
Artesanato
Unidade 3 Campeões

Crafts unit 3 Champions

Celular fé

Materiais:
• Modelo de célula com fi lme de
imagens (1 por criança)
• Fita Simples / corte de 30 cm (1 por
criança)
• Miçanga (1 por criança)
• Opcional: cores, lápis de cor ou
tesouras.

Os 7 desenhos representam as 7 lições
sobre a fi delidade. Recomendamos
dizer os títulos de acordo que os desen-
hos passem em seus telefones móveis.

Instruções:
1. Cortar o celular e imagens fi lme.
2. Juntar o modelo de celular.
3. Passe a fi ta através do buraco e amarre na
miçanga.
4. Verifi que se o fi lme imagens se encaixa nas
fendas cortadas no celular. Se isso não acon-
tecer,
cortá-la para baixo até que ele se encaixa
corretamente.
5. Jogar com os alunos para ver qual a men-
sagem
está sendo enviada ou recebida em
seus telefones celulares.



instruções:
1. Corte os sinais de trânsito e bases sinal de
estrada.
2. Dobre as bases sobre as linhas
pontilhadas.
3. Cole as indicações para as bases.
4. Distribuir ao longo da estrada da 
“Gentileza”.
5. Use as seguintes perguntas para os alunos
para saber se eles estão a fazer progressos
sobre “Estrada da Gentileza”

estrada da Gentileza

Materiais:
• Estradas e modelos de semáforo (1 por 

aluno)
• Opcional: lápis de cor, canetas, um carro 

pequeno brinquedo, cola ou fi ta adesiva.

Instruções:
1. Cortar a luz de tráfego a partir do 

modelo.
2. Colar sobre o vermelho, amarelo e 

verde círculos de espuma nas zonas 
correspondentes.

3. Opcional: Você pode colar glitter para os 
círculos para torná-los mais brilhante.

Auto-controle de
tráfego de leves
Materiais:
• Modelo de semáforo
•  3 círculos espumoso (vermelho, amarelo e 

verde)
•  Opcional: vermelho, amarelo e verde 

cintilante e cola, fi ta ou silicone líquido.

Você também pode usar a canção 
“Nocautear meu pecado” no CD 
campeões, jogar
com os alunos enquanto você aponta
para as cores dos semáforos.

• Sua irmã quebra seu brinquedo favorito.
Você fi car com raiva, ou você é gentil com
ela?
• Seus pais lhe pedem para cuidar do seu
irmão mais novo e você estava indo jogar 
com os seus amigos. O que você faz? Você 
fi ca para jogar com o seu irmão mais novo,
cuidando de alguém menor?
• Na igreja há alguém que canta muito 
melhor do que você. Você olha para eles de 
forma negativa ou você reconhece que eles 
são melhores que você?


