
 

 

Duração 1 hora.  
 
Prece inicial com os dois grupos  
 
Primeiro momento: iniciar o diálogo mostrando uma 
caixa de presente, contando para eles que Deus nos 
mandou este presente. Observar a curiosidade das 
crianças e ouvir suas opiniões do que seria o presente. 
Contando a elas que iremos descobrir o que tem 
dentro da caixa até o final da aula.  
 

Iniciar a conversa contando às crianças que:  
 

* Para que pudéssemos nascer, Deus nos deu um 
corpinho, com diferentes partes, cada uma com sua 
função.  
 
Segundo momento:  
 

Vocês sabem as partes de nosso corpo e quais 
movimentos essas partes realizam? Vamos descobrir?  
 

         Segundo momento:          Para que serve a 
cabeça? Para pensar! É o presente que Deus deu, para 
o ser humano, o pensamento. 
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          Onde está o nariz? No nosso rostinho, e o 
nariz serve para a gente poder cheirar as plantinhas, 
todas as crianças devem cheirar uma florzinha. 
 

          Onde está a boca? A boca tem várias 
funções: comer, beber, falar, cantar e sorrir. Pode-se 
pedir para que os evangelizados façam a mímica de 
cada função, ainda explicar a importância de 
cuidarmos bem da boquinha para que nossos 
dentinhos sempre fiquem lindos e o sorriso 
encantador. 
 

          Onde está a orelha? Ela é importante para 
escutarmos o papai, a mamãe, os amiguinhos, os 
professores/evangelizadores. 
 

          Onde estão os olhos? Os olhos servem para 
que possamos ver as belezas que Deus criou. 
 

          Onde estão os nossos braços? Eles servem 
para abraçar. 
 



 

 

          E as nossas mãozinhas? Elas servem para 
pegar as coisas lindas que Deus criou. Pegar, fazer 
carinho, fazer o bem... Jesus precisa de nossas mãos 
para fazer o bem. 
 

          E as nossas pernas? Elas servem para 
correr, saltitar, caminhar. 
 

          E os nossos pés? Para andar... andar no 
mundo rumo à evolução, seguir os passos de Jesus. 
 

          Que presente Deus nos deu? O presente é o 
nosso corpo, precisamos cuidar muito bem dele e 
agradecer por ele. Você esta feliz por estar no mundo, 
numa nova oportunidade? Você está feliz por ter um 
corpo? 
 

 Atividade: as crianças devem pegar de dentro da 
caixa de presente corpinhos de EVA que se 
movimentam, cada uma pega de uma cor mostrando 
que todos somos diferentes, mas todos somos iguais, 
pois Deus nos ama da mesma maneira. Em seguida, 
pintá-los da maneira que preferir.  
 

         Clique aqui para ver o modelo usado na aula. 
 



 

 

        se sobrar tempo, convidar as crianças pra cantar:  
 

         Se você está contente bata palmas (2x) 

         Se você está contente e quer mostrar pra toda 
gente 

         Se você está contente bata palmas 

         Se você está contente bata o pé.... 
         Se você está contente dê risada, há há há... 
         Se você está contente grite viva! 
 
 

Terceiro momento : as 19:50 
Harmonização e preparo para o passe. Depôs irar ser servida a água 
fluídica.  
  
 


