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INTRODUÇÃO
Tendo em vista o crescimento em estatura e graça das crianças, juniores e adolescentes da
Comunidade Amai-vos de Cabo Frio e para corresponder ao chamado do Senhor, o qual diz em sua
Palavra: “ Ide, fazei discípulos” e “ Deixai vir a mim os pequeninos e não vos embaraceis, porque dos tais é
o Reino dos céus; e, a fim de inserir um miniprojeto ao Projeto idealizado pelo pastor presidente Paulo
Baptista Pereira, a equipe pedagógica do Departamento Infanto-Juvenil separada por Deus e pelo pastor
Paulo e aprovada pelo Governo e membros da comunidade supracitada, aceitou a missão de
proporcionar a este Departamento uma metodologia eficaz e eficiente, para que haja um
desenvolvimento bíblico, capaz de proporcionar um despertar espiritual e intelectual, não só nos
educandos e visitantes; porém em suas respectivas famílias e grupos sociais em que estão inseridos.
Certamente que, esta proposta em suas devidas esferas, tem como principal objetivo, levar
ensinamentos à luz da Palavra de Cristo. Através das aulas ministradas por professores, membros desta
comunidade evangélica, os quais estando em plena comunhão com os santos, buscarão o
aperfeiçoamento espiritual, bíblico, intelectual e emocional, a fim de propiciar aulas criativas, inspiradas
por Deus e que visem o aprimoramento cristão, também pautado em Romanos 12:1, para que tenhamos
uma geração com um caráter sadio, com um espírito renovado a cada dia; sabendo, desde cedo realizar
as escolhas certas com discernimento do que é certo e errado, mal e bem, justiça e injustiça, sim e não.
A equipe pedagógica composta pelas irmãs Maria das Graças S. Azevedo Xavier e Rosânia Nunes
Rodrigues respaldada pelo Pr. Paulo Pereira, pela coordenadora do Departamento de Ensino Pra Gilda
Canedo Branco e com a aprovação do corpo Docente desta igreja; inicialmente, produziu um plano de
curso, com base na Bíblia, que é a Palavra de Deus e utilizando a literatura da CPAD como um dos
recursos pedagógicos bíblicos na ministração das aulas da Escola Bíblica Dominical; de acordo com as
devidas faixas etárias. O Departamento Infantojuvenil atualmente está formado pelos seguintes
professores; em suas respectivas turmas:
TURMAS

PROFESSORES E LÍDERES DE EQUIPE

0 a 2 anos

Camila Carvalho de Souza, Elizete da Silva Antunes, Gabriele Leite Alves e
Karina da Silva Antunes

3 e 4 anos

Amanda Almeida da Silva Passos, Joseli Freitas de Souza Valin, Sueli Neves
de Oliveira, Stefany Baiense Lemos

5 e 6 anos

Aguimar Ribeiro de A. Nunes, Cristiane Cardoso dos Santos, Katherine M.
Alves Theonilo, Sonia Maria Z. Lobo

7 a 10 anos

Aline Ferreira da Assumpção, Aldiléa de Oliveira Sampaio Velasco, Ronan
Maria da Conceição Alves, Ana Roseli Ramos Fernandes Siqueira.

11 a 13 anos

Breno Burgarelli Coelho, Filipe Kadosh Rocha Pereira, Natali Azevedo
Felizardo, Tânia Maria Azevedo Rocha Pereira (Ana Cláudia Soares
Domingues)

14 a 17 anos

Acelina de Almeida Pinto, João Pedro Alves, Maria das Graças S. Azevedo
Xavier e Rosânia Nunes Rodrigues

