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Apresentação 
 
 
Queridas Líderes, 
 
 
Estamos levando até vocês uma aventura fascinante chamada “O Mundo dos Insetos”. Aqui vai o 

material para o Manual do Instrutor – CENTRO DE TRABALHOS MANUAIS, que é parte deste 
programa da Escola Cristã de Férias. 
 
Muitas pessoas trabalharam e se envolveram para que este material ficasse pronto, e, com alegria 
estamos entregando este kit a vocês com o desejo de que o sonido do amor de Deus tome conta de cada 
criança durante estas férias. 
 
Em qualquer plano que se use a Escola Cristã de Férias, esta sempre será uma forma de ganhar e                    
conservar crianças e adultos na igreja, além de ensinar os adolescentes a alegria de servir, através do 
Projeto “Férias Úteis”, fazendo parte deste staff.  
 
Em nome do Departamento do Ministério da Criança da Divisão Sul-Americana, queremos agradecer a 
todos que voluntariamente se empenharam neste trabalho evangelístico.  
 
Nossos sinceros agradecimentos aos primeiros colaboradores deste material. Foram eles: Pastor 
Francisco Lemos da Casa Publicadora Brasileira, pela elaboração do Manual do instrutor - Centro de 
Aprendizagem da Natureza, Grace Deana pela revisão de cada módulo, Manasses Queiroz, pela parte 
gráfica, dando um colorido especial ao trabalho e às secretárias Rosana Guerra, Violeta Rodrigues e 
Elizabeth Salazar pela paciência em traduzir, adaptar, ilustrar e formatar cada página, com muito carinho.  
 
Porém, os anos se passaram e agora voltamos a utilizar o mesmo material, com a colaboração especial 
da União Central Brasileira, através de Sonia Rigoli e Elimara Moreira, que bondosamente adaptaram e 
criaram alguns conteúdos, ajustaram a decoração, enfim, embelezaram ainda mais este material.  
 
Aproveitamos também para agradecer à União Leste Brasileira, na pessoa de Rosecler Queiróz que, 
gentilmente, cedeu a Música Tema “Insetos de Jesus” para enriquecer “O Mundo dos Insetos”.  
 
E a nossa gratidão também vai para o Media Center – DSA por criar novas capas, além de dar um novo 
visual aos materiais extra.  
 
 
Amigas, nosso desejo é que vocês busquem a sabedoria de Deus, usem a criatividade, e alegremente, 
juntem-se ao grupo nessa grande aventura!     
 
Um abraço, 
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Centro de Aprendizagem de Trabalhos Manuais do Mundo dos Insetos 

 
O mundo dos Insetos é um programa diferente para a Escola Cristã de Férias, onde as 
crianças captarão os sons do amor de Deus. Ao estudarem a vida de Jacó, José, Daniel, Eliseu, 
Gideão etc., descobrirão que, sejam grandes ou pequenas, Deus as ama e atende a todas 
igualmente. 
 
Como em toda ECF, este programa também inclui trabalhos manuais. Estamos sugerindo 32 
minutos para que as crianças trabalhem nas atividades manuais. Os instrutores devem ajustar-
se ao tempo. Os trabalhos manuais requerem muita criatividade e chegam a ser o principal 
interesse na ECF para algumas crianças. 
 
Alguns trabalhos manuais necessitam de mais tempo para serem realizados, outros menos. Se 
você dispuser de outras ideias e não quiser usar estas que apresentamos aqui, sinta-se livre 
para mudar, mas a nossa recomendação é de que sejam de interesse das crianças, de acordo 
com as faixas etárias e que estejam relacionadas com o tema – Os Insetos. 
 
No final de cada sessão, deixe que as crianças levem seus trabalhos para casa. Ao mostrarem 
para seus pais e amigos, farão espontaneamente uma excelente propaganda da ECF. Alguns 
trabalhos podem ficar para a exposição do programa de encerramento. Assegure às crianças 
que depois do programa poderão levar seus trabalhos para casa. 
 
