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14. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O ENSINO 
● O material pedagógico que utilizamos apresenta muitas sugestões de atividades, 

recursos, etc. O professor deve utilizar aquilo que é possível e melhorar a proposta, 
caso ache necessário. 

● A revista é um guia, mas ela não deve limitar o potencial criativo do professor. 
● Professor, estimule a participação dos seus alunos. Incentive-os a memorizar as 

histórias bíblicas e os nomes dos personagens. 
● Ajude-os a memorizar o versículo sugerido na lição. 
● Faça perguntas e mais perguntas. Relembre histórias anteriores e faça ligações. 
● LEMBRE-SE: os seus alunos são seus discípulos. Oriente, ensine e ame. 
● Estude a lição com antecedência para que o ensino não seja prejudicado. Dê o seu 

melhor. 
● ORE semanalmente pelos seus alunos. Lembre-se: você é responsável por eles. 

15. CALENDÁRIO 2017
● Dia das Mães Especial :14/05/17
● Musical Infantil: As aventuras do Apóstolo Paulo (Junho 2017)
● Viagem missionária e apresentação do musical em Sao Gabriel (Junho 2017)
● EBF Evangelística: 27 a 28/07 (Não confirmado)
● Dia dos Pais Especial: 13/08/17
● PICTIL  - Dia das Crianças: 15/10/17 
● Musical Infantil : 26/11/17
● Feira da Bíblia: 10/12/17

Queridos professores e auxiliares, 
Em primeiro lugar, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e pelo 

amor e cuidado dedicado às nossas crianças. 
A Visão da PIBAC é "Ser uma igreja de verdadeiros discípulos discipuladores"
E a nossa é Missão "Fazer o maior número de discípulos, de todas as nações, 

até a volta do Senhor Jesus."
Sei que você já conhece, viu e ouviu essas palavras muitas e muitas vezes, 

mas será que você já compreendeu o que Deus espera de você nesse novo ano?
Convido você  a ir além: compreenda e cumpra a sua Missão. VOCÊ É UM 

DISCIPULADOR DE CRIANÇAS! Lembre disso todos os dias e sempre que for 
preparar uma aula. Não trate sua missão como se fosse uma coisa qualquer. Deus 
te escolheu e lhe confiou uma grande missão: evangelizar, discipular, amar e 
cuidar de crianças. Em 2017 ele vai mandar muitas crianças para você. Eu creio 
nisso, e você?  Ame, viva, mergulhe e CUMPRA sua MISSÃO com excelência. É 
isso que o nosso Deus merece e é isso que Ele espera de você.

Com o coração ardendo de amor por Deus  e
pelos nossos pequenos discípulos, Loidi.



GUIA para Professores e Auxiliares
de crianças de 3 a 11 anos

Fizemos uma seleção de pontos que julgamos importantes para o BOM 
funcionamento do MI dominicalmente. Em poucos minutos de leitura muitas das suas 
dúvidas serão sanadas. Por isso, leia, releia e leia novamente. 

Se ainda assim você tiver dúvidas, nos procure! 

1. ESCALA DE SERVIÇO 
● 0 a 2 anos: Professor e auxiliares servem a cada 15 dias (M ou N)
● 3 a 11 anos: Professores e auxiliares servem 2 domingos  ou a cada 15 dias, 

conforme escala da turma.
● Se o professor ou auxiliar precisar faltar, deve entrar em contato com o outro 

professor/auxiliar, que dá aula na MESMA TURMA E TURNO que a sua, e acordar 
uma substituição. 

2. HORÁRIOS:
● Manhã: 9:30 – Coral | 9:50 – Lanche | 10 Às 11 – Aula
● Noite: 20:00 – Lanche | 20:20 às 21: Aula

3. RECEPÇÃO DAS CRIANÇAS E PAIS: Os professores e auxiliares devem subir para o 2º 
piso antes dos alunos e recebê-los  no Corredor e sala do lanche.
Sugestão: Alguns ficam no corredor direcionando os alunos e os outros na sala de lanches 
recebendo e acomodando. 

4. LANCHES: Os professores e auxiliares das turmas de 3 a 11 anos devem ajudar a 
ORGANIZAR E SERVIR o lanche na Sala de Lanches. 

● Os lanches ficam no armário e servimos apenas uma opção de lanche e suco. 
● Antes de servir, verifique se alguma criança tem alguma restrição alimentar. 

5. MATERIAIS EM SALA DE AULA: Em todas as salas temos um armário contendo o 
material que geralmente é utilizado em todas as aulas: giz de cera ou lápis de cor, 
Tesoura, Lápis, borracha, apontador, cola branca e fita crepe, Giz e Apagador 

6. OUTROS MATERIAIS (Papelaria em geral)
Temos diversos materiais de papelaria e armarinho que estão à disposição de todos os 
professores. 

● Peça o material ao orientador de plantão 
● Devolva o material organizado e limpo para o orientador. 

7. PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SALA 
● Termine a aula de 5 a 10 min antes do horário e estimule os alunos a ajudarem 

na organização da sala: quadro negro limpo, armário de materiais arrumado, 
brinquedos guardados e mesas e cadeiras organizadas. 

● Se cair alguma tinta ou cola no mobiliário ou chão deve ser limpo 
imediatamente. Não deixe pra depois. 

● Obs: Temos pano de chão limpinho na sala do lanche!
 

8. CUIDADOS E PRESERVAÇÃO DO MATERIAL DO PROFESSOR 
● Após utilizar as imagens, o professor deve guardá-las na pasta de imagens. 
● Guarde as imagens em ordem numérica e confira se todas  foram recolhidas. 
● Conserve ao máximo as imagens e não guarde com fita adesiva no verso. 
● Não recorte imagens do caderno (imagens preto e branco) de apoio para que no 

futuro possa ser reutilizado. 

9. FREQUÊNCIA DOS ALUNOS 
Para estimular a frequência dos alunos fizemos um mural na sala de aula com as fotos 
deles. Cole o pontinho amarelo se o aluno:

● Estiver presente.
● Fez atividade para casa (alunos do turno da manhã).
● Levar uma visitante.

10. MEMORIZAÇÃO DE VERSÍCULOS
Professor, estimule os seus alunos a memorizar os versículos propostos para cada lição.
No final do semestre vamos ter um dia especial para eles apresentarem os versículos 
aprendidos para toda a igreja. 
 
11. PRÊMIOS E CERTIFICADO 
No final do semestre vamos presentear:
● Os alunos que memorizaram os versículos propostos em sala de aula e 
● Alunos, um de cada turma, com maior frequência (+ de 50%).

 
12. ATIVIDADE PARA CASA

O professor do turno da manhã não deve esquecer de enviar uma tarefa para casa 
para os seus alunos. Cole ou escreva no caderninho de cada aluno.

● Informe a data da aula, e a página que deve ser respondida pelo aluno.  

13. OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
Temos ecursos pedagógicos que estão à disposição de todos os professores e podem 

ser utilizados a qualquer tempo: Bíblia em Feltro, Fantoches e Dedoches, Filmes Bíblicos 
(DVD´s), Livrinhos de história e etc. 
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