
 Item Responsável 

 Confeccionar convites  

 
Fazer a publicidade na igreja/escola/comunidade/comércio e 

redes sociais 
 

 Fazer, imprimir e divulgar a ficha de inscrição   

 Convidar crianças que participaram das ECF anteriores   

 Convidar e fazer parceria com as igrejas do mesmo distrito   

   

CHECKLIST ESCOLA CRISTÃ DE FÉRIAS - 2019 

Divulgação 

Secretaria 

 Item Responsável 

 Confeccionar os crachás   

 Preparar lista das crianças e dividir as equipes  

 
Definir como as crianças e suas equipes serão identificadas 

(coletes, lenços, pulseiras ....) 
 

 Dividir equipes   

 Folha de chamada  

 Equipe que receberá as crianças   

 
Personagens que farão a recepção (Chef de cozinha/

Camponesa) 
 

   

Programas 

 Item Responsável 

 Fazer carrossel diário  

 Montar programa diário  abertura  

 Montar programa diário encerramento  

 Montar encerramento (Formatura das crianças)  

   

   

CRIANÇAS NA COZINHA COM JESUS  

 



 Item Responsável 

 Definir os líderes de cada centro   

 Definir a equipe que ajudará o líder   

 
Convidar juvenis e adolescentes para serem monitores (ir em 

cada sala ou vidar uma a um) 
 

 
Definir a equipe de cada monitor e a quantidade necessária para 

cada uma 
 

 Escolher quem fará o “boneco Luizinho” e treiná-lo  

 Definir e confeccionar o uniforme da equipe   

   

   

   

Equipes 

 Item Responsável 

 Definir o foco da decoração (Cozinha/Feira/ Horta)   

 Verificar o que já tem na igreja e pode ser aproveitado   

 Conseguir emprestado o maior número de coisas possível  

 Placas para sinalização dos centros   

 Placas para as portas   

   

   

   

Decoração  

 Item Responsável 

 Preparar bandeiras/votos   

 Preparar os versos   

 Preparar a e coordenar decoração   

 Selecionar e salvar todas as músicas e vídeos  

 Preparar encenação (equipe, cenário, roupas, ensaios)  

   

   

   

Salão Principal 



 Item Responsável 

 Preparar e coordenar decoração   

 Definir o artesanato de cada dia   

 Verificar o material necessário para o centro   

 Fazer o orçamento do material para o centro   

 Realizar compra do material para o centro  

 Verificar se a equipe escolhida é suficiente   

   

Artesanato 

 Item Responsável 

 Preparar e coordenar decoração   

 Verificar o material e os ingredientes necessários para o centro   

 Álcool em gel   

 Avental   

 Chapéu de Chef   

 Mesas e toalhas para as mesas   

 
Verificar descartáveis que serão necessários para a culinária

(pratos, faquinhas, copos, guardanapos ...) 
 

 Fazer o orçamento do material e os ingredientes para o centro   

 Realizar compra do material e dos ingredientes para o centro  

 Montar cardápio   

 Testar receitas   

 Verificar se a equipe escolhida é suficiente  

 Providenciar os Bótons “EU PROVEI”    

Cozinha 

 Item Responsável 

 Verificar o material e os ingredientes necessários  

 Fazer o orçamento do material e dos ingredientes   

 Verificar se a equipe escolhida é suficiente  

 
Verificar descartáveis que serão necessários para o lanche  

(pratos, copos, guardanapos, saquinho para lanche ...) 
 

   

Lanche 



 Item Responsável 

 Preparar e coordenar decoração   

 Verificar o material necessário para o centro   

 Fazer o orçamento do material para o centro   

 Realizar compra do material para o centro  

 Verificar se a equipe escolhida é suficiente  

 Definir brincadeiras   

Laboratório do Chef  

 Item Responsável 

 Preparar e coordenar decoração   

 Verificar o material que já possui   

 
Verificar o material necessário para o centro (roupas e acessó-

rios) 
 

 Fazer o orçamento do material para o centro   

 Realizar compra do material para o centro  

 Verificar se a equipe escolhida é suficiente  

 Quais serão os personagens necessários   

   

Histórias Bíblicas 

 Item Responsável 

 Reorganizar a decoração  

 Definir as participações no programa  

 Certificados  

 Organizar feira de saúde (se for fazer)  

 Organizar o lanche da confraternização   

 Fazer convites e distribuir para as crianças e pais   

Encerramento 

 Importante!   

   

   

   

   


