
[fazer algum som de instrumento e convidar 
as crianças]. Vamos louvar também? [entre-
gue os instrumentos feito de sucata para as 
crianças, coloque a música: Escola Domi-
nical com você é muito mais legal. (ver link 
depto. Nacional de Escola Dominical) e mo-
tive as crianças a acompanharem o refrão 
da música].

Oração: Querido Deus, obrigado/a pela 
nossa Escola Dominical, pelos/as profes-
sores/as e amigos/as. Em nome de Jesus, 
amém.

DATAS COMEMORATIVAS

1. Pintura para bebês: Providencie um saquinho 
de plástico tipo ziploc, papel e tinta guache para 
cada criança. Coloque o papel com algumas gotas 
de tinta dentro do saquinho plástico, feche bem e 
coloque sobre a mesa para a criança passar os de-
dinhos, espalhando a tinta. Sugestão  <http://www.
tempojunto.com/2015/04/28/pintura-sem-sujeira-
-para-bebes/>. 

2. Artes: Providencie papel cartão, cortado em ta-
manhos diferentes (em forma de cartão), escreva 
o versículo Bíblico (Salmos 150.6) e: “venha fazer 
parte da nossa Escola Dominical” (não se esqueça 
de colocar o endereço e horário da ED). Motive as 

crianças a confeccionarem um cartão-convite, para 
ser entregue a um/a amigo/a. Disponibilize gizão 
de cera para que desenhem no cartão ou imagens 
de vários instrumentos, conforme o texto bíblico, 
para as crianças colarem no cartão. (Peça auxí-
lio das famílias ou responsáveis que entreguem o 
cartão-convite)

3. Expressão corporal: Coloque a música: Levante 
e ande (CD Todas as crianças, faixa nº 9 - DNTC, 
veja no site da ED - <http://metodista.org.br/esco-
la-dominical-musicas>), faça os movimentos cor-
porais indicados na música. 

Sugestões de atividades:


