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Nota:

  Família Educadora, as referências para desenvolvimento do 
tema, devem ser estudadas pelos pais educadores previamente, 
antes de trabalhar os conteúdos com a criança, com objetivo de já 
haver domínio e segurança ao transmitir os conceitos.

EssE matErial tEm como basE:

A Bíblia

O Espirito De Profecia

O Livro  Da Natureza
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rEconHEcEnDo o quE é a VErDaDEira EDucação

	 O	que	é	a	Verdadeira	Educação,	moral,	intelectual	e	espiritual	dos	filhos.
 Através do que acontece a Verdadeira Educação?
 Através dos agentes principais na vida da criança, ou seja, os pais e  em seguida,  os autorizados pelos  
pais, professores comissionados pelos pais, ajudarão no sistema e prática da Verdadeira Educação.
 Qual o método usado?
 O AMOR. O método de Cristo: “Deixai vir a mim as criancinhas, pois das tais é o Reino de Deus.
 Qual material é utilizado?
 A Bíblia, o Livro da Natureza e as orientações dos escritos de Ellen G. White, os quais reconhecemos 
como o Espírito de Profecia (Apc. 19:10)
	 As	 atividades	 são	 elaboradas	 a	 partir	 de	 temáticas	 que	 sejam	 significativas	 à	 natureza	 da	 criança,	
aguçando seus interesses e necessidades próprias para cada faixa etária a ser  assistida. Atividades tais, que 
sendo postas em prática concretamente :através de atos, palavras e expressões.
Como disciplinar uma criança?
 1º Deixar as regras  e limites protetivos bem claros
 2º Ao falar com as crianças pequenas olhar sempre em seus olhos, usar a fala calma e clara, sem 
excessos	de	palavras,		mas	com	firmeza.
 Ex. “Seja o seu sim, sim e o não, não... Ensinando a criança no caminho em  que deve andar...
 3º Não se intimidar com as birras, dar comando e aguardar que a criança se acalme, sem permitir 
que a mesma se machuque a si ou a outro. Nunca discutir com uma criança, ela precisa saber quem está no 
comando.
 “A criança deve aprender a obedecer rápido e com alegria e sempre ser levada a compreender as 
vantagens de agir assim.
 Fontes a serem consultadas : Bíblia; Livros: Educação, Conselhos sobre Educação; Conselhos aos 
Pais e Professores; Orientação da Criança; Lar Adventista, Vida no Campo, Eventos Finais; Mente Caráter e 
Personalidade I e II...
 Como e quando usar este material:
 *Separe um tempo de 1:30h a 2hs de segunda à quinta. Que seja sempre o melhor horário, onde 
a criança apresente maior interesse e concentração e a mãe ou o pai esteja totalmente disponível para 
acompanha-la.
	 *Leia	cada	conteúdo	antes	de	repassá-lo	à	criança,	reflita	e	procure	ter	o	maior	domínio	
possível sobre o assunto , só então dê início a lição.
 *Cada assunto deve ser muito bem explorado, lembre-se, o principal objetivo é a 
aprendizagem, o domínio do assunto proposto, não a simples realização das atividades. 
Explore profundamente cada tema na prática, ele não deve ser esgotado apenas na 
conclusão da atividade em si. Procure meios concretos de a criança vivenciar 
cada	tema.	O	objetivo	final	será	a	experiência	da	criança	com	Deus	dando	
curso ao desenvolvimento do caráter.  
 *Quando houver indicação de vídeo no you tube, assista 
primeiro, tire suas próprias conclusões e só dê acesso à criança 
se estiver totalmente de acordo com que a mesma assista. 
*No caso de restar alguma dúvida entre em contato 
conosco: 22 988320213
Sejam as bençãos eternas a guiar sua família às 
mansões celestiais...
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trabalHanDo o Vocabulário/linguagEm

rEconHEcimEnto gráfico E Visual Do alfabEto

rEfErências para o EstuDo E DEsEnVolVimEnto Do tEma:

Data:___/___/___

*Gênesis 1 e 2;

*Livro: Patriarcas e Profetas, caPítuLo 2. eGW

*Livro: orientação da criança, 1ª seção, caPítuLos 1, 2 e 3. eGW

*Livro: educação, caPítuLos 1, 2 e 3. eGW

VErso para mEmorizar:
Gênesis 1:1“no PrincíPio, criou deus os céus e a terra”.

lEitura E intErprEtação tExtual

 “PeLa PaLavra do senhor foram feitos os céus, e todo o exército deLes PeLo esPírito da sua 
boca”. “Porque faLou, e tudo se fez; mandou, e LoGo tudo aPareceu.” saLmos 33:6, 9. “Lançou os 
fundamentos da terra, Para que não vaciLe em temPo aLGum”. saLmos 104:5.
 “quando a terra saiu das mãos de seu criador, era extraordinariamente beLa. variada 
era a sua suPerfície, contendo montanhas, coLinas e PLanícies, entrecortadas Por majestosos rios 
e formosos LaGos; as coLinas e montanhas, entretanto, não eram abruPtas e escabrosas, tendo em 
Grande quantidade tremendos desPenhadeiros e medonhos abismos como hoje eLas são; as arestas 
aGudas e ásPeras do Pétreo arcabouço da terra estavam sePuLtadas Por sob o soLo fértiL, que Por toda 
Parte Produzia um Pujante crescimento de veGetação. não havia asquerosos Pântanos nem áridos 
desertos. Graciosos arbustos e deLicadas fLores saudavam a vista aonde quer que esta se voLvesse. 
as eLevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que quaLquer que hoje exista. o ar, 
incontaminado Por miasmas Perniciosos, era Puro e saudáveL. a PaisaGem toda sobrePujava em beLeza os 
terrenos ornamentados do mais soberbo PaLácio. a hoste anGéLica oLhava este cenário com deLeite, e 
reGozijava-se com as obras maraviLhosas de deus.” 
 ”dePois que a terra com sua abundante vida animaL e veGetaL fora suscitada à existência, 
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o homem, a obra coroadora do criador, e aqueLe 
Para quem a Linda terra fora PreParada, foi trazido 
em cena. a eLe foi dado domínio sobre tudo que 
seus oLhos Poderiam contemPLar; Pois “disse deus: 
façamos o homem à nossa imaGem, conforme à 
nossa semeLhança; e domine [...] sobre toda a terra”. 
“criou deus, Pois, o homem à sua imaGem; [...] homem 
e muLher os criou”. Gênesis 1:26, 27. aqui está 
cLaramente estabeLecida a oriGem da raça humana; e 
o reLato divino refere tão comPreensiveLmente que 
não há LuGar Para concLusões errôneas. deus criou 
o homem à sua PróPria imaGem.”   (Livro Patriarcas e Profetas, PáG. 44)

1

rEsponDa com a ajuDa Do papai E Da mamãE:

como foram feitos os céus? _______________________________________________

____________________________________________________________________  

2     como era a terra quando saiu das mãos do criador? __________________________

____________________________________________________________________

3    como era a PaisaGem?  __________________________________________________

____________________________________________________________________

4 o homem foi criado antes ou dePois da obra da natureza?  ________________________

____________________________________________________________________  

5 o que está escrito em Gênesis 1:26? _________________________________________

____________________________________________________________________

VEja só!  
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adão e eva foram criados Por úLtimo, mas foram os escoLhidos Para Parecerem com deus! 
você Pode coLorir, essas fiGuras Lembram os Primeiros moradores humanos da terra...

1

2 aGora desenhe você e sua famíLia a imaGem e semeLhança de deus!
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3 identifique e escreva a Letra iniciaL do nome do Primeiro homem e da Primeira muLher criados:

conHEcEnDo as Vogais!

1 LiGue as Letras iniciais dos nomes dos animais

A UOIE
2 com a ajuda do PaPai ou da mamãe, Leia as voGais  abaixo:

a – E – i – o – u
3 aGora Leia os sons dos Pedacinhos abaixo:

ai – Ei – Eu -  ou – ui
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4 aqui você vai treinar a escrita das voGais:

a - _____________________________________
e - _____________________________________
i - _____________________________________
o - ____________________________________
u - ____________________________________

5 decore as Letras como sua criatividade Permitir!
*PaPai ou mamãe Leia com a criança as PaLavras decoradas!

6 Pinte o jardim, observe os animais e diGa seus resPectivos nomes recorte na PaGina 99 e coLe 
abaixo o nome desses animais no quadro abaixo:
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trabalHanDo lógico matEmático/ 
quantitatiVo/ noção DE tEmpo

Data:___/___/___

lEitura 

 “a criação estava aGora comPLeta. “os céus, e a terra e todo o 
seu exército foram acabados”. Gênesis 2:1. “e viu deus tudo quanto 
tinha feito, e eis que era muito bom”. Gênesis 1:31. o éden fLorescia 
sobre a terra. adão e eva tinham franco acesso à árvore da vida. 
nenhuma mancha de Pecado ou sombra de morte desLustrava a formosa 
criação. “as estreLas da aLva juntas aLeGremente cantavam, e todos os 
fiLhos de deus rejubiLavam”. jó 38:7. o Grande jeová Lançara os fundamentos da terra; ornamentara 
o mundo inteiro nas GaLas da beLeza, e enchera-o de coisas úteis ao homem; criara todas as maraviLhas 
da terra e do mar. em seis dias a Grande obra da criação se cumPrira. e deus “descansou no sétimo 
dia de toda sua obra, que tinha feito. e abençoou deus o dia sétimo, e o santificou; Porque neLe 
descansou de toda a sua obra, que deus criara e fizera”. Gênesis 2:2, 3. deus oLhou com satisfação 
Para a obra de suas mãos. tudo era Perfeito, diGno de seu autor divino; e eLe descansou, não como 
aLGuém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade, e com as 
manifestações de sua GLória.” Patriarcas e Profetas, PáG. 47

deus PLanejou tudo muito bem, eLe queria que tudo 
ficasse Pronto em Poucos dias, então Pensou em 
cada detaLhe da sua Grande obra; foram seis dias de 

criação e no sétimo dia eLe descansou.

conHEcEnDo os númEros!



13

1 LIGUE OS NÚMEROS AOS ATOS DA CRIAÇÃO:

2 deus criou muitos animais…
dê a Posição reLativa do cachorrinho abaixo: Perto/LonGe; na frente de/atrás de, entre, em 

cima/embaixo; direita e esquerda;
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• o que você Pode dizer sobre o 
tamanho desses animais?

•quaL é o animaL mais aLto?

•quaL animaL tem o rabo mais comPrido?

•quaL animaL é mais Pesado?

•quaL animaL é mais forte? 

•quais animais tem quatro Patas?

•quantas oreLhas tem o eLefante?

4

5

PaPai e mamãe, PerGunte à criança (ajude-a nas Possíveis dificuLdades):

aGora faça uma Lista do que a famíLia faz durante uma semana:

3 entenda os conceitos básicos a Partir da observação dos animais, resPonda:

em quantos dias deus criou o nosso mundo?

o que deus criou no Primeiro dia?

o que deus criou no seGundo dia?

o que deus criou no terceiro dia?

o que deus criou no quarto dia?

o que deus criou no quinto dia?

o que deus criou no sexto dia?

o que deus fez no sétimo dia?

dominGo ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

seGunda – feira _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

terça – feira _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

quarta – feira ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

quinta – feira ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

sexta – feira __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

sábado  _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

o temPo que deus criou começa no início da noite e vai até o fim 
de uma tarde, no Pôr do soL, isso dura 24 horas.

DEsafio : o quE Você faz Em 24 Horas? 
pEça ajuDa...

1 Lembrem-se PaPai e mamãe, se sua criança ainda não sabe escrever Poderá ter sua ajuda, Podendo 
anotar com aPenas uma ou duas PaLavras aPenas.
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1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
18h
19h
20h
21h
22h
13h
24h
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2 AGORA RESPONDA:

quanto temPo você Gasta dormindo?___________

quanto temPo ajudando nas tarefas de casa?______ 

quanto temPo aPrendendo coisas úteis?__________

quanto temPo aLmoçando?___________________

quanto temPo orando? _____________________
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trabalHanDo ciências/ fisiologia/ 
alimEntação / HigiEnE corporal

Data:___/___/___

lEitura 

 “e PLantou o senhor deus um jardim no éden, 
da banda do oriente; e Pôs aLi o homem que tinha 
formado”. Gênesis 2:8. tudo o que deus havia 
feito era a Perfeição da beLeza, e nada Parecia faLtar 
do que Pudesse contribuir Para a feLicidade do 
santo Par; deu-Lhes, contudo, o criador, ainda 
outra demonstração de seu amor, PreParando um 
jardim esPeciaLmente Para ser o seu Lar. neste jardim 
haviam árvores de toda variedade, muitas das quais 
carreGadas de deLiciosos frutos.” 

 “havia fraGrantes fLores de toda cor, em Grande Profusão. no meio do jardim estava a árvore 
da vida, sobrePujando em GLória a todas as outras árvores. seu fruto assemeLhava-se a maçãs de ouro 
e Prata, e tinha a ProPriedade de PerPetuar a vida.” Patriarcas e Profetas, PáGs. 46-47

 PaPai e mamãe, consuLtem os Livros: conseLhos sobre reGime aLimentar 
e conseLhos sobre saúde.

Http://www.cEntrowHitE.org.br/

DEus criou os mElHorEs alimEntos para 
nós, nosso corpo é VEgEtariano! quE lEgal!

1 Pinte os aLimentos que você deve comer:
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rEcEita DE salaDa:

ingrEDiEntEs:

2 foLhas de aLface

2 foLhas de couve

1 cenoura raLada

1 abobrinha Picada

azeitonas Picadas

moDo DE prEparo:

misture tudo e… DElícia!

2 marque as aLternativas corretas: aPós a refeição devo:

(     ) dormir  

(     )  caminhar

(     ) Lavar a Louça 

(     ) correr

(     ) escovar os dentes
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“deus fez o homem reto; deu-Lhe nobres traços de caráter, sem nenhum Pendor Para o maL. 
dotou-o de aLtas caPacidades inteLectuais, e aPresentou-Lhe os mais fortes incentivos Possíveis Para 
que fosse fieL a seu dever. a obediência, Perfeita e PerPétua, era a condição Para a feLicidade eterna. 

sob esta condição teria eLe acesso à árvore da vida.” PP,23

DEVEmos obEDEcEr aos pais, pois ElEs guiarão os filHos Em 
toDa a sabEDoria...

1 resPonda Para a mamãe ou PaPai:

-Por que devemos tomar banho diariamente? 
-Porque devemos escovar os dentes?
-Por que devemos cortar as unhas?

sou o tEmplo

sim, eu sei, sou o temPLo

sim eu sei

sim eu sei

sou o temPLo

eu sou o temPLo onde habita deus!
o Louvor

o Poder

e a GLória!
eu sou o temPLo

onde habita deus!

2 o nosso corPo é o temPLo do esPírito santo e necessita estar semPre muito LimPinho. 
observe a Poesia:

3 descubra os nomes das Partes internas do seu corPo e Peça a ajuda dos seus Pais Para 
escrever abaixo:
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famíLia educadora, Pesquise as funções dos órGãos que foram citados acima e converse com sua criança, 
semPre Lembrando que Para o bom funcionamento de todos eLes, a inGestão de áGua é fundamentaL.

agraDEça a DEus pElo sEu corpo E faça um compromisso DE 
cuiDar muito bEm DElE.

VErso para mEmorizar:
“a criação estava aGora comPLeta. “os céus, e a terra e todo

o seu exército foram acabados”. Gênesis 2:1.
 “e viu deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom”. 

