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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

MAIO DE 2017 
 

AULA 07 
 4º DIA da Criação  

 
 
INTRODUÇÃO 
 

OBA!! Estamos no quarto dia da criação! 
 
PARA O PROFESSOR (A) 
Vamos fazer brincadeiras sensoriais, lembrando sempre da importância da estimulação dos 
sentidos do bebê, ele está em fase de descobertas e tudo é novo até mesmo os movimentos das 
suas mãos ou os movimentos e sons que você faz com a boca. 
Daremos sugestões aqui, mas você pode explorar esse universo de recursos que temos em mãos 
hoje para ensinar esses bebês a amar a Deus sobre todas as coisas. 
 Temos a missão de falar do amor de Deus por ele, e marca-lo com esse amor. 
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 DESENVOLVIMETO DA AULA 
Em um dia de Sol que nosso Deus criou nós podemos brincar de muitas coisas e hoje nós vamos 
brincar ... 
 
Materiais Necessários 
Papel Contact 
Fita Adesiva 
Algodão 
 
 
 
CONTANDO A HISTORIA 
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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. 
vamos falar do que o nosso Deus criou, ele é o criador de todas as coisas e olha só o que ele fez o 
Sol, que legal o Sol é bem quentinho. quando está sol podemos passear com o papai e a mamãe e 
também podemos para ficar na piscina, quem gosta de ir na piscina? Há eu também gosto 
(acrescente uma figura bem bonita do Sol na página da bíblia sensorial ou no Avental) e também 
criou a lua e as estrelas que ficam lá no céu, à noite você pode olhar lá em cima no céu e ver um 
montão de estrelinhas e uma lua bem grande, sabe por que? Para não ficarmos no escuro por isso 
as estrelas brilham (acrescente também na mesma página da bíblia uma figura da lua e as 
estrelas). Vá dialogando com os bebes e repita para que memorizem. 
Ore agradecendo a Deus pelo Sol, Lua e estrelas. 
 
ATIVIDADE 
 
Coloque o Papel Contact no chão com a parte colante para cima, prenda no chão com a fita 
adesiva e entregue o algodão na mão do bebê e deixe ele explorar . Se tiver o algodão em bolas 
coloridas, brinque representando o Sol, lua e estrelas. 
 

 
 

 
 
 
 
LEMBRANCINHA 
 
Carambola  
Saquinho transparente para lembrancinha  
Papel guardanapo 
  
Corte a carambola em fatias, ela vai ficar com um formato de estrela. 
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Exemplo: 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOA AULA!! 

 


