
 

 

 

 

Julho – Campanha  
Férias: o que levarei na minha mala? 

 

 AULA 1 – Na minha mala tem ALIANÇA 

 

Chegamos no tão esperado mês das férias! Ah, nesse mês as crianças estão empolgadíssimas com o 

descanso merecido depois de um semestre de muito aprendizado. 

 

Muitas estão animadas para viajar e preparar as suas malas... 

E como estamos em ritmo de férias, no kids também prepararemos a nossa mala! 

Mas calma, não estamos falando de mala de roupas não... Nessa campanha vamos falar sobre as coisas 

espirituais que levamos para a vida. Isso é uma bagagem muito preciosa! E esse ano apostólico de Rute já 

nos ensinou tanto... 

 

E então, todos preparados para arrumar as malas? 

Será um mês muito divertido no kids, recheado de brincadeiras, e é claro, com muito aprendizado. 

 

Vamos lá a nossa programação: 

 

Quando? Tema Atividade de férias 

AULA 1 Na minha mala tem aliança Gincanas 

AULA 2 Na minha mala tem decisão Caça ao tesouro 

AULA 3 Na minha mala tem suprimento Master chef kids 

AULA 4 Na minha mala tem restituição Oficinas de sucata 

AULA 5 Na minha mala tem alegria Festa a fantasia 

 

Deus abençoe e que seja um novo mês maravilhoso! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Nessa primeira aula falaremos da importância de sermos pessoas de aliança e carregarmos esse valor 
aonde formos. 
 
Professor, muitas crianças podem estar chateadas por não terem ido viajar, ou por não ter nada diferente 

para fazer nas férias. Então faça dessa aula e desse mês o tempo mais divertido que já se teve no kids. As 
crianças precisam voltar para a escola contando que essas foram as melhores férias. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Rute 1 
  

OBJETIVOS: 

 
Reforçar os princípios da aliança 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Ter aliança verdadeira, alguém para contar no dia difícil é um desafio para todas as idades. 
Nosso papel é ensinar a criança que em primeiro lugar a aliança mais forte e poderosa que podemos ter é 
com Deus. E em segundo, Deus deseja colocar pessoas do bem no nosso caminho para firmarmos uma 

aliança. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Leve uma mala pequena para o kids. Nessa mala inclua os símbolos de cada aula. 

A cada ministração você revelará um objeto que simboliza o que você carrega em sua mala 
 

2. Faça um circuito com diversas brincadeiras. 

Estimule a colaboração do grupo nas brincadeiras e o trabalho em equipe. 
 
A seguir sugestões de brincadeiras a serem trabalhadas nesta aula: 

 Jogo de Acertar com Macarrão de Piscina 

 

 Cabo de Guerra em Monoblocos 

 

 



 

 

 

 

Julho – Campanha  
Férias: o que levarei na minha mala? 

 

  Jogo para Derrubar as Latas 

 

 Jogo de Acertar com Pontos 

      

 Jogo para Acertar Argolas com Garrafas 
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 Raquete para Balões de Festa (jogo em dupla) 

  

MINISTRANDO: 

 
Quem aqui está animado para as férias de julho? 
Pois é... chegamos em um mês muito especial: o mês das férias!!!! 

 
Quais planos vocês já estão fazendo para as férias? 
Aqui no kids nós também estamos planejamento um mês muito divertido. 
 

Agora me digam uma coisa: qual a primeira coisa que vocês pensam quando ouvem a palavra FÉRIAS? 
Eu penso muito em viajar... mas para viajar nós precisamos preparar algo muito importante: A MALA. 
 
Que coisas importantes não podemos deixar faltar na mala? (deixe as crianças compartilharem). 

 
Na nossa mala, ou bagagem, levamos coisas muito importantes (mostre a sua mala)... certamente em algum 
momento da viagem precisaremos utilizar essas coisas. 
 

E nessas férias aqui no kids nós prepararemos uma mala muito especial: vai ser a mala com o que 
aprendemos nesse ano apostólico e que durante a nossa vida toda vamos precisar.  
 
Hoje vocês receberão essa mala, e dentro dela tem algo muito precioso. 

Vocês lembram que a história de Rute começa quando ela decide servir a Deus e seguir com Noemi. Nesse 
momento Rute decidiu ter uma aliança, primeiro com Deus e depois com Noemi. 
 

Crianças, a coisa mais importante para termos na nossa bagagem é a aliança com Deus. (abra a sua mala 
e mostre uma aliança (pode ser maior do que o símbolo do dia). Não importa aonde você for, essa aliança 
vai te ajudar a vencer qualquer situação, e vai fazer você ter amigos de aliança também. 
 

Agora vocês podem abrir as suas malas e pegar essa aliança. Vamos orar para que a cada dia essa aliança 
nossa com Deus fique mais e mais forte. 
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ORAÇÃO: 

 
”Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Essa aliança é eterna, é verdadeira e inquebrável. Que todos os 

dias da minha vida, aonde quer que eu esteja, essa aliança esteja sempre presente. Em nome de Jesus. 
Amém” 
 

VERSÍCULO: 

 
“Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, 
para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes” Genesis 17:7 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que é aliança? 
- Com quem Rute estabeleceu uma aliança? 

- Como posso demonstrar que tenho aliança com alguém? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Nós temos uma aliança com Deus e com a obra de Deus. 
Isso nos faz responsáveis por cuidar da casa de Deus. Então, em aliança, vamos todos entregar os 
dízimos e ofertas ao Senhor. 

 

ATIVIDADE : 

 
No primeiro dia da campanha as crianças receberão uma mala feita de caixinha de fósforo (leve pronta). 
A cada semana elas receberão um símbolo para colocar dentro da mala. 

No total serão entregues 5 símbolos.  
 
Ao final da campanha quem tiver a mala completa receberá um premio do professor (um saquinho de bala, 

chocolate, algo adicional a lembrancinha do dia) 
 

 

 
Símbolo aula 1: 
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LEMBRANCINHA: 

 

 


