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HAPPY WEEK: FEIRA CRIA KIDS

Chegou a hora de mais uma Happy Week!!!

A gente ama esse momento de férias, onde as crianças podem se divertir na igreja, brincar e
saber que não tem lugar mais legal do que a casa de Deus.
Nessa Happy Week vamos convidar todos a participarem.
Estimule as crianças a chamar os amiguinhos, priminhos e quem mais quiserem.
Será um tempo pra lá de especial!

E sabe qual é a novidade dessa Happy Week?
Faremos uma grande feira de empreendedorismo infantil.
As crianças estão as protagonistas, criando , realizando e recebendo essa benção maravilhosa
que vem de Deus: a benção do empreendedorismo!

Se preparem! A CRIA- KIDS está chegando!
Será um tempo maravilhoso!!!
Vem todo mundo com a gente e vivem o melhor de Deus

Equipe pedagogia KIDS Church Renascer

PARA VOCÊ PROFESSOR

O rei Josafá governou Judá durante um período de 25 anos.

A Bíblia diz que Josafá foi um rei que agradou a Deus e foi abençoado por Ele.

Vemos na palavra que uma das bençãos que Josafá recebeu foi a benção de ser um
EMPREENDEDOR .

Isso fez de Josafá uma pessoa criativa, inteligente, que sonhou e realizou.

Ele teve medo no meio do caminho, teve sim. Mas ele não desistiu. Josafá foi ousado,
determinado em fazer o que era certo, pois seu coração estava e firmado no Senhor.

Nesse ano, a benção de Josafá está sobre a igreja. Então todos nós podemos ser
empreendedores também. Podemos ser pessoas criativas, inteligentes, determinadas,
realizadoras.

A benção do Senhor está sobre nos!

A benção do Senhor está sobre as crianças!
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Vamos abençoar as crianças nessa Happy Week e profetizar que todas serão bem sucedidas em
nome de Jesus.

LEIA E  MEDITE

2 Crônicas 17

Louvor tema para a Happy Week

“Sou criança”- Aline Barros

https://m.youtube.com/watch?v=EeQ1eh7gWNk

Dinâmica Happy Week

A CRIA-KIDS, feira de empreendedorismo KIDS , é um ambiente divertido, acolhedor, que estimula
as crianças a se conectarem com Deus e manifestarem talentos.

Por isso a nossa feira precisa ter uma decoração lúdica e divertida.

Aquilo que as crianças produzirem nas estações poderão ser expostos e elas levam ao final da
atividade.

Prepare um prêmio bem legal para ser entregue no último dia para os empreendedores e
encorajem a todos para estarem em todas as atividades.

A seguir, algumas dicas de decoração para essa grande festa:
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ABERTURA

Crianças empreendedoras, sejam muito bem vindos a CRIA-KIDS a feira de empreendedorismo da
KIDS church Renascer!

Vocês sabem o que é um empreendedor?

É uma pessoa criativa, que tem uma ideia que é boa, e faz essa ideia acontecer.

O empreendedor não desiste. Ele realiza!

O empreendedor é inteligente!

É porque estamos fazendo essa feira aqui no KIDS?

Porque Deus quer fazer de nós pessoas empreendedoras, que realizam coisas boas!

Quem aqui quer ter muitas ideias legais, conseguir fazer coisas boas ???

Eu quero muito também!

Nessa Happy Week vamos aprender muito sobre isso e vamos aprender também com o exemplo
de um servo de Deus que foi empreendedor: o rei Josafá!

A cada estação aprenderemos um pouco mais e realizaremos muitas coisas divertidas!

Exposição KIDS
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Nessa estação as crianças poderão trazer de casa brinquedos, jogos, pinturas, esculturas,
artesanatos ou qualquer outra coisa feita com suas próprias mãos

Todos os participantes da feira do KIDS Empreendedor poderão ver a exposição e o trabalho que
cada um já fez. Ao final da Happy Week, os expositores poderão levar para casa os seus objetos.