Ao começar os trabalhos manuais, anime as crianças a usarem suas próprias ideias e 
imaginação. A meta não é a perfeição, mas, sim, fazer o trabalho da melhor maneira possível. 
Além de darmos os modelos, é importante destacar para as crianças que os exemplos não são 
únicos; os trabalhos podem variar. Faça com que as crianças se sintam bem e demonstrem seu 
próprio estilo na arte. 
 
Anime os maiores a criarem seus moldes e permita que façam os trabalhos ao seu próprio 
estilo, deixando-os livres para escolherem a combinação das cores. O mais importante nos 
trabalhos feitos pelas crianças é o processo, não o produto. 
 
Para a exposição do último dia, use a criatividade. Represente uma cena da natureza onde os 
insetos estão presentes. Represente a fazenda onde trabalharam a semana toda ou utilize o 
cenário da sala principal. 
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Preparação do Centro de Aprendizagem  
 
 
As instruções para decoração das salas estão no caderno do diretor, mas represente uma cena 
de fazenda ou bosque com muitos insetos, ou com insetos que serão realizados pelas crianças 
naquele dia. 
Comece as atividades apresentando uma curiosidade do inseto que irão fazer naquele dia. 
É instrutivo e agradável para eles e não esqueça de adequar a linguagem a idade. 
Utilize insetos, flores ou folhas nas janelas, feitos com o material que se tem mais facilidade de 
adquirir.( EVA, papel, impressão etc...).  
 

 
Essa é uma ideia simples e bonita de enfeitar as janelas.( cortinas de TNT) 
 
Prepare o mural, cada dia, com fotos do “Mundo dos Insetos” e o verso bíblico correspondente 
para que as crianças possam recordá-lo e repeti-lo. 
 Ao redor da sala, podem ser pendurados os trabalhos manuais já terminados.
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Três passos para a sessão de trabalhos manuais 
 
 

1. Visualizar 

2. Fazer 

3. Apreciar 
 
 
1. Visualizar: Antes de receber os materiais, as crianças devem ver um modelo. Um trabalho 

pronto irá ajudá-los a seguir as instruções, ser mais criativos e a fazer melhor do que 
aquilo que estão vendo. 

 
2. Fazer: Logo que as crianças souberem qual é o trabalho a ser feito, você deve: 

 

a) Mostrar os materiais e explicar-lhes como podem fazer o trabalho. (cor, textura, 
tamanho, etc.). 

b) Detalhar o processo. 

c) Começar a trabalhar. 
 
Anime as crianças a trabalharem em grupos pequenos, compartilhando suas ideias e 
sentimentos enquanto trabalham. No primeiro dia, você pode explicar a necessidade de 
sempre manterem a voz relativamente baixa e a respeitarem o trabalho dos outros. 

 
3. Apreciar: Cinco minutos antes de terminar, avise que o tempo acabou e peça que juntem 

todos os restos de materiais, papéis, etc., e joguem no lixo. Anime-os a terminarem em 
dois minutos, mencionando que tanto as mesas como o chão devem ficar limpos. 
Acrescente um pouco de motivação. Chame-os para mostrarem seu trabalho para a classe 
e faça algum comentário sobre o que de cada um realizou. Felicite-os pelo esforço e 
criatividade. 
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Como financiar os trabalhos manuais 

 
 
Os trabalhos manuais mais atrativos não são necessariamente os mais caros. Entretanto, ao ter 
que prover trabalhos para cada dia, você certamente terá alguns gastos. É bem provável que se 
você quer realizar trabalhos manuais que as crianças gostem, vai ter que comprar materiais. A 
seguir, há algumas ideias de como suprir os custos dos trabalhos manuais. 
 
1. Peça ajuda aos membros da igreja 

Muitos membros da igreja estão dispostos a doar os materiais necessários. Se você colocar 
uma lista dos materiais de que necessita no boletim da igreja, cada sábado, os membros 
podem comprar esses artigos ao fazer suas compras domésticas durante a semana. Tais 
artigos podem ser: tinta, cola, tesouras e qualquer material que esteja disponível nos 
supermercados. À medida que vai recebendo esses materiais, já pode ir apagando da lista e 
acrescentando outros. 

 
2. Use as sobras 

Sempre sobram alguns materiais da ECF anterior. Assim, antes de montar a lista dos 
materiais para os trabalhos manuais, faça um inventário do material disponível para ver o 
que sobrou e planeje trabalhos em que possam ser utilizados esses materiais também. 

 
3. Doações de empresas locais. 

Muitos gerentes e donos de lojas estão dispostos a doar alguns materiais específicos para a 
ECF. Lembre-se de que quanto mais crianças da comunidade estiverem envolvidas na ECF, 
mais possibilidades há de as lojas fazerem doações. Da mesma forma, quanto mais 
publicidade, mais generosas serão as contribuições. 
 
Ao se aproximar das pessoas para pedir doações, seja amigável e otimista. Apresente a 
contribuição que a ECF dá às crianças da comunidade. Agradeça o apoio a projetos da 
igreja no passado (Por exemplo, você pode perguntar à comissão da igreja que lojas ou 
empresas já apoiaram nesse sentido). 
 
Leve uma lista de materiais. Dê ao responsável pelo estabelecimento a oportunidade de 
escolher quais materiais ele pode doar. Seja específico a respeito das quantidades 
necessárias. Por exemplo, se precisa de frascos pequenos ou grandes, seja claro ao 
especificar quantos são necessários e esteja preparado para explicar como as crianças 
usarão o produto. 
 
Seja reconhecido. Agradeça os empresários e lojas que apoiaram a ECF, dando crédito a 
cada um ao imprimir o programa de encerramento. Se não for possível imprimir o programa, 
separe um tempo na programação de encerramento para citar as empresas que apoiaram o 
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evento. Pode-se também pedir uma placa com o nome da empresa para ser exibido à 
entrada do local onde será feito o encerramento da ECF. 
 
Ore pelas finanças. A Escola Cristã de Férias é um ministério especial pelas crianças, 
assim, pense nos trabalhos manuais como um ministério e peça a Deus que abençoe seus 
esforços e ajude a conseguir os recursos suficientes. Não aconselhamos a cobrança de 
taxas das crianças para aumentar os recursos. Vender os serviços nega a ideia do ministério 
a que se propõe a ECF. 

 
 
Para esta ECF, em especial, sugerimos o uso quase que exclusivo de materiais reciclados o 
que contribui não apenas para diminuir os custos, mas, especialmente, para ensiná-los a 
reutilizarem materiais que acabariam no lixo. Serão trabalhos ecologicamente corretos.
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1º Dia - Guardadores de Insetos 

 
Converse com os alunos sobre a grande variedade de insetos 
que há na natureza. Cite alguns exemplos, mostre figuras e fale 
da importância que têm na manutenção do meio-ambiente. Neste 
programa do “Mundo dos Insetos” aprenderão muitas coisas 
diferentes e curiosas sobre insetos conhecidos, desconhecidos e 
divertidos que lhes farão lembrar quão grande é o amor de Deus. 
Em cada dia, estarão estudando a vida de um inseto, portanto, 
necessitarão deste “Guardador de Insetos” para colecioná-los. 
 
Assim como existem muitos e variados insetos, Deus prometeu fazer de cada pessoa que 
desejar, um de Seus filhos, aqueles que viverão em Seu reino para sempre! 
 
Materiais: 

Cada criança necessita: 

 1 recipiente de plástico com tampa e ½ metro de cordão de fibra por aluno (pode ser 
um pote de sorvete). 

 Artigos de decoração tais como stickers de insetos (figuras adesivas, ou recortes de 
EVA). 

 Marcadores de várias cores para desenhar e pintar. 

 Fitas, laços botões etc... 

 
Procedimento: 

 Faça um furinho de cada lado do recipiente. 

