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Tema: Como é bom ser criança 
Versículo do dia: “As praças da cidade se 
encherão de meninos e meninas, que nelas 
brincarão.” (Zacarias 8. 5)

Palavra-chave: crianças

Preparando o ambiente: Se possível, or-
ganizar esse encontro numa praça ou ao ar 
livre.  Caso não seja possível, ornamentar 
a sala como se fosse uma praça com vá-
rias imagens de crianças brincando em par-
ques, brincadeiras ao ar livre (cuidado na 
seleção das imagens, procure contemplar 
as diferenças de cor, raça ou etnia, crian-
ças com deficiências). Escrever no mural o 
versículo do dia. Colocar varais com brin-
quedos pendurados, móbiles ou bolas de 
encher pela sala. (Organizar a sala com ob-
jetos que lembrem as crianças de que é dia 
de festa, pois, estamos comemorando o dia 
delas).  Cuidado, também, para que a ar-
rumação não contenha muitas informações; 
o ideal é escolher um tipo de arrumação, 
como: somente bolas de gás, brinquedos 
espalhados, ou móbiles.

Acolhida: Receber as crianças com a mú-
sica “Catarina” (CD Crescer, faixa nº 23 - 
DNED), com alegria. Colocar a música para 
tocar e acolher as crianças e responsáveis 
com sorriso, dizendo o nome das crianças 

enquanto entram na sala.

Roda de Conversa: Cantar a música: Já 
sei (CD Crescer, faixa nº 13 – DNED). Du-
rante a música fazer os gestos, mostrando 
cada parte do corpo. Dizer às crianças que 
é um dia de festa, pois é o dia delas. E o 
que as crianças gostam de fazer? Brincar! 

Hora da História: [Contar a história utili-
zando as imagens do mural da sala]

Brincando na praça
Certo dia o Zeca e o Ian foram passear na 
praça com suas famílias, as mamães, os 
papais, até as vovós e os vovôs. E eles 
gostavam mesmo era de brincar com bola, 
no balanço e no escorregador. Chegaram 
“muuuiiiitos” outros amiguinhos/as e a praça 
ficou cheia de crianças e de alegria. Quan-
do já estavam cansados de tanto brincar, fo-
ram para casa descansar e tomar banho e 
comer um lanche bem gostoso. Mas, antes 
de comer, agradeceram a Deus pelos  ami-
gos/as e por sua família. Vamos também 
agradecer a Deus? 

Oração: Querido Deus, obrigada/o pelos 
nossos amigos/as, pela nossa família e pe-
las praças onde podemos brincar. Em nome 
de Jesus, amém.

1. Mural. Construa um grande mural, pintando com 
tinta guache, a mão das crianças e dos responsá-
veis que estiverem na sala. Carimbe as mãos em 
uma folha de papel pardo e coloque o título: “minha 
família me ajuda a brincar”. Pendure na sala.

2. Brincadeira. Solicite antecipadamente aos fami-
liares ou responsáveis pelas crianças que tragam 
brinquedos de casa para brincarem com as outras 
crianças. 

3. Expressão corporal. Confeccione desenhos das 
diferentes partes do corpo (mão direita e esquerda 
espalmadas, pé direito e esquerdo, cotovelos, joe-
lhos, bumbum etc.). Cole, separadamente, numa 
folha de papel cartão ou em tapetes de E.V.A e es-
palhe pela sala. Motive as crianças a caminharem 
e colocarem as partes do seu corpo nos “tapetes” 
espalhados. Atividade adaptada do site: <http://
crinfancia.blogspot.com.br/2013/04/twister-corpo-
ral.html>.

Sugestões de atividades:
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