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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

MAIO DE 2017 
 

AULA 08 
 4º DIA da Criação continuação 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Relembrando o quarto dia da criação. 
 
PARA O PROFESSOR (A) 
Alegria e muito amor! Que  resplandeça a brilho do Senhor em ti, faça o seu melhor, o Senhor 
confiou em suas mãos. 
Vamos lá! 
 
BASE BIBLICA 
 
Base Bíblica Gênesis 1:14 ao 19  
 
 
VERSICULO 
 
Gênesis 1:16 
 
Fez Deus dois grandes astros, o Sol para iluminar o dia e a lua a noite, fez também as estrelas, no 
quarto dia. (adaptado). 
 
SUGESTAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA E ATIVIDADE 
Materiais Necessários - Caixa sensorial 
 
1 caixa de papelão  
Jornais velhos 
Tesoura  
Papel para encapar a caixa  
 
 
 
CONTANDO A HISTORIA 
 
 
Vamos contar? 1, 2, 3, 4 ....Obá, já estamos no 4º dia da criação. Faça a introdução contando 
como na aula passada. Criança adora contar. 
Quem lembra que nosso Deus é o criador de todas as coisas? Ele fez tudo que temos hoje, e 
vamos nos lembrar do quarto dia, o que Deus fez? Ele criou o Sol a Lua e as estrelas (mostre a 
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página da bíblia sensorial que mostramos na aula passada) quem comeu  a carambola em forma 
de estrelinha na aula passada? Muito bom!! 
Repita a aula e não deixe de orar com os bebes, ore e peça para eles repetirem.  
 
 
ATIVIDADE 
 
Pegue a caixa e faça cortes no formato de Sol de lua e de estrelas (se houver dificuldade para 
fazer as estrelas cole algumas estrelinhas na caixa) faça com jornal amassado as formas de um 
tamanho que encaixe nos cortes que você fez. 
Enfeite a caixa como você preferir é importante lembrar que o bebê está conhecendo todas as 
coisas então cores vivas vão chamar mais atenção deles, faça tudo com excelência, mesmo em 
uma atividade simples como essa se você colocar todo o amor que Deus te deu eles vão sair 
marcados por esse amor. 
 

 
 
 
 
LEMBRANCINHA 
 
Laranja  
Fatias de melão ou bolinhas 
Carambola 
Prato descartável Grande  
Papel filme 
Cenoura cortada em palitos 
 
 
Descasque e corte a laranja em rodelas não tão grossas a laranja representa o Sol e espete com 
palitos de dente a cenoura em palitos que representa os raios de Sol e coloque o Sol no pratinho 
em seguida coloque uma fatia de melão ao lado representando a lua e a carambola representando 
as estrelas. 
Por último passe papel filme e está pronta.  
 
Exemplo: 
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BOA AULA!! 

 


