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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

SETEMBRO DE 2017 
 

AULA 02  - ANTES DE NASCER  
 
 

INTRODUÇÃO 
 
E lá vamos nós para nossa segunda aula dessa campanha linda, onde queremos ensinar aos 
bebes quem eles são e leva- lós a entender que são criaturas perfeitas do nosso Deus. 
 

 PARA O PROFESSOR 
 

Como já falamos aqui essa fase dos bebes é a fase das descobertas onde todos os dias eles 
aprendem coisas novas e para isso eles precisam ser estimulados de varias formas. É também 
uma fase que aprendem por repetição, sendo assim, a proposta da aula de hoje e reforçar a aula 
anterior que Deus criou homem (menino) e mulher (menina) cada um com características próprias. 
 

 BASE BIBLICA 
 

Genesis 2.7 e 21  
 
 OBJETIVO 
 
Lembrar que Deus criou todas as coisas! Inclusive ele. 
Ensinar o bebe a se reconhecer como menino ou menina. 
 
VERSICULO 
 

Do pó da terra formou o homem (menino) e soprou nas narinas o fôlego de vida (Ge.2.7 adaptado) 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Espelho grande e ou papel espelho  
 
Caixa de areia com boneco de brinquedo (menino) 
 
Boneco sugestão  -         caixa de areia –      caixa papel espelho -         Espelho 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
 
Deixar a sala preparada antecipadamente com um espelho grande onde os bebes possam se ver 
,de preferência de corpo inteiro, deixe que eles explorem esse momento de verem sua imagem 
refletida no espelho. Depois desse momento faça uma roda com a caixa de areia e o boneco no 
centro e inicie a historia, relembrando a primeira aula de como Deus criou o homem (menino) 
sempre fale homem e a mulher (menina) sempre nessa ordem para que eles tenham melhor 
compreensão com os gêneros homem e mulher menino e menina. 
Interaja com eles perguntando quem é menino e quem é menina se for possível dependendo da 
idade alguns já conseguem responder. E a partir daí com a caixa de areia no centro da roda você 
vai dizendo: Deus criou o homem do pó da terra e soprou dentro do seu nariz o fôlego de vida, faça 
o mesmo no boneco simulando o que você acabou de falar, deixe os reproduzir também, brinque 
de assoprar com eles, mostre as características físicas que temos, os fazendo identificar neles 
mesmos, converse com perguntando aonde esta a boca, o nariz, olhos etc... 
 Assim irão identificando suas características físicas e reforce que foi Deus nos criou, e já nos 
conhecia antes de nascer, desde quando estávamos na barriga da mamãe.  
 
 
Atividade  
 
Confecção de um espelho de mão feito de papel laminado e papelão. 
Lembrancinha à própria atividade  
 

 
 
 
Divirta-se e Boa Aula! 


