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GUIA DO ÁLBUM DE FIGURINHAS ANO APOSTÓLICO DE JOSAFÁ

Estamos chegando ao final do ano apostólico de Josafá. Foram muitos aprendizados até
o momento, não é mesmo? E para fecharmos com chave de ouro o aprendizado do Kids
em relação a Palavra Profética, faremos com as crianças o primeiro ÁLBUM DE
FIGURINHAS do Kids.
As crianças terão a oportunidade de colecionar, colar, trocar figurinhas. Será muito
divertido!!!

A seguir, seguem algumas orientações importantes para implementar o álbum em sua
igreja?

FORMATO E IMPRESSÃO:
O Álbum de figurinhas contém 24 páginas, sendo:
⇒ 1 capa
⇒ 1 contra-capa
⇒ 1 página com a oração do Ano apostólico
⇒ 1 página com espaço para colagem da
figurinha da criança (aqui pode ser colada uma
foto, um auto retrato produzido pela criança ou
um avatar feito em app e impresso)
⇒ 20 páginas para colagem de figurinhas

O tamanho do álbum corresponde ao formato A5, ou seja, metade de
uma folha A4. Com isso, cada álbum precisará de 12 folhas A4
impressas, que dobradas ao meio correspondem ao tamanho A5.

Importante ressaltar que o arquivo enviado está configurado para
impressão frente e verso. Assim, quando for montado o álbum, a
paginação ficará correta.

Recomendamos que a impressão do álbum seja colorida feita no papel couchê (papel
fotográfico) e que as figurinhas sejam impressas em papel adesivo.
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DICAS PARA ENTREGA DE FIGURINHAS:

Durante o período de 05/11 a 18/12 trabalharemos com o álbum de figurinhas.
Aos domingos serão disponibilizadas 4 figurinhas e durante a semana 1 figurinha.
Figurinhas extras serão disponibilizadas ao longo desse período, totalizando 40 figurinhas.

O pacote de figurinhas será a lembrancinha das aulas nesse período.

Sugestões para entrega das figurinhas:

Domingo:
⇒ Colocar 3 figurinhas no pacotinho
⇒ Entregar 1 figurinha por bom
comportamento
⇒ Entregar figurinhas extras disponibilizadas.
As figurinhas extras poderão ser novas ou
repetidas (sobras dos cultos anteriores).

Semana:
⇒ Colocar 1 figurinha no pacotinho
⇒ Usar figurinhas que sobraram no domingo como figurinhas extras

Figurinhas Extras:
Utilize estratégias de engajamento para entrega das figurinhas extras como:

- Ajudante do dia ganha 1 figurinha extra
- Atividades caprichadas ganham 1 figurinha extra
- Criança que conduzir a oração do dia, ganha 1 figurinha extra

Estimule as crianças a levarem o álbum de figurinhas até que ele esteja completo.
Reserve um momento da aula para que as crianças possam trocar figurinhas repetidas.

OBS: Caso a criança tenha perdido figurinhas e não tenha conseguido trocar, proponha
um desafio para que ela conquiste a figurinha faltante, como por exemplo, decorar um
versículo

Boa diversão!

Equipe pedagógica


