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LUVA DE PERSONAGENS

Material

• Tecido – se você preferir estampar as luvas no tecido, use tecido 
100% algodão

• Tesoura
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• Risque o molde e corte em tecido dobrado para obter duas peças.
• Cole com cola quente (ou cola de silicone fria) ao redor das luvas, 

deixando a parte do punho sem colar a fi m de introduzir as mãos.
• Confeccione 14 luvas (uma para cada personagem).

Como usar

Coloque a luva na mão e use o recurso para contar a história, conforme 
a indicação que está no “Ouvindo a História Bíblica” do CADERNO 
DO PROFESSOR.
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LUVA
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PERSONAGENS PARA AS LUVAS

1. Figuras impressas em cartolina

Material

• Figuras coloridas dos personagens (14 personagens)
• Cartolina branca
• Plástico adesivo
• Tesoura
• Tubo de cola ou cola quente

Como preparar

• Imprima as fi guras em cartolina branca.
• Plastifi que-as.
• Recorte-as deixando uma pequena margem ao redor delas.
• Após confeccionar as 14 luvas de tecido, cole cada fi gura em uma luva, usando cola 

para tecido ou cola quente.

2. Figuras estampadas no tecido

Se desejar que as imagens sejam impressas diretamente no tecido das luvas (que deve 
ser 100% algodão), proceda da seguinte forma:

a. adquira, em papelaria, papel transfer para tecidos claros;
b. imprima as fi guras em impressora a jato de tinta;
c. aplique as fi guras no tecido com ferro de passar ou prensa de calor.

Observação: Na embalagem do papel transfer, há orientações detalhadas para 
estampar o tecido.
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ANJO
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MARIA
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JOSÉ
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ISABEL
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JESUS BEBÊ
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MARIA COM BEBÊ JESUS



12

PASTOR 1PASTOR 1
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PASTOR 2PASTOR 2
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SIMEÃO
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ANA
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MARIA COM JESUS PEQUENO
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VISITANTE DO ORIENTE
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VISITANTE DO ORIENTE
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JESUS COM 12 ANOS 
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Material para cada criança

• Pedaço de papel-cartão
• 2 palitos de sorvete
• Figura de José 
• Figura de Maria com bebê Jesus no colo
• Figura de estrela
• Tesoura
• Tubo de cola

Como preparar

• Tire cópia colorida da família de Jesus, da estrela, e recorte-as.
• Risque e recorte a estrebaria no papel-cartão.
• Cole os palitos de sorvete no telhado da estrebaria.
• Distribua as fi guras para as crianças e oriente-as a fazerem a montagem da estrebaria.

ESTREBARIA
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ESTREBARIA
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MÓBILE

Material para cada criança

• Figura de pastor e fi gura de anjo – impressas em papel-cartão (ou 
papel grosso)

• Lápis de cor ou giz de cera
• Barbante
• Palito de sorvete
• Tesoura
• Fita adesiva ou tubo de cola

Como preparar

• Entregue uma fi gura de pastor e uma de anjo a cada criança, para 
que ela pinte as fi guras.

• Recorte as fi guras. Com a fi ta adesiva, fi xe o barbante na parte de 
trás de cada uma.

• Depois, amarre a fi gura do pastor numa extremidade do palito de 
sorvete e a fi gura do anjo, na outra extremidade.

Como preparar

• Entregue o móbile pronto a cada criança e incentive-a a 
brincar recontando a história de quando o anjo anunciou o 
nascimento de Jesus aos pastores.
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ANJO

PASTOR
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SILHUETA DE TEMPLO

Material para cada criança

• Papelão
• Silhueta de templo
• Lápis de cor ou giz de cera
• Tesoura
• Tubo de cola

Como preparar

• Imprima a silhueta do templo. Cole no papelão e recorte. Leve pronta para a aula 
(uma para cada criança).

• Quando for fazer a atividade em classe, distribua as silhuetas às crianças e oriente-as 
a pintá-las.
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DOBRADURA

Material

• Figuras impressas para a dobradura: Jesus bebê, Jesus menino, José e Maria
• Tesoura
• Tubo de cola ou fi ta adesiva

Como preparar

• Recorte todas as dobraduras em casa. 
• Para os bebês, leve pronta a dobradura de Jesus bebê e entregue aos pais no fi nal da aula, 

como lembrança.
• Para as crianças, distribua-lhes as dobraduras de José, Maria e Jesus menino, e oriente-as 

a unirem as laterais das dobraduras, colando-as no pontilhado.

Como usar

• Deixe os alunos levarem para casa como lembrança da revista estudada.
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