DEVOCIONAL DE NATAL +
CALENDÁRIO DO ADVENTO – 2017

ANEXO
ATIVIDADES
PARA IMPRIMIR

Referências





Pintura a dedo de anjos – Blog Craft Morning - https://www.craftymorning.com/diy-fingerprint-singing-angelcraft-for/
Presépio de papel – Blog Made by Joel - http://madebyjoel.com/2012/12/paper-city-nativity-scene.html
Pomba feita com a mãozinha – Blog Fun Hand Print Art - https://funhandprintartblog.com/handprint-dovepeace-day-craft.html
Burrinho e Máscara de ovelha – Deus criou os animais, COCEP: Santa Bárbara d’Oeste: Cocep, 2005, (Socep
Baby 1).

2 de dezembro – Sábado – Anjos de impressões digitais
Atividade: fazer anjos usando tinta e impressões digitais. Com o polegar da criança sujo de tinta, faça primeiro a cabeça
dos anjos em marrom ou bege. Depois faça o corpo e as asas com a cor de sua preferência. Espere secar e finalize
fazendo os rostos com a tinta preta.
Material necessário: Tinta de 3 cores (marrom ou bege, preta e outra cor à sua escolha), papel e pincel.

7 de dezembro – 5ª feira – Corrida de obstáculos
Atividade: Façam juntos um burrinho. Colorir, recortar, colar num cabo de vassoura e prender o barbante.
Material necessário: cabeça do burrinho impressa, lápis de cor ou hidrocor, fita adesiva, barbante e cabo de vassoura
(ou a própria vassoura).

11 de dezembro – 2ª feira – Máscara de ovelha
Atividade: Confeccionar uma máscara de ovelha. Colorir, recortar, colar algodão no lugar do pêlo e amarrar o elástico
nos furinhos das laterais.
Material necessário: Folha impressa com a máscara, lápis de cor, tesoura, algodão, cola, elástico.

15 de dezembro – 6ª feira
Atividade: Montar um presépio. Colorir, recortar e dobrar nas linhas pontilhadas
Material necessário: Folhas impressas, canetas hidrocor ou lápis de cor, tesoura.

17 de dezembro – Domingo
Atividade: Jogo de tabuleiro dos magos. Pinte as casas com cores diferentes. Defina um objeto para cada participante
e uma sequência para cada um. Jogue os dados e siga até a casa onde estão Jesus e seus pais. Nesse jogo todos ganham
porque todos chegam.
Material necessário: Jogo de tabuleiro impresso, lápis de cor, dado, objetos para representar os magos.

21 de dezembro – 5ª feira
Atividade: José e Maria ofereceram aves no templo, dentre elas a pomba. Faça a pintura de uma pomba usando a mão
conforme o exemplo abaixo.
Material Necessário: Uma folha de papel colorido, tinta branca, preta e verde, pincel.

