Olá Professores
Aqui está um material de incentivo incentivo de presença, verso para decorar e estudo
da lição para o próximo trimestre.
Deve ser impresso frente e verso.
Se possível a primeira página (capa e identificação) deve ser feita em papel mais
grosso.
Cada impressão dará para preparar dois passaportes.
As fotos deverão ser coladas (cuidado com a cola pois pode borrar a impressão). Outra
forma seria cobrir a identificação (aproveitando para colar a foto) com uma cobertura
de contact transparente (os passaportes mesmo são feitos assim ....), dessa forma a
foto não vai borrar.
Depois recortar as folhas e encadernar com espiral.
Dá um pouco de trabalho, mas o resultado fica bom. Usei este trimestre na
minha classe e os alunos traziam a cada sábado querendo os carimbos para
1. o verso decorado
2. trazer a bíblia/lição
3. presença a tempo
4. estudo diário (só carimbo quem estudou 7 vezes) nos outros casos marco a caneta o
quanto estudou
Uso para carimbar uns carimbos que você encontra em papelaria, um sinal de positivo,
uma carinha alegre ou outro disponível, se tiver mais que um use um diferente a cada
sábado.
No final do trimestre conto quantos carimbos e dou uma lembrança proporcional ao
número de carimbos recebidos.
O carimbo de verso para decorar, permito que a criança decore e fale depois, os outros
só em caso de falta que no sábado seguinte carimbo o verso e o estudo diário
(presença e trazer bíblia não tem muito sentido carimbar vem outro sábado)
se a criança participar com alguma outra atividade, pode ser feito um carimbo em
folhas sem a identificação de DIA (existe um dia (de 1 a 13) para cada sábado do
trimestre, e folhas adicionais sem "DIA" para essas atividades extras, a seu critério.
Preparar esses passaportes gasta um bom tempo, não deixe para a última hora
Um bom próximo trimestre