 Passe o cordão pelos furos e faça um nó no cordão, pelo lado de dentro. Alguns 
recipientes já têm buracos ou alças para adaptar o cordão. 

 Use o marcador para colocar o nome na base do recipiente. 

 Decore o “Guardador de Insetos”, colando stickers ou usando os marcadores para 
desenhar os insetos diretamente no recipiente. Deixe que as crianças usem a 
imaginação e o talento para decorar seu recipiente. 
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Outras ideias para você: 

 
 

 
 

 
 

2º Dia - Louva-a-Deus 
 
Em todos os lugares podemos encontrar insetos. Alguns se arrastam pelo chão e outros voam 
pelo ar. Muitos vivem fora, mas outros podem estar dentro de casa. Há insetos de variadas 
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cores e podemos distingui-los facilmente. Outros se parecem com as coisas que nos rodeiam e 
muitas vezes são difíceis de distinguir. Há os que fazem ruídos e há os que são totalmente 
silenciosos e não percebemos que estão ao nosso redor. Os insetos são as menores criaturas 
feitas por Deus e podemos aprender lições importantes com cada um deles. 
O louva-a-deus, por exemplo, parece que está orando, mas isso é só aparência. Ao ficar quieto 
entre as folhas, confunde-se com elas e, assim camuflado, consegue o seu alimento. 
Não devemos ser fingidos. Não devemos enganar. Jacó fez isso e teve muito para se 
arrepender. 
 
Materiais: 
 
Cada criança necessita: 

 Uma garrafinha de água de 500ml / ou tubo de papel toalha; 

 Pedaços de EVA para confecção dos detalhes (revestir com os retângulos de EVA, e 
também pode ser papel ) 

 Canetas de escrever em EVA ou retroprojetor; 

 Tinta PVA marrom e pincel macio 

 Olhos móveis 
 

Instruções: 
 Corte o EVA em retângulos do tamanho da circunferência do frasco ou tubo utilizado, na cor 
marrom e cole sobrepondo as camadas para imitar o da gravura abaixo, você pode utilizar bolas 
de isopor para os olhos, ou olhinhos que mexem, ou até mesmo um círculo de EVA. 
Para as pernas, utilize tiras de EVA e cole com cola própria (cola de contato ou quente). 
Para os detalhes, utilize a caneta de retroprojetor ou as próprias para EVA. 
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Passo a passo: 

 
Material 
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Cole os retângulos de EVA ou Papel, sobrepondo um sobre o outro, e para a cabeça afunile um 
pouco na parte de cima. 
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Faça listas com tinta de PVA marrom. 

 
 
Cole tirinhas de EVA para formar os braços e antenas.Você pode utilizar arame se desejar. 



 

14 

 

 
 
Não esqueça dos detalhes dos olhos (ciírculos de EVA e olhos móveis), antenas e pedacinhos 
de EVA para formar a boca.  Use a caneta para fazer os detalhes. 
Você pode colar as mãozinhas  postas em oração. 
Lembre: o louva-a-deus camufla-se para escapar de predadores, aqui o fizemos marrom , mas 
se desejar pode faze-lo verde. 

 
 

 
 
 
 

 
O que faz com que as borboletas sejam tão serenas e maravilhosas é que elas não nascem 
como borboletas – elas são larvas ao nascer. Mas, em seu pequeno casulo, Deus as transforma 
e as deixa lindas e coloridas. Assim acontece também quando Deus entra em nossa vida. Ele 

3º Dia - Borboletas 
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nos perdoa e transforma o nosso coração feio e mal. A nossa vida passa a ter “outro colorido”. 
Deixamos de trazer prejuízo às pessoas e nós tornamos bondosas e úteis. 
 
Materiais: 

 Tubo de papel higiênico 

 Cola branca 

 Papeis coloridos ou EVA 

 Pistilos ou pedacinhos de fitas 

 Olhos móveis 

 Tesoura. 
 
