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INTRODUÇÃO 
 
Às vezes nós estamos tão atarefados com as coisas do dia a dia que quase não sobra tempo para 
ter um momento com Deus, que essa campanha sirva para aproximar você de Deus, peça para 
que ele te capacite para entregar a melhor oferta no altar, para que essa oferta clame sem nem 
mesmo você precisar falar, se prepare ore antes, às vezes você pode pensar eu não tenho tempo 
para fazer essas coisas, mas se lembre de que desde a hora que você começa a preparar as 
coisas até o último minuto da sua aula é uma oferta excelente que você está entregando no altar, 
aproveite esse tempo maravilhoso que Senhor está entregando em suas mãos estude, se esforce 
porque o Senhor quer tratar e falar primeiro com você.  
E vamos nos divertir fazendo o que amamos que é ser um canal de benção na vida desses bebês. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 
Vamos mostrar nessa aula, a parte mais legal da história, quando Jonas é engolido pelo grande 
peixe, se prepare porque essa aula não vai marcar só os bebês, vai marcar você também. 
 
 BASE BIBLICA 
 
Jonas 1: 10 ao 17 
 
 OBJETIVO 
 
Mostrar que Deus nos ama em qualquer circunstância, mas que é melhor e mais legal obedecer. 
 
VERSICULO 
 

Se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15 
 
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Todas as imagens da aula anterior 
Cidade de Nínive (eles vão ouvir a história na cidade) 
O lençol azul com os peixinhos também dá aula anterior  
1 barquinho de papel 
1 bonequinho de plástico pequeno  
1 bacia Grande com água  
Grande peixe (sugiro de garrafa pet mas pode deixar a sua imaginação livre  
Música Aline Barros 
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   Figura 1 
 
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA 
 
Olá galerinha mais linda de Jesus, vamos lembrar o que aconteceu com nosso amigo Jonas? 
Olha lá ele estava no navio quando começou uma chuva muito forte e os passageiros do barco 
estavam jogando tudo que estava lá dentro, até que eles descobriram que Jonas era o problema e 
jogaram Jonas para fora do navio (até aqui mostre as imagens da aula anterior utilizando o 
flanelógrafo), jogaram ele no Mar que estava muito agitado, olha só o que tinha lá no mar gente, é 
um peixe bem grande, e nossa ele está engolindo Jonas (coloque o barquinho na agua com o 
bonequinho e ilustre o grande peixe engolindo Jonas ). 
Jonas foi parar dentro da barriga da Baleia, mais mesmo ele sendo desobediente o papai do céu 
ainda estava com ele, ele estava vivo dentro da barriga da Baleia e lá dentro ele se arrependeu e 
usou a oração para falar com Deus e pedir desculpas... 
 
Jonas - Me perdoa papai do céu eu vou mais desobedecer, vou encontrar com seus amigos na 
cidade de Nínive 
 
Eba Glória a Deus, ele vai vir nos ajudar, (faça festa com eles, afinal finalmente Jonas vai nos 
encontrar) mas como ele vai sair da barriga da Baleia? 
 
Deus- Grande peixe coloque Jonas para fora da sua barriga (figura de Jonas sendo vomitado ) 
 
O papai do céu ordenou e a baleia obedeceu, e então Jonas finalmente chegou à cidade de Ninini. 
 
Continua na próxima aula.... 
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 ATIVIDADE SENSORIAL 
 
Esse tipo de atividade deixa o bebê bem relaxado por um período longo de tempo então aproveite 
com ele e faça parte desse momento tão importante para o desenvolvimento do bebê, separe o 
maior tempo da sua aula para essa atividade. 
 
Vamos precisar: 
 
Uma bacia 
Gelatina Azul 
Carambola 
Melão ou Melancia (cortada em forma de peixe) 
Um lençol velho para forrar o chão 
Aventais ou camisetas velhas (para preservar a limpeza da roupinha) 
 
 
Primeiro forre o chão e os bebês, faça a gelatina em casa, ela não precisa estar firme, coloque as 
frutas dentro e deixe que eles brinquem e comam e façam a festa. 
 

 
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Balão azul  
Barbante 
Bonequinhos de plástico 
Papel cartão ou cartolina 
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Caneta Preta 
Fita adesiva 
 
Coloque o bonequinho antes de encher a bexiga, encha a bexiga e depois coloque as barbatanas e 
o rabo colando com a fita adesiva, agora desenhe os olhos e a boca. 
 
 
 

 
 
 
 
Divirta -se e boa aula !!! 