Gênesis 1:31.

cLassificamos os animais como: terrestres, aquáticos, aéreos, insetos, bíPedes,quadrúPedes, aves,réPteis, 
batráquios, mamíferos e outros mais...
terrestres: animais que vivem na terra

aquáticos: animais que vivem na áGua
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aéreos: animais que voam

insetos: animais que teem seis Patas ou Pernas

bíPedes: animais que teem duas Patas ou Pernas

quadrúPedes: animais que tem quatro Patas

aves: animais que tem Penas

réPteis: animais que se arrastam Para se Locomover

mamíferos: animais que mamam quando nascem

batráquios:  animaL vertebrado anfíbio que, quando nasce, é aquático e reaLiza sua resPiração através 
de brânquias, mas dePois se torna terrestre ou semiaquático e Passa a resPirar PeLos PuLmões.

 “e disse deus: ‘Produza a terra seres vivos de 
acordo com as suas esPécies: rebanhos domésticos, ani-
mais seLvaGens e os demais seres vivos da terra, cada um de 
acor do com a sua esPécie’. e assim foi.”
“deus fez os animais seL vaGens de acordo com as suas 
esPé cies, os reba nhos domésticos de acor do com as suas 
esPécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as 
suas esPécies. e deus viu que ficou bom”. Gênesis 1: 24,25

1 circuLe os animais terrestres, faça um “x” nos aquáticos, risque as aves, Pinte os Pés dos 
bíPedes de vermeLho, Pinte as Patas dos quadrúPedes de azuL e Pinte os insetos de verde.

V
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V

trabalHanDo artEs/criatiViDaDE

Data:___/___/___

lEitura

 “havia Lindas trePadeiras, que cresciam eretas, aPresentando, todavia, um Graciosíssimo asPecto, 
com seus ramos Pendendo sob a carGa de tentadores frutos, dos mais beLos e variados matizes. era o 
trabaLho de adão e eva amoLdar os ramos da trePadeira de maneira a formar caramanchéis, fazendo 
assim, Para si, com as árvores vivas, moradas cobertas com foLhaGem e frutos.” PP,21

1 adão também exercia sua criatividade ao formar os caramanchéis!
Pesquise e coLe a foto de um caramancheL ou caramanchão:
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capricHE na pintura!

1 Pinte o desenho abaixo que rePresenta a beLeza da criação!
você Pode coLorir com tinta, Giz de cera, LáPis de cor, canetinha...use a criatividade e 
caPriche!

marcEnaria simplEs – uma caixa porta-trEcos

matEriais:

*coLa

*PinceL Para esPaLhar a coLa

*tesoura ou uma serrinha

*PaLitos de fósforos ou Gravetos

*uma caixa  de PaPeLão
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 PaPai e mamãe, incentivem seu(s) fiLho(s), eLe(s) Podem Precisar de sua ajuda no começo, mas 
LoGo se sentirão caPazes de criar e resoLver sozinhos coisas simPLes. 

agraDEça a DEus pElos talEntos E HabiliDaDEs.

ainDa Dá tEmpo para mais um projEto. siga o passo a passo 
E montE sua almofaDa DE camisEta

moDo DE fazEr:

*retirar a tamPa da caixa

*esPaLhar a coLa em uma dos Lados da caixa

*coLar os PaLitos ou os Gravetos bem juntinhos

*rePetir até cobrir todos os Lados da caixa

*aPós a secaGem, Passar coLa Por cima Para imPermeabiLizar e dar briLho

Pronto, ficou demais! Parabéns!

*CORTAR UM QUADRADO, 
RETIRANDO AS MANGAS E O 
DECOTE

COLAR OU COSTURAR AO 
AVESSO TODO O CONTORNO 
DEIXANDO APENAS ABERTURA DE 15 
CENTÍMETROS OU UM PALMO

VIRAR AO DIREITO E ENCHER 
BASTANTE COM O ENCHIMENTO QUE 
VOCÊ TIVER, COSTURE E PRONTO! 
UMA ALMOFADA NOVA! PARABÉNS!