 
Instruções: 

 Comece separando o pedaço recortado na medida para encapar o tubo de papel 

 Depois com paciência encape bem 

 Em seguida desenhe as asas e cole círculos, flores ou outros tipos de enfeites para as 
asas. 

 Cole as asas no tubo de forma que ele fique em pé 

 Cole os pistilos na borda superior do tubo 

 Cole os olhos móveis no lugar 
Veja amostras de trabalhos com diferentes materiais que você pode utilizar. 
Use sua criatividade. 
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Metamorfose com materiais recicláveis podem ser parte da ornamentação da sala. 
 

 
 
Borboleta feita com copinhos de refrigerante e cafezinho pintados. Os olhos são móveis, as 
antenas são canudinhos, a boca é feita com cola colorida. 
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4º Dia - Formiga 
 
As formigas são um dos insetos mais conhecidos e admirados! 
Trabalhadoras incansáveis, as formigas conseguem carregar alimentos muitas vez maior que o 
peso de seu corpo. São os alimentos que ela leva para suprir as necessidades do formigueiro. 
O trabalho em equipe é o seu forte, sua força e determinação vão muito além de seu tamanho. 
Temos muito a aprender com as formigas! José trabalhava incansavelmente por isso Deus 
pode fazer seu trabalho prosperar e ele foi honrado por isso. Se você for fiel no que faz, Deus o 
ajudará como fez com José. 
  
Materiais: 

 Bolas de isopor (2 maiores ,1 menor para o encaixe das duas, e bolinhas pequenas para 
as patas, olhos e antenas; 

 Palitos de churrasco; 

 Cola branca ou quente; 

 Tinta de PVA preta, 

 Pincel macio 

 Molas de caderno para as antenas ( também podem ser feitas de palito). 

 Tesoura. 
 
Instruções: 

 
Comece cortando os palitos de churrasco na diagonal para poder colocar nas bolinhas de isopor e 
entrar melhor. 
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Entre as bolas que formam o corpo o palito deve ser de um tamanho bom para segurar bem as 
bolas. 

 
Passe cola no palito para antes de encaixar uma na outra. Você pode utilizar a cola branca, ela só 
irá demorar mais para colar, pois precisa de secagem. 
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Forme o corpo colocando as duas bolas maiores nas extremidades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depois faça o mesmo com as patas e vá colocando nos lugares certos. 
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Em seguida pinte de preto o corpo e as perninhas. Para ajudar a pintura por todos os lados, coloque 
um palito de churrasco na parte de baixo, depois de pintado, Também pode ser posta para secar em 
um vidro ou recipiente qualquer. Não esqueça de pedir que as crianças não deixem uma camada 
muito grossa de tinta, para apressar a secagem e ter um acabamento melhor. Isso também ajuda a 
ficar  dentro do tempo reservado para este Centro de Atividades.   

 
       Faça a boquinha com tinta e pinel, cola colorida ou cole um pedacinho de lã se achar difícil. 

 
Coloque as bolinhas na molinha já cortada do tamanho necessário, e passe cola para fixar bem. 
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Cole os olhos e pinte-os com caneta. 

 
 
Está pronta sua formiguinha! 
 
 

5º Dia – Besouro (Joaninha) 
 
 

Os insetos podem-se defender de várias formas. As joaninhas, por exemplo, 
fingem estar mortas quando outros insetos ou pássaros tentam capturá-las. 
Além disso, expelem um líquido amarelo com um odor horrível e um gosto 



 

23 

muito amargo. Assim como as joaninhas sabem livrar-se dos perigos, nós também devemos 
buscar várias formas para nos livrarmos das tentações. Dizer NÃO ao que é errado, pedir a 
ajuda de Jesus para nos livrar, etc. (peça que as crianças participem com suas ideias), pois 
aquilo que muitas vezes parece ser atraente, tem um gosto amargo e horrível em suas 
consequências. Daniel afastou-se de alimentos não saudáveis e se tornou o jovem mais sábio 
da Babilônia. Quem é sábio escolhe o melhor! 
 
