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RECURSOS DE ENSINO
Aqui vamos compartilhar o conhecimento sobre as crianças que com certeza auxiliarão no ensino
dos pequeninos.
De que maneira as crianças crescem? Leia Lucas 2.52

CARACTERISTICAS DAS CRIANÇAS/ ESTÁGIOS DO
DESENVOLVIMENTO
FAIXA ETÁRIA

ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO

ESPIRITUAIS

Até 2 anos

A inteligência da criança concentrase em situações concretas. É um
período em que suas habilidades
motoras afloram, nesse período
também percebe a diferença entre os
objetos e o próprio corpo.

Embora não diferencia o
certo do errado, é capaz
de compreender que
Jesus é bom. E pode
aprender a orar.

3 a 5 anos

Fase do “POR QUE”, muito curiosa,
tem boa imaginação, período de
atenção 10 a 15 minutos. Ainda
egocêntrica, aprendendo
compartilhar.

6 e 7 anos

8 a 10 anos

SUGESTÃO DE ENSINO
A base é a repetição. Seja
simples com as palavras e
repita as historias bíblicas
varias vezes, use recursos
visuais.

Tem mais noção do que
é a oração, são capazes
de testemunhar, fazem
pedidos de oração.
Compreendem o que é
pecado e podem receber
Jesus como salvador.
Muito comunicativa, é capaz de ler.
Precisam de exemplos
Gostam de crianças da mesma idade, espirituais. Ore com ela.
querem a aprovação dos adultos.
Podem ter uma vida de
Muitas vezes ainda egocêntrica.
louvor e adoração,
Discernem o certo do errado.
leituras diárias da palavra
de Deus.

Ensine versículos bíblicos,
através de brincadeiras (
quebra cabeça por exemplo).
Dê atividades manuais.
Ensine que Deus é pai.

Têm capacidade de classificação,
agrupamento e conseguem realizar
atividades concretas. Adoram
competir e uma aventura. Excelente
memória e são muitos criativos.

Ensine-os a procurar na
bíblia respostas e soluções
para os probelmas.faça jogos
bíblicos desafiadores.faça
competições.

Adoradores, reagem ao
ensino sobre a bíblia,
fazem perguntas
curiosas. Podem
entender verdades
espirituais.

Planeje atividades que
permitam movimento. Pode
usar jogos de memorização
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