PROJETO IDENTIDADE – COMBATENDO A IDEOLOGIA DE GÊNERO
Link do Projeto completo www.tiapri.com/pri

COMPARTILHE
Este MATERIAL e todo seu conteúdo é parte INTEGRANTE do PROJETO DE
COMBATE A IDEOLOGIA DE GÊNERO, idealizado pela TIA PRI e compartilhado
GRATUITAMENTE através do portal www.tiapri.com Seja solidário com a
necessidade de nossos educadores cristãos e COMPARTILHE por qualquer meio, seja
eletrônico ou impresso, indique o link do projeto www.tiapri.com/pri
LINKS DO PROJETO
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO
CRONOGRAMA DO PROJETO
ESBOÇO PROJETO PARTE MENINOS
ESBOÇO PROJETO PARTE MENINAS
HISTÓRIA DE MOISÉS COMPLETA

ATENCAO

A HISTÓRIA DE MOISÉS na VERSÃO IMPRESSA em VISUAIS E VERSÍCULO para
complemento e uso na apresentação do PROJETO pode ser adquirida em nossa
LOJA VIRTUAL através do link http://www.tiapri.com/276

É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO PARA FINS COMERCIAIS,
POR QUALQUER MEIO
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PROJETO IDENTIDADE – COMBATENDO A IDEOLOGIA DE GÊNERO

OBJETIVO: combater a ideologia de gênero mostrando a criança QUE Deus criou o homem e a mulher
e cada um em a sua importância na sociedade.
FAIXA ETÁRIA: três a doze anos
COMO É O PROJETO:
São realizados dois encontros diferentes, um com os meninos chamado encontro de carrinhos, e outro
com as meninas chamado chá de bonecas.
Eles podem ou não ser no mesmo dia, dependendo da sua equipe e da estrutura de cada local.

PARA OS MENINOS - ENCONTRO DE CARRINHOS:
ROTEIRO:
Em um local apropriado (sala de aula, igreja, casa, sítio etc.) faça uma decoração bem masculina com
balões e figuras de carrinhos, aviões, foguetes, carros de bombeiros, maquinas etc. Você pode também
preparar uma mesa especial com um lanche para eles.
Se desejar pode fazer um convite personalizado, para que eles entreguem aos colegas da vizinhança.
Escolha algumas brincadeiras para fazer com os meninos, aqui ficam algumas sugestões :
Pescaria com perguntas bíblicas; mímica, corrida com bolinha de ping-pong na colher; boliche,
brincadeiras com balões ( quem estoura primeiro sentando em cima, enchendo, com as costas, pisando,
etc.). Inclua sempre perguntas da bíblia nas brincadeiras para que elas tenham um proposito.
OPCIONAL: você pode pedir que eles tragam de casa brinquedos de meninos como carinhos,
bonequinhos, etc.
Cada criança deve trazer apenas um brinquedo, que será deixado da recepção do encontro com o nome da
criança, para que no final eles recebam de volta para brincar.

PARA AS MENINAS – CHA DE BONECAS:
ROTEIRO:
Faça uma decoração bem feminina com balões cor de rosa, flores, borboletas etc. Se possível prepare uma
mesa especial com um lanche pra elas.
Você também pode fazer um convite personalizado, para entregar as meninas, e pedir que elas convidem
outras meninas para visitar.
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Se desejar elabore algumas brincadeiras para elas, aqui ficam algumas sugestões: jogo da forca no quadro,
pescaria com perguntas bíblicas; “batata quente” com perguntas da historia em quem parar; mímicas de
histórias da bíblia; brincadeiras com balões; a dança da cadeira etc.

OPCIONAL: você pode pedir que elas tragam um brinquedo que gostam como bonecas, panelinhas,
corda de pular, bambolê etc. Cada menina só pode trazer um brinquedo que será entregue na recepção e
colocado o nome, para que no final ela receba de volta para brincar com as colegas.

CRONOGRAMA:
Receba-os com alegria,
cumprimente a todos e faça uma oração de abertura.
Cante alguns louvores bem animados de acordo com o gosto da turma, e prepare as crianças para o
momento da história.
Ensine o versículo base da história, para isso você pode usar alguma dinâmica de memorização.
A história será a de Moisés, e o esboço está em anexo, mas atenção: para as meninas é um esboço, para
os meninos é outro.
Ministre a palavra ore por eles.
Este seria um momento oportuno para trazer uma rápida palavra de aconselhamento sobre a ideologia de
gênero. Pergunte a eles se eles já ouviram falar ou se sabem o que é. (Para meditar Romanos 1.27)
EXPLIQUE COM SUAS PALAVRAS: o inimigo deseja destruir tudo o que Deus criou de bom, e
deseja desfazer os planos de Deus na nossa vida. Esta ideologia é um ataque direto aos valores da bíblia e
contra aquilo que DEUS colocou como sendo o padrão natural de homem e mulher. Professor deixe claro
que é pecado o homem ou a mulher deixar a sua forma natural de ser e, que isso entristece muito a Deus.
Depois da história você pode fazer alguma brincadeira com perguntas (valendo ou não prêmios) para ver
o que eles aprenderam da história. .
OPCIONAL: se você permitiu que eles trouxessem algum brinquedo de casa este é o momento em que
eles poderão brincar, dê alguns minutos livres para que brinquem entre si, incentivando os a compartilhar
uns com os outros. Depois sirva o lanche ou docinho que você preparou termine com uma oração.
Creia que a palavra de Deus tem poder para quebrar as cadeias e transformar vidas. Sabendo que ela é
uma semente que ao seu tempo brotará.
Atente para o seguinte: se foi permitido trazer os brinquedos eles não devem trazer:
Brinquedos que não podem ser emprestados ou compartilhados;
Brinquedos que são para se brincar sozinhos como celulares, tablets, mini games etc. (pois a ideia é
promover a socialização entre eles); Brinquedos que não se adequam ao local e ao espaço físico como
bolas ou bicicletas, skates (exceto se o encontro for em local apropriado para isso).
COMPARTILHE
Este MATERIAL e todo seu conteúdo é parte INTEGRANTE do PROJETO DE COMBATE A IDEOLOGIA DE GÊNERO,
idealizado pela TIA PRI e compartilhado GRATUITAMENTE através do portal www.tiapri.com Seja solidário com a
necessidade de nossos educadores cristãos e COMPARTILHE por qualquer meio, seja eletrônico ou impresso, indique o
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Tia Pri | Didáticos Educação Cristã | É PERMITIDO CÓPIA REPRODUÇÃO SEM FINS COMERCIAIS SE DECLARADO A FONTE | tiapri@tiapri.com | www.tiapri .com | Página | 3

