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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

SETEMBRO DE 2017 
AULA 03  - EU SOU ASSIM 

 
 

INTRODUÇÃO 
Hoje o tema da nossa aula é Eu sou assim , vamos ensinar os bebes quem eles são como ser 
individual, cada um com suas características pessoais,eles ainda não tem esse entendimento 
definido mas podemos introduzir através dessa aula pequenos conceitos como: saber o próprio 
nome,a cor do cabelo e assim vamos desenvolvendo neles a percepção de quem são e como 
são,que o Espírito Santo nos direcione. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Na palavra de Deus em Genesis 2.18,21,22 e 23 o Senhor fala sobre a formação da mulher e cita 
duas características que a mulher deveria ter para ser uma boa companheira ao homem que são: 
idoneidade e também ser auxiliadora, isso nos mostra que desde o inicio o Senhor nos faria 
criaturas diferentes umas das outras para se complementarem ,olha que maravilhoso Deus nos fez 
criaturas diferentes mas ao mesmo tempo nos completamos um ao outro ,desde do inicio Deus nos 
enxergava com perfeição e é isso que vamos mostrar aos bebes hoje, que eles são perfeitos cada 
um com sua individualidade. 
 

 BASE BIBLICA 
Genesis 2.18,21,22 e 23 
 
 OBJETIVO 
 
Levar o bebe a identificar algumas de suas características físicas. 
 
 VERSICULO 
 Gênesis 1:27: “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou: homem e mulher 
os criou.” 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
2 Bonecos de fantoches 1de cor de pele clara e outro de cor escura simbolizando negro e branco; 
 
Que tenham cor de cabelos diferentes, exemplo loiro e preto liso e cacheado de sexo diferente 
menino e menina. 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
 
Oi criançada hoje eu trouxe dois amiguinhos para brincar com vocês, apresente os bonecos a eles 
cada, um deve ter um nome olha esse é o Adão é essa e Eva. Inicie a historia com os fantoches 
falando interagindo com os bebes. 
Vocês sabiam que quando Deus criou o homem (menino) da bíblia se chamou Adão sim quem aqui 
é menino? Aproveite esse momento e vá falando os nomes dos meninos da sala, para que lês 
conheçam os nomes dos amiguinhos. 
 Deus também criou a mulher (menina) o nome dela era Eva, faça da mesma forma use o fantoche 
feminino para perguntar quem e menina e vá falando o nome de cada uma das meninas da sala. 
Deus também nos fez igualzinho a Adão e Eva com boca, nariz, orelha dois pés duas mãos vá 
falando as características físicas que temos cada um de nos somos diferentes um do outro. O 
amiguinho tem o cabelo claro, o outro escuro, um e liso outro cacheado, tem menina e menino, e 
vocês são lindos! Mostre as diferenças entre os bonecos. Mas Deus ama cada um de forma igual, 
do jeitinho que somos menino ou menina, como Deus e bom. 
 
 
Atividade  
 
Confecção de um dedoche de EVA  
Dedoche masculino para os meninos e Feminino para as meninas. 
Leve a base pronta e deixe que eles colem o rostinho da menina ou menino.  
Veja as sugestões. 
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LEMBRANCINHA   
 
A própria atividade. 
 
 
 
Divirta-se e Boa Aula! 


