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DEZEMBRO DE 2017 

 
 

CAMPANHA DE NATAL 
 

AGRADECIMENTO 
 

AULA 05 
 
INTRODUÇÃO 
 
Nessa aula vamos agradecer, tudo aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas durante todo 
esse ano, vamos ensinar a gratidão para nossos bebês. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Nossa missão nessa aula é ensinar ao bebê que devemos agradecer a Deus em todos os 
momentos, agradecer pela vida, pelo sol, por ter uma mamãe e um papai, por ter uma casa por ter 
o amor de Jesus, ensinar que aquele bebê que nasceu veio para mudar a nossa história, para nos 
salvar de tudo aquilo que é mal. 
 

 BASE BIBLICA 
 
Colossenses 3:15 1 Timóteo 4:4 e 5 

 
 OBJETIVO 
 
Ensinar a gratidão 
 
VERSICULO 
 
Em tudo daí graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco. 
1 Tessalonicenses 5:18  
 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos colocar em um espaço na sala um lençol ou um edredom, neste espaço vamos deixar 
objetos para explicar que devemos agradecer por tudo que temos, pelo papai e pela mamãe, pela 
água que bebemos, pela comida que comemos e por tudo que o Senhor nos deu até hoje. 
 
Para representar o papai e a mamãe. 
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Frutas para representar o alimento que o Senhor não deixa faltar e garrafinha de água. 
 

 
 
 
Essas são algumas sugestões, deixe o Senhor usar a sua mente e se divirta, agradecendo tudo 
aquilo que ele fez na sua vida durante todo esse ano, e por tudo que ele vai fazer no próximo. 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Onde está a galerinha mais linda desse kids ? 
Eu não escutei ..... 
Muito bom, glória a Deus que vocês estão aqui hoje, eu quero agradecer a Deus, porque hoje você 
está aqui, porque hoje é um dia muito especial. 
 
Oração  
 
Muito obrigado Senhor, porque todos nós estamos hoje aqui na sua casa e podemos adorar o seu 
nome, em nome de Jesus, Amém. 
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Isso mesmo hoje nós vamos agradecer a Deus, agradecer por tudo que nós temos, olha só o que 
temos aqui, uma mamãe e um papai, então temos que agradecer porque tem muitas crianças que 
não tem. 
E também estamos sempre com nossas barriguinhas cheias, muito obrigado papai do céu por 
essas frutas gostosas. 
E temos água limpinha para tomar, muito obrigado papai do céu. 
 
Temos que agradecer a Deus por tudo que temos. 
Agora vamos orar juntos. 
 
Papai do céu muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, Amém. 
  
 
 ATIVIDADE 
 
Vamos precisar de: 
 
Potinhos  
Frutas picadas 
Guardanapos de papel ou de pano 
 
Vamos preparar porções de frutas (a fruta de sua preferência) verifique a quantidade de bebês que 
você tem na sala, e prepare somente para metade da sala e a outra metade deixe o potinho vazio. 
Coloque um bebê do lado do outro, um com o potinho cheio e o outro com o potinho vazio (os dois 
potinhos cobertos com guardanapo de forma que eles não consigam visualizar o que há dentro dos 
potinhos), quando você solicitar eles podem tirar o guardanapo, e será uma surpresa para ambos, 
o que tem fruta no pote deve ser incentivado a dividir com o amigo e o que receber do amigo deve 
ser incentivado a agradecer. 
 

 
 
Nessa atividade estamos trabalhando a gratidão e o amor ao próximo. 
 
Assista o vídeo da atividade. 
 
Crianças dividindo o lanche com amiguinho(a) que não tem - Linda lição de uma professora 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T-37LGYcNKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=T-37LGYcNKQ
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 LEMBRANCINHA 
 
Vamos precisar de: 
 
Balão de coração  
Fita de cetim Branca 
Caneta permanente preta 
 
Para representar um coração grato, vamos entregar esse balão de coração escrito gratidão, você 
pode personalizar seu balão  de acordo com os seus bebês, para as meninas um laço e para os 
meninos um bonezinho, e também pode desenhar um rostinho na parte da frente da bexiga e na 
parte de trás escreva gratidão. 
 
 

 
 
 
 
Divirta-se e Boa Aula!!! 