Tios, é imprescindível a identificação com nome da criança e o que é o objeto que está sendo
exposto.

Prepare uma placa de identificação para cada um, e deixe exposto em uma mesa onde os
participantes poderão acessar.

Todos os participantes que tiverem suas criações expostas recebem um Bottom de empreendedor
da CRIA-KIDS

ATIVIDADE 1: Circuito dos Sonhos

Na palavra :

Josafá foi um rei que sonhou com um reino melhor.

Ele viu as coisas erradas que estavam acontecendo e quis fazer diferente.

Ele seguiu o seu sonho que era honrar a Deus no seu reinado e começou a deixar o reino mais
forte e levar a palavra de Deus para todas as cidades .

Deus tem sonhos para nós.  Não desistam de nenhum de seus sonhos crianças.

Vamos orar agora por sonhos e seguir para nossa atividade

Realizando a atividade:

Nessa estação as crianças farão um trabalho colaborativo. Todas juntas criarão a cidade dos
sonhos.

Para isso será necessário:

- uma placa de isopor (será a base da cidade)

- Papéis coloridos (você pode levar crepom verde para fazer grama, azul para fazer lagos, rio ou
praia, papel pedra para montanhas e outros papéis coloridos para decoração

- Leve casinhas , carros, pessoas e animais impressos. Assim a criança que não quiser desenhar
poderá pintar e usar na construção da casa

- Leve palito de sorvete para fixar que a criança consiga colar os itens da cidade e fixar no isopor
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Você poderá levar a base da cidade pré montada (chão já em verde, por exemplo, algumas
árvores, etc)

Deixe as crianças livres para criar.

Nenhuma ideia deverá ser desconsiderada. Esse será o momento criativo e todos terão a
oportunidade de opinar e construir na cidade dos sonhos

ATIVIDADE2 : Circuito Da Inteligência

Na palavra:

Vocês sabiam que Deus quem inventou a inteligência?

Ele é muito inteligente e quer que a gente seja também.

Sabe quando a professora explica uma matéria e a gente entende? Isso é inteligência! A
capacidade de entender, de pensar.

O rei Josafá foi muito inteligente. Ele começou o seu reinado protegendo a cidade para nenhum
inimigo invadir.

Deus tem inteligência para nós também. Para pensarmos no que deve ser feito, o que é a melhor
decisão, entender o que a mamãe, papai , professor explica.

Hoje todos vamos receber inteligência do céu.

Levanta as mãos bem alto e diga: “eu recebo a inteligência que vem de Deus!”

Realizando a atividade:

Nessa estação as crianças poderão construir brinquedos a partir de materiais recicláveis .
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A seguir, seguem algumas sugestões

ATIVIDADE 3: circuito da Criatividade

Na palavra:
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Você já parou para pensar como Deus é criativo?

Olhe quantos tipos de árvores, plantas, flores, animais, pessoas diferentes existem!
Cada um diferente do outro! A criatividade de Deus é infinita!!!

O rei Josafá recebeu essa criatividade e se mostrou ser empreendedor quando
fez uma grande Escola Bíblica! Levitas e sacerdotes levavam a palavra de Deus
para todas as cidades!

Foi algo muito diferente! E deu muito certo! Muitos conheceram a Deus e assim o
reino foi ficando mais forte!

Hoje vocês vão receber a criatividade que vem de Deus e serão
empreendedores criativos.

Todos coloquem as mãos na posição de receber que vou orar por vocês:

“Senhor, entrega hoje para cada criança o dom da criatividade. Que cada um
aqui seja mais parecido com o Senhor, tenham ideias inovadoras e sejam pessoas
bem sucedidas. Em nome de Jesus. Amém!”

Realizando a atividade :

Na estação da criatividade as crianças poderão inventar as brincadeiras e
desafios que farão parte do circuito

Leve cordas, bolas de tamanhos diversos , baldes, bambolês, cones pequenos,
elásticos, sacos (aqueles de corrida do saco) e tudo o mais que for possível utilizar
em brincadeiras de circuito.

As crianças serão divididas em pequenos grupos e cada grupo poderá criar um
desafio / brincadeira do circuito.

Caso o número de crianças participantes seja pequeno, cada uma sozinha
poderia criar uma brincadeira.

Após as definições, todas as crianças percorrerão e circuito e executarão todas
as atividades propostas.
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Você também professor poderá criar algumas brincadeiras, mas lembre-se que a
proposta aqui é estimular a criatividade da criança

ATIVIDADE 4: Circuito da perseverança

Na palavra

Vocês sabiam que Deus fez o mundo em 6 dias?

Cada dia Ele fez coisas diferentes.

Ele só parou e descansou no sétimo dia, quanto tudo estava completo .

Deus não desistiu no meio do caminho. Imagine só se ele parasse no terceiro ou
no quarto dia?

Quem é empreendedor persevera, isso significa que a pessoa não desiste!

Josafá não desistiu também! Mesmo quando ele teve medo dos inimigos ele
buscou força em Deus para continuar.

Nós temos Deus com a gente. Ele está conosco e por isso não desistimos jamais.

Aqui nessa oficia vamos fazer um grito de guerra dizendo que não desistimos.

Vamos todos juntos dizer:

“Eu sou empreendedor, sou criança de Deus, não desisto jamais! Wowwww”

Realizando a atividade
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Na estação da perseverança todos poderão aprender a ser pacientes
colocando o seu lado artístico para trabalhar.

Algumas sugestões de atividades para essa oficina:

- pintura em tela com aquarela

- Aprender algumas notas de um instrumento musical (peça ajuda para alguém
do louvor com essa atividade)

- Escultura de argila

Você poderá prover as 3 diferentes atividades e a criança escolhe qual irá fazer.
Caso o número de crianças seja pequeno (grupos com menos do que 5) escolha
apenas 1 atividade.



2022 ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ
JULHO 2022

CAMPANHA: HAPPY WEEK

ATIVIDADE 5: Circuito Empreendedor

Chegamos ao final da nossa Feira do empreendedorismo!

Vamos agora revisitar tudo o que fizemos:

- exposição do empreendedor

- Cidade dos sonhos

- Pinturas e esculturas

Isso além de muita diversão na oficina da criatividade , com brincadeiras criadas
pelas crianças.

(Deixe tudo o que foi preparado nos circuitos expostos para que as crianças
possam fazer a visitação e tirar fotos)

Não se esqueçam crianças, Deus fez de você alguém criativo, inteligente, que
pode fazer muitas coisas!

Você é empreendedor!

Você é criança de Deus!

Agora vamos todos orar e agradecer por tudo o que vivemos nessa Happy Week

Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez parecidos com o Senhor.

Eu saio dessa Happy Week abençoado, sabendo que sou inteligente, criativo,
perseverante e posso sonhar coisas grandes porque o Senhor está comigo. Em
nome de Jesus. amém”

Termine essa atividade com uma festa divertida, com muita dança, louvor é uma
mesa linda cheia de docinhos e salgadinhos.

Ao final da festa, todas as crianças receberão o bottom Empreendedor CRIA-KIDS
- KIDS church renascer
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ESTRATÉGIAS HAPPY WEEK

Instruções para a Happy Week!

Existem 2 opções para a realização da Happy Week:

Opção 1: atividades realizadas durante a semana, sendo uma atividade por dia (segunda a
sexta)

Opção 2: atividades realizadas em um mesmo dia, obedecendo uma dinâmica de circuito . As
crianças passam por todas as estações e realizam todas as atividades em um único dia (pode ser
feito no sábado o domingo)

A Happy Week acontecerá em todas as igrejas na última semana do mês de julho.

Avaliem a dinâmica que melhor funciona na sua igreja. Alinhe com o seu dirigente e comece a
divulgação .

Deus abençoe cada um. Que seja uma semana de muita alegria em cada igreja!

LEMBRANCINHA HAPPY WEEK
caderneta e caneta personalizamos com o logo da Cria-Kids
Incluir a tag com o versículo