Materiais: 

Cada criança necessita: 

 Dois gomos da caixa de ovos; 

 Olhinhos móveis, 

 Tinta de PVA preta; 

 Palitos de fósforo para as antenas ou pistilos; 

 Botões para as bolinhas ou use o pincel pinta bolinhas; 

 Um pedaço de EVA verde para colocar a joaninha em forma de folha e vermelho para 
as asas; 

 Cola; 

 Tesoura. 
 

Instruções: 

 

Separe os materiais necessários. 
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Use um gomo da caixa de ovos. Corte todas as saliências de forma que fique nivelado para colocar em 
cima da folha de EVA. 

 
  
Pinte e deixe secando. 
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Se fizer as asinhas de EVA recorte um círculo, faça um triangulo, e pinte com o cabo do pincel 
as bolinhas. 
 

 



 

26 

Recorte mais um gomo da caixa de ovos para fazer as asinhas curvas. 
Tire uma parte como na figura acima e arredonde o restante. 
No meio e na parte de baixo, recorte entrando para dentro fazendo o formato de asa. 
 

 
Pinte de vermelho e faça as bolinhas com o cabo do pincel. 

 

 
Uma sugestão é recortar folhas e fazer pequenos riscos, pra colocar a Joaninha em cima. 
 

 
Cole as antenas, olhos, nariz e faça a boca com tinta e pincel ou cola colorida. 
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A primeira Joaninha é com asas de EVA.A segunda e com a asa de outro gomo de caixa de 
ovos. 
Faça a que você achar mais bonita. 
Não esqueça que você pode adiantar alguns passos do processo, e deixe a colagem para os 
monitores dos grupos, pois a cola quente tem de ser manuseada por adultos ou adolescentes. 
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6º Dia - Abelha 
 
As abelhas ajudam-se umas às outras, trabalham duro em equipe. Assim como as formigas, são um 
verdadeiro exemplo de trabalho para nós. Eliseu era filho de um fazendeiro, mesmo assim trabalhava 
duro arando a terra. Quando convidado pelo profeta Elias para ajuda-lo, realizava tarefas simples e até 
humildes, por isso Deus pode fazer tantos milagres através dele. 
Se você quer ver milagres em sua vida, comece fazendo qualquer coisa que lhe peçam para fazer.  
 
Materiais                                                                                        

 Um tubo de papel Higiênico; 

  Um retângulo de papel ou EVA amarelo no diâmetro do tubo; 

 Papel branco com o desenho do contorno das mãos das crianças para as asas; 

 Um par de olhos móveis; 

 Pistilo para as antenas; 

 Feltro preto para as listas (pode ser EVA ou papel) 

 Pedaços de cordinhas para os braços e as pernas (você pode fazer um nó para representar as 
mãos e os pés ou fazer de EVA / feltro); 

 Cola 

 Tesoura 

Instruções: 

 
Separe o material. 
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Pinte a cabecinha e deixa secar. 

 
Use as mãos já recortadas em EVA ou feltro, colando-as na cordinha, formando os braços e 
pernas. 

 
Revista o tubo com EVA, feltro ou papel. Cole. 



 

30 

 
Com as tiras de feltro, papel ou EVA preto, cole as listras da abelha somente atrás. Um macete de acabamento é 
colar tudo no mesmo lugar onde colou o revestimento do tubo. Deixe as listras soltas no resto do tubo, colando 
somente atrás. 

 
Insira em baixo das listras os braços e pernas e cole. 
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Recorte um meio círculo de feltro e cole na cabeça. Cole também os pistilos formando as antenas. 
 

 

 
Cole a cabeça no corpo. Cole o nariz e os olhos na cabeça. Depois desenhe a boca com caneta de 
retroprojetor. 
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Em seguida faça as asas com o contorno das mãozinhas das crianças, ou de plástico. 
Contorne pontilhando com caneta para destacar as asas. 
 
 
 

7º Dia - Cupim 

 
Cupim no Brasil, térmite ou térmita em Portugal, salalé na Angola e muchém em Moçambique. 
Esses insetos possuem duas classes sociais: os soldados e os operários.  
Os operários abastecem o cupinzeiro e os soldados os defendem de outros insetos e 
predadores. 
A colônia precisa de todos para sobreviver. Gideão descobriu isso numa guerra. Sozinho ou 
com trezentos soldados, ele só venceria com Deus ao seu lado. Se você quer ser um vencedor 
não pode trabalhar sozinho, precisa da ajuda de Deus! 
 
Materiais: 

 Duas tampinhas de garrafas; 

 Eva marrom para o corpo, antenas e pernas; 

 Pincel e tinta marrom para pintar as tampinhas; 

 Cola 

 Tesoura;  
Instruções: 
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Separe o material. 
 
 

 
Pinte as tampinhas de marrom com tinta PVA. 

 
Cole o corpinho por cima da tampinha. 
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Cole as antenas não em cima, mas na lateral para ficar real. 

 
Cole as perninhas na tampinha embaixo do corpo, dobrando um pouco. 
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Depois cole botões prateados como se fossem os olhos, mas eles podem ficar também sem 
olhos. 
Para as asas usamos plástico transparente ( tipo de pastas em L). 
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8º Dia - Mosca 

 
Nos seus 30 dias de vida, as moscas passam por uma grande metamorfose, do ovo à forma 
adulta, quando voam por aí, parando para comer fezes ou lixo de vez em quando. Elas 
integram a ordem Díptera (que quer dizer "duas asas"), como seus colegas mosquitos, e estão 
divididas em cerca de 150 mil espécies, entre elas a mutuca, a mosca-varejeira, a mosca-das-
frutas e a mosca-doméstica (Mosca domestica), uma das mais comuns no mundo. E bota 
comum nisso: as moscas estão onde o povo está.  
 
Elas marcam presença tanto em áreas urbanas quanto rurais. São ativas durante o dia e 
dormem à noite. Adoram ambientes sujos, onde exista matéria orgânica em decomposição (lixo, 
esgoto, aterros sanitários etc.). Como vivem na imundície, as moscas levam sujeira para todo 
lugar - quando pousam nos alimentos, podem contaminá-los com bactérias e outros micro-
organismos patogênicos, propagando doenças como diarreia, cólera ou febre tifoide. 
  
Adão e Eva pararam onde estava Satanás disfarçado em serpente e foram contaminados com 
o mal. Desde então, a dor, as doenças, morte e sofrimento existem. Só Deus pode nos purificar 
através do sangue de Jesus. Se nós queremos viver no céu na companhia de Deus, 
precisamos desde agora nos afastar do mal, sendo amigos de Deus. Pois no céu só entrará 
quem é puro! 
 
Hoje iremos usar tampinhas e outros materiais para fazer uma mosca. Mãos a obra! 
 

Materiais: 
 

 Duas tampinhas de garrafas; 

 Tinta de artesanato preta; 

 Pedaços de plástico para asas; 

 Pedaço de EVA preto para o corpo; 

 Tirinhas de EVA para as patas 

 Botões para os olhos 

 Pedacinho quadrado de papel para colar e fazer um canudinho para a boca. 

 
Instruções: 
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Separe o material necessário. 

 
 

 
Pinte as tampinhas com tinta de artesanato preta, espere secar e cole uma na outra. 

