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PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

Olá Professor (a) bem vindo a aula baby. 

Quando falamos de baby são crianças em fase de aprendizagem, onde trabalhamos com histórias 
em um ambiente agradável, sendo uma grande oportunidade de desenvolvimento da imaginação e 
criatividade infantil. Vamos através da repetição das histórias, trabalhar a aprendizagem dos 
nossos bebes, para um melhor aproveitamento do que foi ensinado. Então vamos dividir nossas 
aulas dessa forma: a cada 2 aulas falaremos sobre,o primeiro dia da criação, mudando apenas as 
atividades,então conforme o texto da aula anterior,eles serão ministrados na primeira e segunda 
aula a mesma história, mudando apenas as atividades,que serão  diferentes em cada aula. E assim 
sucessivamente com as outras aulas. 

Nossa intenção após a última aula da campanha Criação, é fazer uma exposição no kids,de todas 
as atividades feitas com os nossos babys.  

Professor (a) guarde com você todas as atividades realizadas em sala, como colagem, pinturas, 
desenhos no ultimo dia da campanha, junte todo esse material e coloque na parte externa do 
kids,para que os pais possam ver todo o trabalho desenvolvido com os pequenos. 

Nossa sugestão para desenvolvimento das aula,e fazer a cada aula uma pagina da bíblia 
sensorial,pode ser feito também o avental sensorial,são ótimos materiais para se trabalhar com os 
pequenos,e desenvolver uma ótima história. 

Materiais para desenvolvendo da História. 
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DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA E ATIVIDADE 
 
Olá crianças, quem lembra quem foi o criador de todas as coisas? Vamos lembrar o que 
conversamos na aula passada? 
Falamos que lá no começo a terra não tinha forma, e que também não tinha luz era tudo escuro 
(mostre a folha de EVA preta como na aula anterior), mas o nosso Deus criador de todas as coisas 
disse assim Haja Luz e a terra ficou clarinha (mostre a folha de EVA branca) e então tomou a forma 
de uma bola e olha só o que nós pintamos juntos (mostre a bola de isopor que pintaram juntos na 
aula anterior) e hoje vamos ver juntos o que  fazemos no dia e na noite criados pelo nosso Deus. 
 
 
INTRODUZINDO ATIVIDADE NA HISTÓRIA 
 
Durante o dia a mamãe alimenta o bebê, você come um papa – HUUMMM QUE DELÍCIA quem 
aqui gosta de comer uma comidinha bem gostosa que a mamãe faz ? 
 Nessa hora vamos desenvolver uma atividade sensorial para ajudar na coordenação motora do 
bebê, dar exemplos de coisas que podemos fazer de dia, e no período da noite. Mostre as imagens 

   

  
 
Durante o dia eles podem fazer muitas coisas refeições saudáveis, brincadeiras ao ar livre, 
pinturas, jogos educativos, esses são alguns exemplo do que podemos fazer durante o dia. 
Professor leve uma fruta corte em pequenos pedaços para incentivar a criança a comer com a 
colherzinha. 
Com Cartolina ou papel cartão passe tinta guache nas mãozinhas das crianças, com tinta amarela 
e outra cor escura, coloque cada mãozinha no papel representando o dia e a noite. 
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Finalize mostrando a eles uma figura de uma criança orando, antes de dormir (Ensinando o que 
fazemos antes de dormir). 
 

  
  
LEMBRANCINHA 
 
Materiais Necessários 
 
Laranja descascada ou Mexerica; 
Saquinho para lembrancinha 
Fita de cetim 
 
 
Coloque no saquinho a laranja descascada ou a mexerica para representar a forma da terra. 
                                Coloque essa imagem do lado de fora do saquinho e faça um laço bem bonito.  
 
 

                         
.  
 

 
BOA AULA!! 

 
 

 