MODO DE FAZER:

MATERIAIS:

*1 CAMISETA ANTIGA, MAS EM BOAS CONDIÇÕES
*1 TESOURA
*COLA QUENTE OU LINHA E AGULHA
*ALGUM TIPO DE ENCHIMENTO > ALGODÃO, LÃ 
*ACRÍLICA OU RETALHOS DE TECIDO
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trabalHanDo coorDEnação motora fina/ EsquEma 

corporal amplo/HabiliDaDEs físicas/latEraliDaDE

Data:___/___/___

lEitura 

  “o santo Par não era aPenas fiLhos sob 
o cuidado PaternaL de deus, mas estudantes a 
receberem instrução do criador todo-sabedoria. 
eram visitados PeLos anjos, e concedia-se Lhes 
comunhão com seu criador, sem nenhum véu 
Protetor de seParação. estavam cheios do viGor 
comunicado PeLa árvore da vida, e sua caPacidade 
inteLectuaL era aPenas Pouco menor do que a dos 
anjos. os mistérios do universo visíveL — “maraviLhas 
daqueLe que é Perfeito nos conhecimentos” (jó 
37:16) — conferiam-Lhes uma fonte inesGotáveL 

de instrução e deLeite. as Leis e oPerações da natureza, que têm incitado o estudo dos homens 
durante seis miL anos, estavam-Lhes abertas à mente PeLo infinito construtor e mantenedor de tudo. 
entretinham conversa com a foLha, com a fLor e a árvore, aPrendendo de cada uma os seGredos de sua 
vida. com cada criatura vivente, desde o Poderoso Leviatã que foLGa entre as áGuas, até o minúscuLo 
inseto que fLutua no raio soLar, era adão famiLiar. havia dado a cada um o seu nome, e conhecia a 
natureza e hábitos de todos. a GLória de deus nos céus, os mundos inumeráveis em suas ordenadas 
revoLuções, “o equiLíbrio das Grossas nuvens” (jó 37:16), os mistérios da Luz e do som, do dia e da 
noite, tudo estava Patente ao estudo de nossos Primeiros Pais. em cada foLha na fLoresta, ou Pedra 
nas montanhas, em cada estreLa briLhante, na terra, no ar, e no céu, estava escrito o nome de deus. 
a ordem e harmonia da criação faLavam-Lhes de sabedoria e Poder infinitos. estavam semPre a descobrir 
aLGuma atração que Lhes enchia o coração de mais Profundo amor, e Provocava novas exPressões 
de Gratidão. enquanto Permanecessem fiéis à Lei divina, sua caPacidade Para saber, vivenciar e amar, 
cresceria continuamente. estariam constantemente a adquirir novos tesouros de saber, a descobrir 
novas fontes de feLicidade, e a obter concePções cada vez mais cLaras do incomensuráveL, infaLíveL 
amor de deus.” PP,25

aproVEitE a bElEza Da criação 

1 reconheça o cuidado e amor de deus PeLos seus fiLhos! vá Para fora, contemPLe a 
natureza e faça as seGuintes atividades: 
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comece o dia com um beLo aLonGamento:
*conte dez seGundos Para cada Posição.
*rePita os movimentos dos dois Lados (direito e esquerdo)

2 Para a atividade física do dia siGa o Passo a Passo e faça sua boLinha de PaPeL

( PaPai e mamãe, ajude no que for Preciso, mas deixe que 
acriança faça o que Puder com autonomia):
no quintaL, no Parque ou no camPo.
amassar aLGumas foLhas de jornais ou revistas até formar uma 
boLa, enroLar barbante ou fita adesiva Para firmar.

MODO DE FAZER:

MATERIAIS:

*jornaL veLho

*barbante
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faça uma Linha no chão Para dividir dois esPaços

aGora é só Lançar a boLa um Para o outro e use a criatividade

assim,  trabaLharão habiLidades motoras amPLa, resPiração, batimentos cardíacos  resPiratório e 
LateraLidade.

-varrer a casa ou o quintaL -Lavar a Louça  - dobrar as rouPas  -tirar o Pó

3

4

dePois da atividade física faça uma tarefa útiL:

o que você observou ao reaLizar esta tarefa útiL? desenhe abaixo:


