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IDENTIFICAÇÃO

Este caderno pertence a:

______________________________________

Idade: 
______________________________________

Evangelizadores:
______________________________________
______________________________________

Minha foto



 O presente Caderno da Evangelização foi construído com base na 4ª Coleção de Planos 
de Aula do DIJ-FEB, e organiza-se em Módulos e Unidades, conforme apresentados a seguir:

Módulo I – O Espiritismo
1ª Aula – O Corpo – Dádiva Divina
2ª Aula – Cuidados com o Corpo
3ª Aula – O Corpo – Órgãos do Corpo
4ª Aula – O Corpo – Seus Movimentos
5ª Aula – O Corpo e o Espírito
6ª Aula – O Corpo – Higiene na Alimentação
7ª Aula – O Corpo – Diferenças Físicas
8ª Aula – Deus, Pai e Criador
9ª Aula – Providência Divina
10ª Aula – Confiança em Deus
11ª Aula – Conceito de Prece
12ª Aula – Ação da Prece
13ª Aula – Efeitos da Prece

Módulo II - O Cristianismo
1ª Aula – A Vida de Jesus – Nascimento
2ª Aula – A Vida de Jesus – Sua Infância
3ª Aula – Jesus, Nosso Irmão e Mestre
4ª Aula – Os Ensinos de Jesus
5ª Aula – Os Ensinos de Jesus – Parábolas
6ª Aula – Jesus e a Promessa do Consolador
7ª Aula – A Evangelização Espírita

Módulo III – Conduta Espírita e Vivência Evangélica
1ª Aula – Amor à Verdade
2ª Aula – Boas Maneiras no Lar
3ª Aula – Boas maneiras na Sociedade
4ª Aula – A Família: Respeito e Amor
5ª Aula – A Família: Obediência
6ª Aula – Amizade na Família
7ª Aula – Amor ao Próximo – Colaboração
8ª Aula – Perdão
9ª Aula – Bondade
10ª Aula – Respeito à Propriedade Alheia
11ª Aula – Respeito à Vida dos Semelhantes
12ª Aula – Caridade
13ª Aula – Paciência- Saber Esperar sua Vez
14ª Aula – Nosso Próximo – Boa Vontade
15ª Aula – Amizade na Vida em Sociedade
16ª Aula – Gentileza
17ª Aula – Respeito à Natureza – Amor às Plantas e aos Animais
18ª Aula – Respeito à Natureza – Cuidado com as Fontes de Água
19ª Aula – Culminância
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APRESENTAÇÃO

Olá!

 Seja bem-vindo(a) às aulas de Evangelização Espírita.

 Esse CADERNO DA EVANGELIZAÇÃO acompanhará 
você durante todo o ano.

 Nele há várias ati vidades diverti das relaciona-
das a um tema estudado nas aulas de Evangelização. A 
cada semana você poderá fazer uma ati vidade e logo o               
caderno estará todo preenchido!

 Caso você tenha alguma dúvida, peça ajuda a seus 
pais e familiares, e convide-os para parti ciparem desse 
momento especial. 

 Você também poderá conversar sobre os temas das 
aulas durante o Evangelho no Lar.

 O(s) seu(s) evangelizador(es) estão à disposição 
para ajudá-lo. 

 Divirta-se!

Um grande abraço e bom estudo!

Equipe do DIJ
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AULA INAUGURAL
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 
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 O corpo é um importante presente que Deus nos deu.
 Você sabia que o seu corpo já foi bem pequeno, como o de um bebê, e fi cará bem 
grande, como o dos seus pais?

 Procure em uma revista fi guras de bebê, criança, jovem e adulto e cole no es-
paço abaixo em ordem crescente (do bebê ao adulto).
 Se precisar, peça ajuda aos seus pais! Divirta-se!

Lembre-se de que devemos cuidar do nosso 
corpo em todas as fases da nossa vida!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Dádiva Divina 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Cuidados com o Corpo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 É muito importante saber amar e cuidar do seu corpinho, pois ele é um presente 
de Deus. Com ele você pode correr, brincar, estudar, falar, enfi m, fazer um montão de 
coisas boas. Mas, para fazer tudo isso, você precisa manter o seu corpo bem limpinho.

 No espaço abaixo, cole a embalagem de um sabonete, creme dental ou outro 
produto que nos ajuda a fi car sempre limpos e saudáveis!

 

 
 

Lembre-se de agradecer a
Deus pelo seu corpo!



Nosso corpo possui cinco importantes órgãos responsáveis pelos senti dos.

Ligue, abaixo, esses órgãos às imagens correspondentes:

Lembre-se de que alguns desses órgãos podem ser ligados a mais de um objeto!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Cuidados com o Corpo
Data:      /      / 
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Lembre-se de que alguns desses órgãos podem ser ligados a mais de um objeto!Lembre-se de que alguns desses órgãos podem ser ligados a mais de um objeto!Lembre-se de que alguns desses órgãos podem ser ligados a mais de um objeto!Lembre-se de que alguns desses órgãos podem ser ligados a mais de um objeto!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Órgãos do Corpo 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Nosso corpo é um presente de Deus e quem movimenta o corpo é o espírito. 
 Quando dormimos, nosso corpo se movimenta menos e quase nunca percebe-
mos quando ele se mexe.

 Quando estamos acordados, nosso corpo se movimenta mais e nós comandamos 
nossas ações por meio da nossa vontade.

1. Desenhe abaixo um esporte que faz você se movimentar bastante e que você gosta 
de prati car!

  2. Vamos movimentar os braços e colorir os desenhos acima? 
Divirta-se!
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2. Vamos movimentar os braços e colorir os desenhos acima? 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo: Seus Movimentos
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Conte aos seus pais a linda história da Lalá – A lagarta, que seu evangelizador nar-
rou em sua aula.

Vamos acompanhar a transformação da lagarta Lalá na borboleta Tatá?

Divirta-se!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo: Seus Movimentos
Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo e o Espírito 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Higiene na Alimentação
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Como é bom ter uma boa alimentação. O alimento nos dá a energia que precisa-
mos para realizar as ati vidades em nosso dia-a-dia. Muito importante, também, é lavar-
mos bem as frutas, legumes e verduras para comermos alimentos saudáveis, além de 
lavarmos bem as mãos sempre antes das refeições!

 E você, está se alimentando direiti nho?

 Hoje vamos montar um cardápio com uma alimentação bem saudável! Você 
poderá desenhar ou escrever o que você irá comer em cada refeição. Capriche!

Café da Manhã

Lanche da Manhã

Almoço

Lanche da tarde

Jantar
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 Somos todos diferentes. Deus ama toda Sua criação e espera que tratemos a to-
dos com respeito e amor.

 Vamos fazer uma montagem bem criati va?

1. Recorte de revistas até 3 (três) gravuras de pessoas. 

2. Depois, cole as gravuras no espaço abaixo em diferentes lugares. 

3. Desenhe ao redor das gravuras objetos que completem todo o quadro e que indiquem 
onde elas estão, como uma rua, uma casa, um parque etc.

  

  Mostre a sua obra de arte para a sua turma de evangelização!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Diferenças Físicas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Deus é nosso Pai e Criador. Ele nos ama e nunca nos deixará sozinhos.
 Desenhe nos corações abaixo os rostos das pessoas que sempre estão perti nho 
de você.

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Deus, Pai e Criador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Deus é nosso criador e sabe de todas as nossas necessidades. Ele criou o mundo, 
a natureza e cada um de nós.
 Já os objetos foram feitos pelas pessoas, que uti lizaram vários elementos da na-
tureza para criá-los.
 Pinte, abaixo, apenas as coisas que foram criadas por Deus!

  Mostre à sua família e à sua turma da Evangelização!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Deus, Pai e Criador
Data:      /      / 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Providência Divina
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Confi ança em Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Deus, nosso Pai, nos dá, todos os dias, muitos presentes que nos auxiliam a viver 
melhor!

 Converse com seus familiares sobre os presentes que Deus nos dá e, depois, faça 
um lindo desenho, ilustrando estes presentes.



 Prece é a maneira que temos para falar com Deus.
 Pela prece podemos agradecer a Deus por tudo o que Ele criou e por tudo o que 
temos. 

Desenhe nos balões coisas criadas por Deus e que 
podemos agradecer todos os dias.

Depois, lembre-se de fazer uma prece a Deus 
agradecendo por toda a Sua criação!
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Conceito de Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



A prece é uma conversa com Deus.
Pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer momento.
Para que nossa prece seja atendida, basta que tenhamos uma coisa muito simples:

Vamos adivinhar? 
É uma palavrinha bem pequena!