No decorrer do ano, este Departamento compartilhará entre as turmas e com a igreja, os
ensinamentos bíblicos apreendidos ao longo das devidas unidades trimestrais.
Haverá a realização de cultos infantis, com a devida liturgia e com a participação dos professores,
adolescentes e demais turmas do Departamento Infantil. Em outros momentos, serão realizados estudos
temáticos, em que todos ouvirão a mesma mensagem bíblica; e, após, acontecerá a fixação da mensagem
bíblica apresentada, através de: oficinas de arte, teatro, vídeos, gincanas bíblicas e atividades variadas,
que proporcionem o despertar bíblico, desenvolvimento psicomotor, em que o lúdico leve o aluno a
crescer de forma espiritual, comportamental, emocional, física saudavelmente. Afinal, ser cristão;
também, é saber os direitos e deveres em meio a comunhão e socialização com os irmãos e nos grupos
em que faz parte.
Pela fé, as lições a serem ministradas promoverão a edificação e firmarão os alicerces das famílias,
pois a Palavra do Senhor não volta vazia. Sabemos que os campos estão prontos e que as sementes a
serem lançadas frutificarão a cem por um.
Na certeza de que, nossos pequeninos receberão, em amor, preciosos ensinamentos e serão
discípulos que impactarão o mundo aonde forem, a Deus toda honra, glória e louvor; e a eterna gratidão;
pois, também, sem a dedicação de todos e sem este Ministério separado para levar a mais importante
missão do nosso Mestre, a de ensinar, este miniprojeto bíblico só ficaria no campo da idealização. Que
Deus abençoe a todos, infinitamente.

Rosânia Nunes Rodrigues

DESENVOLVIMENTO
Público alvo: Crianças, juniores, adolescentes membros/ visitantes da Comunidade Amai-vos de Cabo Frio
Palavras-chave: Amor, ensino, salvação
Período de execução: Segundo semestre de 2019 a janeiro de 2021.

1. COLETA DE DADOS E ORGANIZAÇÃO:
1.1. Seleção e escolha da literatura (editora bíblica) a ser aplicada: CPAD (revistas ; aluno/ professor).
1.2. Cadastros do corpo discente/docente.
1.3. Reuniões pedagógicas e/ oficinas para preparação de material didático/ pedagógico: 29/09/19,
04/11/19; 15/12/19; 22/12/19; 07/01/20.
1.4. Reuniões administrativas (Governo e Equipe administrativa da Igreja): análise e reestrutura do
espaço das salas por turma/ criação do almoxarifado.
1.5. Reunião de pais: 19/01/2020. Levar a proposta aos pais, apresentar o material didático e
conscientizá-los quanto à importância da EBD para a formação espiritual, edificação e salvação dos filhos
e familiares. Conscientizá-los quanto à importância dos estudos bíblicos, devocionais, lições e exercícios
de casa.

2. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS:
2.1 Planos de aula: Cada professor, deverá ter um caderno/pasta para registro dos planos de aula. As
aulas deverão ser ministradas de acordo com o Plano de curso elaborado pela coordenação e na
sequência da unidade proposta pela coordenação, sem alterar a sequência no trimestre. Pois, cada
equipe deverá seguir o que foi planejado; de acordo com a literatura da CPAD (revistas:aluno/professor).
No caso de aulas extras, poderá utilizar as atividades das pastas da turma. A equipe pedagógica
disponibilizará sugestões de aulas/ por turma.
Cada professor deverá solicitar, previamente, o material didático que precisará ser retirado do
almoxarifado e registrado no livro de controle de estoque pela respectiva líder da equipe/ coordenadoras.
As sobras deverão ser devolvidas às líderes. Inicialmente, a pastora Tânia Pereira ficará responsável pelo
controle de estoque: entrada e saída de material.
2.2 Material docente: cada professor deverá,se possível, ter uma maleta ou estojo para o seu material
individual: caneta esferográfica, caneta de quadro branco, grampeador, grampos, tesoura, lápis, borracha
e outros. Inicialmente, todos receberão o material para compor sua maleta ou similares; no caso, quem
não recebeu em 2019.

