
Atividades

Instruções:
1. Cole a referência da Bíblia no canto inferior da copa verde da 

árvore.
2. Depois, cole o tronco marrom na copa verde da árvore, como 

demonstrado na figura.
3. Cole as folhas verdes na árvore, onde desejar.
4. Depois, cole a pequena semente perto das raízes da árvore.
5. Finalmente, cole o pedaço de imã ou fita magnética atrás da 

árvore. Lembre os alunos de colocarem seus nomes nos 
trabalhos.

Ímã “Fé como uma Semente de Mostarda”
Materiais:
- Tronco da árvore na cor marrom feito de papel ou espuma (1 por 
criança)
- Papel com referência da Bíblia, Mateus 17:20 (1 por criança)
- Copa da árvore na cor verde, deve ser cortada do papel, feltro ou 
espuma (1 por criança)
- Folhas verdes a serem feitas do mesmo material que a copa da 
árvore (3 por criança)
- Semente pequena (1 por criança)
- Cola
- Pequeno pedaço de imã ou de fita magnética

árvore. Lembre os alunos de colocarem seus nom
trabalhos.

Padrão do tronco marrom da árvore.

Copa verde da Árvore & Padrão de folha
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Instruções:
1. Escreva o verso da Bíblia no laço de cabelo. (Matheus 

18:14) Pinte levemente o laço de cabelo.
2. Depois, pinte a cabeça e as orelhas da ovelha. Lembre os 

alunos de colocarem seus nomes nos trabalhos.
3. Cole o laço, orelhas, olhos, nariz e boca na ovelha.
4. Espalhe uma fina camada de cola onde deseja colocar a 

lã da ovelha, depois coloque um pouco pipoca onde há 
cola.

Ovelha Perdida

Instruções:
1. Enquanto ainda está achatada, pinte ambos os lados da ostra. Lembre os alunos de 

colocarem seus nomes nos trabalhos.
2. Depois de colorida, dobre nas linhas pontilhadas onde há o padrão da ostra, 

chegando a um formato de livro fechado, curvando para baixo as pontas frontais.
3.  Insira a bola de isopor ou de algodão dentro da ostra para fazer uma pérola e, se 

quiser, cole-a lá.
4. Escreva o verso da Bíblia em um pedaço de papel (ou digite e imprima) e cole junto 

da pérola.

Pérola de Grande Valor

Materiais
- Conchas feitas de papel ou pratos descartáveis para formar uma ostra (1 
por estudante)
Aumente e copie a forma à direita.
- Pequena bola de algodão ou isopor (1 por estudante)
- Giz de cera, lápis de colorir ou tinta guache.
- Papel com verso da Bíblia, ou papel para escrever o verso bíblico.
- Cola.

Materiais:
- Cabeça da ovelha, orelhas e laço de cabelo confeccionados 
a partir de papel branco (1 para cada estudante)
- Giz de cera
- Olhos pretos, boca e nariz feitos de papel, feltro ou espuma.
- Pequena quantidade de pipoca (aprox. 25 peças por 
estudante)
- Cola

Padrão de Ovelha

Padrão de ostra para 
aumentar e copiar

Linhas para dobrar da ostra
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