Vou ajudar!

Duas letrinhas apenas  ____ ____

1ª) A primeira letra de

2ª) A primeira letrinha de

Agora, coloque esse pequeno acento ( ´ ) em cima da últi ma letra. Pronto!

Depois, converse com sua família sobre o signifi cado dessa importante palavrinha!

Sucesso!
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Ação da Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Efeitos da Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Já aprendemos que a prece é uma conversa com Deus. Vamos recordar?

• Podemos orar em qualquer lugar e em qualquer momento: na rua, em casa, no Cen-
tro Espírita, na escola. 

• Podemos fazer uma prece para agradecer, louvar e pedir. 
• Devemos fazer a prece com palavras sinceras, saber o que dizemos e orar com o cora-

ção, ou seja, com senti mentos verdadeiros. 
• A prece não precisa ser bonita ou comprida para ser atendida.
• Deus sempre ouve nossas preces. 

No espaço a seguir, escreva ou desenhe uma prece para Deus, nosso Pai!
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Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: A Vida de Jesus - Nascimento
Data:     /      / 

Vamos descobrir o nome de alguém muito importante:

Cada número corresponde a uma das letras do nome dessa pessoa. 
Substi tua os números, escreva as letras na linha e veja o nome formado!  

1 – E 
2 –S 
3 – J 
4 – U

______________
3 1 2 4 2 

Ele nasceu em uma simples manjedoura e nos ensinou
 importantes lições de AMOR, FÉ e CARIDADE.

Que tal colorir a fi gura acima?

Data:     /      / Data:     /      / 
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 Jesus, quando era criança, ajudava seu pai na carpintaria.

 Que tal você desenhar as fi guras abaixo nos locais correspondentes, comple-
tando as frases? Peça ajuda a seus pais para a leitura!

Depois de vesti -la, Beatriz sempre coloca sua _________________ suja no cesto.

Carlos colaborou com seu pai na organização da ___________________ de livros.

Ana guarda sua ______________ todos os dias quando chega da escola.

Após o jogo de futebol, Bernardo guardou a ____________ na caixa de brinquedos.

Renato bebeu água e lavou o seu ______________.

Paulo sempre tenta se lembrar de pendurar a __________ após tomar banho, mas alguns 
dias ele ainda esquece.

E você? Que tal também ajudar seus pais na tarefa de casa?
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Paulo sempre tenta se lembrar de pendurar a __________ após tomar banho, mas alguns 
dias ele ainda esquece.
Paulo sempre tenta se lembrar de pendurar a __________ após tomar banho, mas alguns 
dias ele ainda esquece.

Renato bebeu água e lavou o seu ______________.

Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: A Vida de Jesus - Sua Infância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Jesus, enquanto esteve entre nós, demonstrou muito amor a todos, em especial 
às crianças.
 Hoje aprendemos que nós também podemos demonstrar o nosso amor a Jesus, 
amando as pessoas, a Natureza e toda a Criação de Deus.
 Veja, abaixo, as crianças próximas a Jesus. 

Que tal desenhar-se ao lado de Jesus e colorir essa linda fi gura?
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Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: Jesus, Nosso Irmão e Mestre
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: Os Ensinos de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Jesus nos ensinou a Lei do Amor. Vamos seguir esta Lei em nossa vida! 

Recorte de revistas gravuras que representem: 

AMOR A SI MESMO AMOR AO PRÓXIMO

AMOR AOS ANIMAIS AMOR À NATUREZA

  
Se precisar, peça ajuda a seus pais!
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Jesus ensinou-nos por meio de parábolas. 
Você conhece a “Parábola do Bom Samaritano”?

Ela nos ensina que devemos ajudar a todos sempre!

Vamos aprender com o Bom Samaritano?

Vamos imaginar a seguinte situação:

Rafaela tem 6 anos de idade, não tem casa nem comida. 
Ela está sentada perto da sua casa com muita fome.

Converse com seus pais e descubra se há algum alimento 
em sua casa que poderia ser dado a ela.

Desenhe abaixo quais alimentos você pode doar:

Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: Os Ensinos de Jesus - Parábolas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Aprendemos na aula que Jesus nos prometeu a vinda de um Consolador, que 
conti nuaria a nos trazer ensinamentos que ainda não conseguíamos compreender.

