PRIMEIRO BIMESTRE

NO CRIADOR

G U I A AT I V I D A D E S

DECLARE SUA

FÉ

Atividades preparatórias
Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos.
Cada professor poderá elaborar sua própria atividade se assim
desejar. Abaixo seguem algumas sugestões. As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo com a percepção
de cada professor dentro de sala de aula.
TEMAS:

1. Fé, muito além da visão.
2. O milagre da fé.
3. Como desenvolver a fé.
4. O poder da fé.

A. Incentivar os alunos a utilizarem o filtro do valor no seu
perfil das redes sociais e a escutarem a playlist no Spotify criada especialmente para o bimestre. Essa ação funcionará como
uma ferramenta de divulgação e de reforço do conceito estudado durante o bimestre.
B. Promover debates em salas de aula sobre o tema sugerido
para a semana.
C. Incentivar cada aluno a falar abertamente sobre o tema da
semana.
D. Cada aluno poderá contar experiências pessoais de Fé que
aconteceram em sua vida.
E. Um momento de oração silenciosa pode ser utilizado para
estimular os juvenis e adolescentes a exercitarem a Fé em
Deus.

Momento da História
Escolher um testemunho ou história bíblica para compartilhar entre os alunos.
Tornar esse momento bem informal e
agradável para os alunos por meio de
músicas e momentos ao ar livre. A história escolhida sempre teve ter relação
com o tema da semana destacado.

SEGUNDO BIMESTRE

DECLARE SEU

G U I A AT I V I D A D E S

COMPRO
MISSO

COM A CRIAÇÃO

Atividades preparatórias
Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos.
Cada professor poderá elaborar sua própria atividade se assim
desejar. Abaixo seguem algumas sugestões. As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo com a percepção
de cada professor dentro de sala de aula.
TEMAS:

1. Compromisso com os amigos.
2. Compromisso com os pais.
3. Compromisso com o sexo oposto.
4. Compromisso com Jesus.

A. Incentivar os alunos a utilizarem o filtro do valor no seu
perfil das redes sociais e a escutarem a playlist no Spotify criada especialmente para o bimestre. Essa ação funcionará como
uma ferramenta de divulgação e de reforço do conceito estudado durante o bimestre.
B. Criar debates em salas de aula sobre o tema sugerido para
a semana.
C. Incentivar cada aluno a falar abertamente sobre o que
pensam quando ouvem a palavra compromisso e levá-los a refletir sobre suas próprias opiniões
D. Promover atividades sociais motivando o compromisso dos
alunos com o evento criado.
E. Criar um mural de compromissos dentro e motivar os alunos a criarem uma lista particular de compromissos que devem
cumprir.

F. Fazer um luau ou confraternização simples e
aconchegante com os alunos para celebrarem os
compromissos cumpridos no final do bimestre e
para firmarem o compromisso de estarem cada dia
mais conectados em Jesus.

Momento da História
Escolher um testemunho ou história bíblica para compartilhar entre os alunos.
Tornar esse momento bem informal e
agradável para os alunos por meio de
músicas e momentos ao ar livre. A história escolhida sempre teve ter relação
com o tema da semana destacado.

TERCEIRO BIMESTRE

DECLARE SUA

G U I A AT I V I D A D E S

AUTO
ESTIMA

COMO CRIATURA

Atividades preparatórias
Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos.
Cada professor poderá elaborar sua própria atividade se assim
desejar. Abaixo seguem algumas sugestões. As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo com a percepção
de cada professor dentro de sala de aula.
TEMAS:

1. Boa autoestima faz a diferença.
2. Como melhorar a autoestima.
3. O que ganho com isso?
4. O que Jesus me ensina sobre o meu valor.

A. Incentivar os alunos a utilizarem o filtro do valor no seu
perfil das redes sociais e a escutarem a playlist no Spotify criada especialmente para o bimestre. Essa ação funcionará como
uma ferramenta de divulgação e de reforço do conceito estudado durante o bimestre.
B. Criar debates em salas de aula sobre o tema sugerido para
a semana.
D. Incentivar cada aluno a falar abertamente sobre o que
pensam quando ouvem a palavra autoestima e levá-los a refletir sobre suas próprias opiniões.
E. Promover palestras de profissionais que ajudem os alunos
a melhorar sua autoestima.
F. Criar o “mural do elogio” para que os alunos possam valorizar colegas e funcionários da escola por meio de recados cordiais.

Momento da História
Escolher um testemunho ou história bíblica para compartilhar entre os alunos.
Tornar esse momento bem informal e
agradável para os alunos por meio de
músicas e momentos ao ar livre. A história escolhida sempre teve ter relação
com o tema da semana destacado.

QUARTO BIMESTRE

DECLARE SUA

G U I A AT I V I D A D E S

ESCO
LHA

ANTE AO CONFLITO

Atividades preparatórias
Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos.
Cada professor poderá elaborar sua própria atividade se assim
desejar. Abaixo seguem algumas sugestões. As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo com a percepção
de cada professor dentro de sala de aula.
TEMAS:

1. Escolhas. Leve a sério.
2. Por que devo fazer boas escolhas.
3. Escolhas X Consequências.
4. A recompensa final.

A. Incentivar os alunos a utilizarem o filtro do valor no seu
perfil das redes sociais e a escutarem a playlist no Spotify criada especialmente para o bimestre. Essa ação funcionará como
uma ferramenta de divulgação e de reforço do conceito estudado durante o bimestre.
B. Criar debates em salas de aula sobre o tema sugerido para
a semana.
C. Promover atividades motivando os alunos a demonstrarem
publicamente a gratidão aos outros.
D. Realizar um culto de ação de graças como uma demonstração de gratidão a Deus e aproveitar para ressaltar todos os
valores estudados durante o ano.

Momento da História
Escolher um testemunho ou história bíblica para compartilhar entre os alunos.
Tornar esse momento bem informal e
agradável para os alunos por meio de
músicas e momentos ao ar livre. A história escolhida sempre teve ter relação
com o tema da semana destacado.