Se precisar de cópias, deverá enviar o arquivo ou matriz à respectiva líder de equipe para solicitar, com
antecedência, a reprodução ou impressão à equipe tecnológica.
2.3. Pastas com atividades: Cada turma terá uma pasta com atividades extras; para auxiliar em caso
atípico. No caso de aulas extras, poderá utilizar as atividades das pastas da turma. A equipe pedagógica
disponibilizará sugestões de aulas/ por turma.
2.4. Diários: cada turma terá uma ficha de controle de frequência. A coordenação se encarregará de
entregar as pastas às quartas e domingos, antes das aulas, as quais conterão a ficha de controle de
frequência, ficha cadastral dos alunos, espaço para registrar o conteúdo: título da lição. Haverá um
espaço para observações e ocorrências; para o registro de algum fato ocorrido durante a execução das
aulas. Apontar ocorrências positivas também, para que se possa compartilhar ao final da unidade/
trimestre. Os casos muito graves deverão ser levados à pra Gilda que encaminhará; se for o caso, à
pastora adjunta Tânia Pereira para prosseguir os aconselha-mentos/ ministrações e acompanhamento
pastoral/ ministerial.
2.5. Revistas: cabe a cada aluno e professor zelar pela sua revista, a qual será comprada pelo responsável;
e a do professor, pelo mesmo, a partir do segundo trimestre (as do primeiro trimestre foram doadas pela
Pra Gilda Branco Canedo). As lições serão ministradas, primeiramente, aos domingos à noite e fixadas/ ou
complementadas às quartas- feiras. Depois, após análise trimestral, em reunião, a EBD poderá acontecer
aos domingos pela manhã.

3. REUNIÕES DA EBD:
3.1: Reuniões pedagógicas: Haverá reuniões para análise do trimestre e de coordenação pedagógica,
treinamentos, capacitação do corpo docente e oficinas para preparação de material pedagógico ao longo
dos trimestres.
A equipe pedagógica e líderes darão suporte aos docentes; sempre que necessário quanto ao
planejamento das aulas.
3.2. Reuniões administrativas: Haverá reuniões administrativas para a melhoria do espaço e para traçar
procedimentos em relação a eventos em parceria com o Departamento Infantojuvenil e demais
ministérios da igreja, se for o caso.

4. ESCALAS E CALENDÁRIO DA EBD
A equipe pedagógica preparará a escala prévia/unidade trimestral. Se o professor necessitar faltar,
comunicar à líder da turma para realizar a troca/ substituição. Em caso de emergência, o professor que
estiver no culto, usar de bom senso e amor e suprir a falta do irmão/ã. Mesmo que haja um aluno, a aula
deverá ser ministrada.
As escalas de aulas e calendário de eventos da EBD seguirão o de programação da igreja; em parceria com
os demais setores do Departamento infantojuvenil e demais ministérios; podendo haver alteração/
adequação, se necessário. Porém, as aulas deverão ser ministradas conforme a sequência/ unidade
planejada previamente,

CALENDÁRIO ANUAL EBD – INFANTOJUVENIL
Obs: alguns eventos, ações e procedimentos operacionais serão desenvolvidos/ ministrados em unidade
com o Departamento e demais ministérios da igreja; em planejamento prévio; de acordo com as
viabilidades.

1. JANEIRO
Aulas domingos à noite /quartas: material extra (escala provisória).

- Primeiro trimestre (fevereiro, março e abril): Unidades I, II e III 2. FEVEREIRO
Domingos: 02, 09, 16, 23 (feriado)
Quartas: 05, 12, 19, 26
Início das Aulas da EBD: Domingo: 02/02/2020
Introdução às revistas (CPAD – Unidade I à noite) – Escala de 2020
Continuação, revisão/ fixação: às quartas-feiras.
Dia 23/02: não haverá estudo na revista (Feriado – Carnaval)

3. MARÇO
Domingos: 01, 08, 15, 22 e 29
Quartas: 04, 11, 18, 25
Primeiro CULTO INFANTIL do ano – EBD/ DEPARTAMENTO INFANTIL (noite): 08/03/2020
Neste dia todas as turmas estarão reunidas. Não haverá a ministração de lição da revista.
Culto infantil: Início ao fim, no salão ou templo.

4. ABRIL
Domingos: 05, 12, 19, 26
Quartas: 01, 08, 15, 22, 29
Reunião pedagógica e capacitação: 25/04/2020 (noite – sábado – 19h30).
Palestra/ chá para os professores.
Entrega de novas revistas/ planos p/unidade (noite – sábado – 19h30).