Vamos adivinhar qual foi o Consolador Prometi do por Jesus?
Escreva abaixou a primeira letra das fi guras e, ao fi nal, descubra 
qual palavra se formará. Se precisar, peça ajuda aos seus pais!

A palavra é: 

Sucesso!

Módulo II      Unidade II: Jesus e Kardec
AULA: Jesus e a Promessa do Consolador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Hoje aprendemos como as aulas de evangelização espírita são importantes.
Nas aulas de evangelização aprendemos sobre Deus, Jesus e a Doutrina Espírita.

No quadro abaixo, faça um desenho do que você 
mais gosta das aulas de Evangelização!

Após, mostre o desenho para seu evangelizador e dê sugestões para que as aulas 
fi quem cada vez melhores!

Módulo II      Unidade II: Jesus e Kardec
AULA: A Evangelização Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



“Quem sabe melhora a vida:
Aprender é iluminar.

O mundo é bendita escola:
Vamos todos estudar”

 
Meimei
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 Aprendemos na aula dessa semana que falar a verdade é muito importante para 
que as pessoas sempre acreditem em nós.
 Pesquise, com sua família, uma história que mostre porque devemos sempre falar 
a verdade.

 Abaixo, cole a fi gura ou faça um desenho do personagem principal dessa história.

Conte a história para seu evangelizador e colegas de evangelização.

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Amor à Verdade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Boas Maneiras no Lar
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Junto à nossa família aprendemos a colaborar e a ter boas maneiras. 
 Sabemos que devemos ajudar na limpeza e na beleza da nossa casa. Podemos ver 
abaixo várias formas de colaboração no lar. 

 Pinte as que você mais gosta de fazer e desenhe no últi mo quadrinho uma forma 
de expressar boas maneiras:

 



 Na nossa aula de evangelização aprendemos que devemos ser genti s com as 
pessoas e que a cidade onde moramos merece nosso carinho e cuidado.

 Com a ajuda de um adulto, procure em revistas fi guras que representam essas 
boas maneiras na sociedade e cole no espaço abaixo.

Lembre-se de prati car boas ações em sua cidade!

Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE30

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Boas Maneiras na Sociedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 31

Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família: Respeito e Amor
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Nossa família é um presente muito especial que nos foi dado por Deus.

 Aprendemos que seremos mais felizes junto à nossa família se nos amarmos e nos 
respeitarmos.

 Faça um lindo desenho de sua família e escreva o nome de cada um. Se preferir, 
peça ajuda para algum adulto.

Aproveite para dar um carinhoso abraço em seus familiares!
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Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família: Obediência
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 A harmonia e o amor prevalecem nas famílias em que todos se respeitam e cola-
boram.
 Em nossa aula conhecemos o pinti nho Pompom. 
 Que tal contar a história para sua família?
 Depois, ligue os pontos que formarão o caminho de Pompom até a sua mãe. Você 
poderá, ainda, deixar o caminho mais bonito colando papel picado colorido (pode ser de 
revista ou qualquer outro papel). 
 Divirta-se!
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 Você aprendeu na aula de evangelização que os nossos familiares são nossos   
melhores amigos, e que com eles aprendemos muitas lições importantes para nossa vida.
 Podemos demonstrar nossa amizade pelo sorriso, pelo olhar, pelo carinho, pelo 
abraço, por uma ajuda, por uma frase e até por um desenho!

 Que tal dar um desenho de presente para alguém da família que você sente uma 
grande amizade?
 

 

1) Pegue uma folha e faça um bonito desenho. 

 2) Escreva seu nome e para quem você  vai entregar.

Ex: De: ______________
   Para: ____________

 3) Entregue para a pessoa da sua família, agradecendo 
por ser um(a) grande amigo(a).

 

Divirta-se!

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizade na Família
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

1) Pegue uma folha e faça um bonito desenho. 

 2) Escreva seu nome e para quem você  vai entregar.

Ex: De: ______________
   Para: ____________

 3) Entregue para a pessoa da sua família, agradecendo 
por ser um(a) grande amigo(a).
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 Aprendemos na aula de evangelização que é muito importante colaborar sempre, 
ajudando o nosso próximo.

 A família de Mateus acabou de comer um lanche delicioso!
 Agora, eles irão colaborar com a limpeza da mesa, colocando todos os objetos na 
pia. 