 

 
Recorte o corpo da mosca em forma de gota no EVA preto, depois cole em cima de uma das tampinhas fazendo da 
outra a cabeça. 
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Cole os olhos e faça um canudinho de papel para a boca. ( as moscas são sugadoras) 
 

 
 

Depois recorte tirinhas finas de EVA e cole na tampinha que fica abaixo do corpo, como se 
fossem suas patas. 
As asas são recortadas de plástico de pasta em L, também em forma de gota e coladas acima 
do corpo. 
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9º Dia - Aranha 

 
As aranhas não são insetos. Sabem por quê? Porque insetos possuem 6 
pernas e a aranha tem 8. Quantos tipos de aranha você acha que existe? 
(30.000). Quantos tipos de aranha você já viu? (deixe que as crianças 
respondam). Existem aranhas coloridas também. Há aranhas marrons, 
vermelhas, amarelas e até verdes. Existem aranhas com muito veneno e outras 
que apesar da aparência não fazem mal algum. 
Algumas pessoas são assim, através de suas palavras destilam muito veneno e servem para 
afastar pessoas de Deus. 
Outras, ao contrário, sem importar a aparência, testemunham de Deus e levam pessoas para 
mais perto de dEle. Foi o que Jonas fez aos ninivitas. 
 
Materiais: 
Cada criança necessita: 

 

 Dois gomos da caixa de ovos; 

 Tinta preta de artesanato; 

 Botão para os olhos; 

 Pedaços de arame para as pernas ou tiras de EVA cortadas finas. 

 

Instruções: 

 
Separe o material necessário. 
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Pinte os gomos da caixa de ovos. 
 
 
 

 
Pinte as pernas dos dois lados. 

 
 
Comece a colar as antenas e as pernas, não esqueça de dobrar para dar formato. 
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E está pronta a aranha. 
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10º Dia- Vagalumes 

 
Os vagalumes são também chamados salta-martins ou besouros tec-tec têm cor variante do 
castanho escuro ao marrom avermelhado. Na parte anterior do tórax, têm duas manchas que, 
quando apagadas, têm coloração alaranjada que alguns pensam serem essas manchas, os 
olhos do pirilampo. Mas são suas "lanternas". Uma terceira lanterna fica no abdómen e só entra 
em atividade quando o inseto está voando. É tão desenvolvida que chega a emitir um facho de 
luz de quase um metro de diâmetro.  
 
Esses vagalumes costumam voar muito alto, acima da copa das árvores. A luz que emitem é 
contínua. Na lanterna torácica, a luz tem uma tonalidade esverdeada. Na lanterna abdominal, é 
amarelo-alaranjada. O ciclo de vida dos elaterídeos é longo: dois ou mais anos.(Extraído da 
Wikipédia) 
 
Deus deseja que sejamos como o vaga-lume, iluminando. A menina cativa falou de Deus na 
casa do capitão Naamã que acabou crendo em Deus. Deixe sua luz brilhar como a menina fez 
e como o fazem os vaga-lumes. 
 
Materiais: 

 Duas partes ou gomos da caixa de ovos; 

 2 botões de pérola prata; 

 Duas tampinhas de garrafa; 

 Um tubo de papel higiênico; 

 Gliter dourado; 

 Pedaços de plástico de pasta em L; 

 Pistilo para antenas; 

 Tirinhas de EVA para patas ou pedaços de papelão da caixa de ovos; 

 Tinta marrom; 

 Cola quente. 
 
Instruções: 
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Separe o material. 

 

Corte e enrole o tubo de papel higiênico, colando com cola quente. 
 

 
Recorte os dois gomos da caixa de ovos, apare as arestas, cole uma na outra, e depois cole no tubo de papel 
higiênico. 

 
Cole uma tampinha de garrafa na outra, depois cole na parte da caixa de ovos que já está colada no tudo. 



 

44 

 
Pinte tudo de marrom. 

 
 
Depois que a tinta secar, cole os pistilos para a antena, as tirinhas de EVA para as patas e os olhos de botão. 
 
 

 
 
Em seguida cole o restante das patas, lembrando as crianças que insetos tem 6 patas. 
Cole gliter no tubo ou revista com EVA com gliter, e outra opção é papel fluorescente. As lantejoulas também podem 
fazer esse papel. Depois coloque as outras quatro patas existentes. 
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Recorte no plástico da pasta L transparente em forma de asas e cole-as atrás. 

 
Está pronto seu vagalume. 

 
 
 
 


