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A criança aprende fazendo. Um trabalho manual confeccionado logo após a
história bíblica fixa os ensinos que a criança acabou de ouvir, e também é um
lembrete visual do constante amor e cuidado de Deus por ela.  Que os projetos deste
livro – todos feitos com pratos de papel – ajudem vocês, seus filhos e seus alunos a
crescer no conhecimento e no amor de Deus.

Os projetos podem ser confeccionados com pratos de qualquer tamanho, porém
as crianças mais novas, ainda com pouca coordenação motora, terão mais facilidade
de trabalhar com pratos maiores. Não use pratos de isopor nem de plástico, a não
ser quando indicado. Os pratos de papel, além de mais baratos e duráveis, facilitam
o uso do lápis de cor, do giz de cera e do pincel atômico. Alguns projetos ficarão
mais bonitos se forem feitos com pratos coloridos ou enfeitados.

Confiram as sugestões no fim de cada projeto; fiquem à vontade para adaptar
as instruções à sua realidade. As ilustrações que acompanham o texto são apenas
sugestões; permita que as crianças usem a imaginação e criem seus próprios
trabalhos e não apenas copiem o que está no livro ou o que o professor e os colegas
fizeram. Deixem que a infinita variedade que Deus revela em sua criação dirija suas
expectativas em relação à criatividade de seus filhos e alunos.

Anita Reuth Stohs

Recado aos Pais e Professores
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História Bíblica
A criação  (Gênesis 1)

Materiais
Prato de papel
Lápis de cor ou giz de cera de várias
cores
Adesivos de estrelas (opcional)
Furador de papel

Instruções
1. Desenhe um círculo na borda interna do

prato. Desenhe os continentes e
oceanos da terra  dentro do círculo.

2. Desenhe montanhas, cidades e lugares
conhecidos.

3. Pinte a terra e a água de seu quadro.
4. Escreva a seguinte frase em toda a

borda do prato: “No princípio Deus
criou os céus e a terra”.

5. Desenhe e pinte um sol, uma lua,
estrelas e cometas nos espaços em
branco na borda do prato. Se desejar,
cole adesivos de estrelas.

6. Perfure um lugar na parte de cima do
prato.

7. Para não se esquecer de que Deus
criou este mundo tão bonito, pendure o
quadro em lugar bem visível.

OS CÉUS E A TERRA
Um quadro

Sugestões
1. Use papel de seda, celofane ou cartolina amassada para fazer a terra e a água.
2. Em vez de Gênesis 1.1, escreva na borda do prato: “Deus segura o mundo inteiro nas

mãos”.

1
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História Bíblica
A criação (Gênesis 1)

Material
Três pratos de papel, tamanho médio
Pedaços de lã amarela, marrom e laranja
Tesoura
Cola
Fita de seda (75cm)
Furador de papel

Instruções
1. Corte pedaços de lã amarela de mais ou menos

20cm e cole-os em forma de XXXXX no centro de um
prato. Cole outros dois pedaços, um vertical e outro
horizontalmente, em em cima e forme uma estrela.

2. Cole em espiral o fio de lã amarela ou laranja no
meio de outro prato. Corte os fios amarelos e
laranjas em pedaços iguais à largura da borda do
prato e cole-os como se fossem “raios” de sol.

3. Faça pequenos círculos com pedaços de lã marrom
e/ou amarela e cole-os no terceiro prato; eles serão
as crateras da lua. Se desejar, corte o prato em
forma de lua crescente.

4. Cole os pratos na fita de seda, distantes uns 5cm
um do outro.

5. Perfure o topo do primeiro prato, amarre um
pedaço de lã e pendure na parede os luminares que
Deus colocou no céu.

AS LUZES DE DEUS NO CÉU
Um enfeite de parede

Sugestão
1. Em vez de usar pedaços de lã, desenhe o sol, a lua e as estrelas com pincel atômico.
2. Deixe que cada criança faça apenas um prato, de sua própria escolha.
3. Peça que as crianças prendam seus pratos num mural formando assim um projeto da

classe sobre a criação.
4. Use os pratos para ilustrar outras referências bíblicas sobre luminares criados por Deus.

Exemplo: Salmo 136.7-9.
5. Use o prato da estrela quando falar sobre a estrela de Belém.

2
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História Bíblica
A criação (Gênesis 1)

Material
Dois pratos de papel
Tesoura
Régua
Lápis
Figuras de revistas
Cola
Grampo de metal
Furador de Papel
Pincel atômico ou giz de cera

Instruções
1. Corte fora a borda de um dos pratos.
2. Usando a régua e o lápis, divida o círculo

em seis partes iguais, em formato de fatias
de bolo.

3. Recorte figuras que ilustrem os seis dias
da criação e cole-as nas divisões do prato.
Não é preciso colocá-las em ordem
específica, desde que cada divisão
exemplifique um dia da criação.

4. Com o grampo de metal, prenda o círculo
ilustrado no centro do segundo prato.

5. Na borda do segundo prato, desenhe uma
seta apontando para o centro.

6. Pergunte às crianças individualmente o que
Deus fez nos diferentes dias da criação. A
resposta deve ser dada com a seta
pontando para a figura certa.

OS SEIS DIAS DA CRIAÇÃO
Um jogo

Sugestões
1. Confeccione um prato único da criação. Faça um círculo com figuras ilustrando, em

seqüência, os dias da criação, e escreva na borda do prato, acima de cada figura, o
número do dia criado.

2. Deixe que as crianças desenhem os dias da criação.

3
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História Bíblica
A criação (Gênesis 1)

Material
Prato de papel de boa qualidade (ou de
isopor ou de plástico)
Caneta
Furador de papel
Pincel atômico ou giz de cera de várias
cores
Objetos da natureza
Fios de lã
Tesoura
Fita adesiva

Instruções
1. Com a caneta, faça um furo no

centro do prato. Depois, com o
furador de papel, perfure

    toda a borda do prato.
2. No meio do prato, escreva a frase:

“Veja o que Deus criou”.
3. Junte objetos da natureza, tais como

penas, casca de árvores, pinhas,
flores secas e conchas do mar para
confeccionar o móbile.

4. Corte um pedaço de fio de lã para
cada objeto; corte pedaços de
tamanhos diferentes.

5. Amarre os objetos nos fios de lã e
prenda-os nos furos ao redor do
prato.

6. A frase deve ficar na parte de cima
do prato. Corte mais um pedaço de
fio de lã, enfie-o no furo do meio, dê
um nó e prenda-o com fita adesiva
na parte interna do prato.

7. Pendure o móbile de modo que
todos vejam o mundo maravilhoso
que Deus criou para tocarmos e
apreciarmos.

VEJA O QUE DEUS CRIOU
Um móbile da natureza

Sugestões
1. Use objetos que fazem barulho

quando tocam um no outro.
2. Faça seus próprios desenhos de

coisas que Deus criou para
pendurar no prato.

Veja o que Deus criou

4
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História Bíblica
A criação (Gênesis 1)

Material
Prato de papel
Fio de lã amarela
Tesoura
Cola
Cartolina verde e marrom
Sementes de girassol
Lápis
Furador de papel

Instruções
1. Corte a lã amarela em pedaços da largura

da borda do prato e cole-os em toda a
borda.

2. Faça um círculo de papel marrom que caiba
dentro da borda do prato. Cole o círculo no
prato e depois cole as sementes de girassol
no círculo. Observe como de pequenas
sementes Deus cria um enorme girassol.

3. Faça o caule e as folhas de papel verde e
cole-os no meio e atrás do prato.

4. Escreva nas folhas e no caule do girassol:
“Deus faz as flores crescerem”.

5. Faça um furo no topo do prato e pendure-o.
6. O girassol acompanha o movimento do sol.

O girassol será um lembrete para que
pensemos em Deus durante todo o dia.

Sugestões

DEUS FAZ AS FLORES CRESCEREM
Uma colagem de girassol

Deus faz as
flores

crescerem

1. Faça pétalas de cartolina amarela.
2. Use prato amarelo e cole sementes de girassóis no centro.
3. Use grãos de feijão, contas e papel colorido para confeccionar outros tipos de flores.

5
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História Bíblica
A criação (Gênesis 1)

Material
Prato de papel
Tesoura
Lápis
Cartolina verde e marrom
Cola
Pincel atômico ou giz de cera de várias cores

Instruções
1. Corte o prato ao meio. As crianças

podem usar as metades tanto para
confeccionar um quanto os dois
animais.

2. Em uma das metades, desenhe espirais
para formar a concha do caracol. Na
outra metade, desenhe quadrados
arredondados imitando a carapaça da
tartaruga.

3. Faça a cabeça, a cauda e as duas
pernas da tartaruga de papel verde.
Recorte-as e cole-as na carapaça da
tartaruga.

4. Faça a cabeça, as duas antenas e o
pepepepepezãozãozãozãozão do caracol de papel marrom.
Cole-os na concha do caracol.

5. Desenhe dois olhos e um sorriso na
cabeça dos animais.

6. Conversem sobre o fato de como Deus
protegeu os caracóis e as tartarugas
com conchas e carapaças bem duras.
Conversem ainda sobre como Deus
ajuda os outros animais a se
protegerem também.

SEMPRE EM CASA
Tartarugas e Caracóis

Sugestão
1. Use fios de lã para fazer as “casas” da tartaruga e do caracol.
2. Use cartolina para fazer os quadrados da carapaça da tartaruga.
3. Use um prato inteiro para fazer a tartaruga. Corte e cole a cabeça, as quatro pernas e a

calda no prato e desenhe os quadrados na parte de trás do prato.

6
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História Bíblica
A criação (Gênesis 1)

Material
Prato de papel
Giz de cera ou pincel atômico preto, branco e
laranja
Cartolina  preta e branca
Tesoura
Cola
Fio de lã

Instruções
1. Escolha o inseto que deseja confeccionar.
2. Para fazer a joaninha, pinte o verso do prato

de laranja e acrescente algumas manchas
pretas. Faça a cabeça do inseto de cartolina
preta e desenhe os olhos (dois círculos) com
giz de cera branco. Para as pernas, corte
seis tiras curtas de cartolina preta; em cada
tira, faça uma dobra para formar o “joelho”
e outra para o “pé”. Corte duas tiras fininhas
para serem as antenas. Cole a cabeça, as
pernas e as antenas no prato de papel.

3. Para confeccionar a aranha, pinte o verso do
prato de cinza ou marrom. Corte oito tiras
longas de papel construtivo preto; faça
várias pregas nas tiras e cole-as em volta

    do prato como se fossem pernas. Para os
olhos, corte duas tiras ovais de papel branco
e desenhe uma manchinha preta em cada
uma. Dobre uma das pontas das tiras e cole-
as no verso do prato.

4. Perfure o centro da joaninha ou da aranha,
prenda um fio de lã e pendure o insetinho
rastejante.

5. Conversem sobre o fato de Deus ter criado
as joaninhas e as aranhas para nos
ajudarem.

    OS COLABORADORES DE DEUS
Joaninha e Aranha

Sugestões
1. Faça as pernas e antenas com

fios de lã preta.
2. Faça as manchas da joaninha de

cartolina preta.
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