Vamos contar quantos objetos serão lavados?

- Quantos talheres? __________________
- Quantas xícaras? __________________

É sempre muito bom colaborar na arrumação da casa!

 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amor ao Próximo - Colaboração
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Perdão 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Aprendemos que quem perdoa vive em paz e feliz! 

Esses dois irmãozinhos se desculparam após um desentendimento...
Vamos colorir o desenho?

Que tal você dar um abraço no seu irmão, na sua irmã ou em algum amigo e pedir 
desculpas por algo que tenha feito?



“Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz.
Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz”

(Músicas para Evangelização – aposti la nº 01 - FEB)

 Pedro ganhou um delicioso bolo de aniversário e quer dividir igualmente com seus 
8 amigos.

Corte o bolo abaixo em 8 pedaços iguais, uti lizando 4 retas. Divirta-se!
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Bondade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Essa é o Juca, segurando seu novo presente de aniversário! 
 Ele adora bola, e gosta muito de jogar com seus amigos.

 Seu primo André pediu a bola emprestada e devolverá no dia seguinte. 
 Pinte o desenho que representa como deverá estar a bola quando André a de-
volver no dia seguinte.

 Pense: será que Juca vai querer emprestar outros brinquedos a  André  se  a  bola  
for  devolvida com defeito?

 Lembre-se de sempre de cuidar muito bem de tudo o que pegar emprestado dos 
colegas!
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colegas!colegas!

 Pense: será que Juca vai querer emprestar outros brinquedos a  André  se  a  bola   Pense: será que Juca vai querer emprestar outros brinquedos a  André  se  a  bola  
for  devolvida com defeito?

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito à Propriedade Alheia
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Aprendemos com Jesus que é muito importante respeitar o próximo para viver-
mos em harmonia.
 Na aula dessa semana conversamos sobre diversas maneiras de respeitar nosso 
semelhante.

 Complete a frase abaixo substi tuindo os símbolos pelas vogais correspondentes. 

SIMBOLOS:
A – ( )      E - @      I - #      O - &      U - //

“RESP___ ___T___R   A   V___D___   DO   SEM___LH___NTE   É   C___ID___R,
                     @     #      ( )                 #      ( )                       @       ( )                     //       ( )

 PR___TEG___R,   S___NTIR-SE   RESP___NS___VEL   PELO   B___M   ESTAR 
                    &          @           @                             &        ( )                           @

 DAS   ___UTRAS   CR___AT___R___S   E   NÃO   F___Z___R   AOS   OUTR___S   O
                    &                        #        //      ( )                          ( )     @                             &

 QUE   NÃO   G___ST___R___AMOS   QUE   NOS   F___Z___SSEM.”
                                                &        ( )     #                                           #     @

Depois de completar as letras, peça ajuda para sua família para ler a mensagem!

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito à Vida dos Semelhantes
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Na aula dessa semana aprendemos que a caridade é uma virtude que nos ajuda a 
viver melhor e pode ser prati cada em todas as idades.

 Escolha uma maneira de fazer o bem ao próximo e desenhe no quadro abaixo.

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Caridade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Nessa semana aprendemos como é importante saber esperar com paciência e 
bondade.
 Vejamos o exemplo da semente: para que uma planti nha cresça, a semente fi ca 
na terra, pacientemente, aguardando a hora certa para germinar e crescer.
 Convide sua família para plantar algumas sementi nhas e, cuidando dela todos os 
dias, observe o tempo que leva para nascer.
 Cole abaixo uma sementi nha igual as que você vai plantar, e desenhe a planta 
que ela vai se transformar.

    Semente

Planta

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Paciência - Saber Esperar sua Vez
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Vamos ver qual palavra será formada?
 Coloque a 1ª letra de cada desenho abaixo.

 Quando fazemos nossas tarefas com boa vontade, 
elas fi cam mais agradáveis e bem feitas.

 Ajudando o próximo com boa vontade, estamos servindo a Deus!

 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Nosso Próximo - Boa Vontade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizade na Vida em Sociedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 É tão bom ter amigos! Todos são fi lhos de Deus e merecem nosso respeito e amor.
 Você já reparou como cada amigo é diferente do outro?