- Segundo trimestre: maio, junho, julho: Unidades IV, V e VI 5. MAIO
Domingos: 03, 10, 17, 24, 31
Quartas: 06, 13, 20, 27
Reunião de pais: 03/05/2020 (18 horas).
Início da Gincana bíblica da EBD 10/05/2020 e término: 26/07/ 2020.
TEMA da gincana: Qualidade de Vida: preservar é possível. Sl 26:1 Os alunos receberão pontuações ao
longo dos domingos e quartas.

6. JUNHO
Domingos: 07, 14, 21, 28
Quartas: 03, 10, 17, 24
Concurso de Desenho sobre a Criação (mês de junho).
Trilha com os juniores/ adolescentes da EBD: 07/06/2020 (a lição da revista será ministrada durante a
trilha e piquenique).

7. JULHO
Domingos: 05, 12, 19, 26
Quartas: 01, 08, 15, 22, 29
19/07/2020: Entrega de alimento na igreja (Tarefa da Gincana).
Escola Bíblica de Férias: 25 e 26/07/2020 em parceria com a EBD/ Gincana.
25/07/2020: Na Fazendinha c/ Noite do Pijama.
26/07/2020: final da Gincana Bíblica na Fazendinha: Premiação das turmas e do vence-dor: Concurso de
Desenho da EBD - (Atividades recreativas e bíblicas).
Obs: local, sujeito à alteração.

- Terceiro trimestre: agosto, setembro e outubro: Unidades: VII, VIII, IX 8. AGOSTO
Domingos: 02,09, 16,23,30
Quartas: 05, 12, 19, 26
Reunião pedagógica trimestral: 02/08/2020 – 18 horas: avaliação do semestre.
Entrega de novas revistas/ planos por unidade.
Início do trimestre: 09/08/2020: unidade VII - manhã
Culto infantil 09/08/2020, no salão. Oficinas de artes: pintura e teatro noite.

9. SETEMBRO
Domingos: 06,13, 20, 27
Quartas: 02, 09, 16, 23, 30
27/09/2020: domingo - Aula da EBD: 9h às 10h30
Evangelismo II: 10h30 às 11h30 - Crianças com uma missão .
Levar à comunidade os ensinamentos de que “Só Jesus Cristo Salva”.
Almoço / entrega de doces: 12 horas.
Culto à noite (apresentação no templo: Tema: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra).

10. OUTUBRO
Domingos: 04, 11, 18, 25
Quartas: 07, 14, 21, 28
11/10/2020: Oficinas bíblicas (noite)
FESTA DOS TABERNÁCULOS:
-Tabernáculos: Como eu era? Como estou: Quem eu sou?
E a minha família, sou um discípulo no meu lar?
Sou teen, sou filho sou filho de Deus.
Convívio dos professores/ reunião: 24/10/2020.
CLAMOR PELAS NOSSAS VIDAS E PELAS CRIANÇAS.

- Quarto trimestre (novembro e dezembro e janeiro/2021): Unidades X, XI e XII 11. NOVEMBRO:
Domingos: 01, 08, 15, 22, 29
Quartas: 04, 11, 18, 25
01/11/2020: Oficinas de artes bíblicas (manhã).
08/11/2020: início das novas revistas (quarto trimestre).

12. DEZEMBRO:
Domingos: 06, 13, 20, 27
Quartas: 04, 11, 18, 25
13/12/2020: Convívio e reunião dos professores.
20/12/2020: CULTO INFANTIL geral.

13. JANEIRO/2021
Domingos: 03, 10, 17, 24, 31
Quartas: 06, 13, 20, 27
Encerramento: 31/01/2021: Almoço da família da EBD.
Entrega de certificados de conclusão do ano letivo bíblico 2020/ exposição dos trabalhos.

“Vivendo o Amor de Cristo”
Deus seja louvado!

Maria das Graças S. Azevedo Xavier
e Rosânia Nunes Rodrigues
Coordenação pedagógica da EBD
InfantoJuvenil da Comunidade Amai-vos

Pr. Orlando José Pereira Neto
Diagramação e arte visual

Pra. Gilda Canedo Branco
Diretora de Departamento de Ensino

Cabo Frio, 15 de dezembro de 2019.