Veja a turminha de amigos abaixo:

 

Pedro gosta de 
brincar de 
carrinho 

Sofia gosta de 
desenhar e colorir 

Lúcia gosta de 
dançar 

Felipe gosta de 
jogar futebol 

Agora é a sua vez! 

Desenhe o que você mais  
gosta de fazer! 



 Na aula dessa semana conversamos sobre várias maneiras de se prati car a genti leza.
 Complete a música abaixo com as palavras que representam:

_________________, para agradecer.

____________________, se quero passar.

________________, digo sempre pra pedir.

E _________________ pra me desculpar.

Eu pra você, você pra mim, toda gente

É mais feliz se sempre se lembrar de dizer

Se você souber cantar essa música, aproveite e cante bem bonito com sua família.
E lembre-se de sempre usar essas palavrinhas no seu dia-a-dia!

Música: “Genti lmente”. (Fonte: Evangelização em Notas Musicais, CD nº 2 - FEB Editora) Ja
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Genti leza
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 

 Se precisar,
peça ajuda à sua 

família para 
escrever e ler

a linda música!
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 Aprendemos na aula de evangelização que as plantas e os animais são seres 
criados por Deus e merecem nosso amor, respeito e proteção.

 Que tal conhecer um pouco mais sobre algum animal ou planta?

 Convide sua família para visitar uma Biblioteca ou faça uma pequena pesquisa  
na internet sobre o tema.

 Escolha um animal ou planta que você achou bonito e interessante e cole sua 
foto no espaço abaixo:

 Em seguida, escreva 2 característi cas interessantes:
 
 1) ________________________________________

 2) ________________________________________

Comparti lhe com seus colegas em sala na próxima aula.
Divirta-se!

Módulo III   Unidade IV: Relação do Homem com a Natureza
AULA: Respeito à Natureza - Amor às Plantas e aos Animais
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III   Unidade IV: Relação do Homem com a Natureza
AULA: Respeito à Natureza - Cuidado com as Fontes de Água
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

  

 

  

  

 A água é fonte de vida. Todos nós, seres vivos, precisamos de água para viver.

 Sabemos que a água pode ser encontrada em três formas ou estados. Desenhe 
nos quadrinhos abaixo cada uma delas.

                                                           Líquida

                                                       

                                                       Gasosa

                                                 
                                                       Sólida

Converse com sua família sobre como podemos ajudar a preservar 
a água do nosso planeta.
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Módulo III - Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Nós aprendemos, ao longo dessas semanas, sobre como é importante ter boas 
maneiras e sermos bons com os amigos e familiares.

 Vamos nos diverti r? Com a ajuda de um adulto, procure na internet uma fi gura 
que demonstre pessoas ou crianças fazendo boas ações e sendo genti s com outras 
pessoas.
 Após imprimí-la, cole no espaço abaixo e pinte bem bonito!

Divirta-se!
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AULA: Natal com Jesus - O Nascimento de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

No Natal comemoramos o nascimento de Jesus, nosso Irmão e Mestre. 
Filho de Maria e José, Ele nasceu em uma simples manjedoura, cercado de animais.

Vamos pintar a família de Jesus?
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AULA: Natal com Jesus - Amor às Criancinhas
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

Jesus ama as criancinhas e toda a criação de Deus. 
Jesus nos ensinou que Deus é Pai Justo e Bom, e que devemos amar a todos.

Veja com atenção a fi gura da esquerda e complete o que falta na fi gura da direita:

Depois, pinte o desenho com as suas cores preferidas!

Lembre-se de agradecer a Jesus 
por tudo o que ele nos ensinou!

 



Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 49

Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia
AULA: Natal com Jesus - Conversando com Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

Você sabia que podemos conversar com Jesus por meio da prece?
 

Para isso, basta você pensar em Jesus com todo o amor e conversar com ele, agra-
decendo por tudo o que você tem, ou ainda, pedindo por algo que você precise.

Com a ajuda dos seus pais, vamos conhecer a prece que Aninha fez a Jesus?

Agora é a sua vez! Que tal fazer uma prece a Jesus! 

FELIZ NATAL!

 

Jesus, 

Obrigada por minha saúde e 
por sempre me proteger. Por 
favor, abençoe minha querida 

família. Que assim seja! 

 



MEUS AMIGOS DA EVANGELIZAÇÃO

NOME ANIVERSÁRIO TELEFONE E-MAIL




