
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

1º DIA: 04/04 – Tema 1 – AMOR ESCRITO COM SANGUE 

Jesus morreu mostrando seu grande amor para que pudéssemos ser novamente ligados a Deus.  

Vamos preparar um tapete de oração para essa semana especial?  

Procure em casa um tecido bonito, feltro, almofada ou algo que possa ser o tapete de oração para uso diário 

durante a Semana Santa Infantil. Você pode usar como estiver ou fazê-lo ficar ainda mais bonito com a sua 

criatividade. 

Nossa dica: 

Se tiver EVA em casa, fica a dica de dois tapetes bem fáceis para a criança fazer com a ajuda de um adulto. 

1ª opção - Tapete de franjas 

 Basta ter uma folha de EVA (se for do mais grossinho, melhor) 

e duas tiras de EVA, papel ou fita de outra cor, para fazer o 

enfeite lateral. 

 Marque 5 cm nas laterais na largura do EVA. 

 Cole o detalhe que escolheu (tira de 1cm de EVA ou papel de 

outra cor, ou fita de tecido). Se tiver cola especial para EVA ou 

cola quente, é a hora de usar. Cuidado, pois os adultos devem 

executar a parte da colagem. 

 Com uma tesoura sem ponta, faça as franjas com a largura que desejar, respeitando o limite do 

detalhe colado. 

 https://www.youtube.com/watch?v=uQtV6b1swD4 

 

2ª opção - Tapete de flores 

 

 Retalhos coloridos de EVA. 

 Corte círculos e monte as flores ou outro desenho que for possível. 

 Juntá-los com um pingo de cola quente espalhado com um paninho no lado 

avesso. 

 https://www.youtube.com/watch?v=xlvLmrqezLQ 

 

3ª opção – Tapete redondo 

 Bambolê como bastidor 

 Tesoura 

 Camisetas velhas, mas pode ser lençol ou outro tecido que tiver em casa (boa oportunidade de 

aproveitar aquelas camisetas com identificação da Igreja ou Escola Adventista, que não podem ser 

doadas para anônimos). Cortar em tiras fechadas (camiseta fechada para prender no bambolê 

conforme imagem) e em tiras abertas para tecer o tapete. 

 Prender como aros de bicicleta no bambolê em número ímpar. 

 Pegar as demais tiras e ir trançando, alternando em cima e embaixo das tiras afixadas no bambolê. 

Amarrar uma à outra e finalizar amarrando sempre para não soltar. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-vrqI2vwSy4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uQtV6b1swD4
https://www.youtube.com/watch?v=xlvLmrqezLQ
https://www.youtube.com/watch?v=-vrqI2vwSy4&feature=youtu.be


   

     

Dependendo das cores, dá para fazer tapetes temáticos com esse modelo. 

Veja esse de melancia: https://youtu.be/zooS4VZrJ-c 

 

 

4ª opção – tapete de pompom.  

Se tiver lã em casa, pode ser um tapete de pompom, bem fácil de fazer e 

bem fofinho:    

https://youtu.be/vG0NlORpPuc 

https://youtu.be/JHGwFrS5r7o 

https://youtu.be/l6xIphWNcdI 

 

 

 

 

5ª opção – tapete de trança 

Olhe esse tapete redondo de tranças. Que criança 

não gosta de fazer tranças, não? Uma toalha ou 

lençol velhos já podem ajudar a fazer esse modelo, 

que pode ser de três cores ou não, dependendo do 

material disponível em sua casa. Esse requer costura 

para finalizar. 

 https://www.youtube.com/watch?v=vlv973Lz0As&feature=youtu.be 
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Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

2º DIA: 05/04 – Tema 2: CRISTO, NOSSO CRIADOR 

“No começo Deus criou os Céus e a Terra”. Gênesis 1:1 

Vamos registrar os dias da Criação?  

Encontre em sua casa, apartamento, quintal, jardim, varanda 

algo que represente cada dia da criação. Tire uma foto de algo 

que encontrar seguindo a sequência dos dias e envie para que 

alguém conheça o Deus Criador. Se não conseguir fotografar, 

vale colecionar uma coisa de cada dia ou até encontrar figuras 

em revistas e livros. Mostre para alguém o que descobriu ou 

organize uma exposição para sua família.  

1º dia: Luz 

2º dia: Firmamento, céu (separação entre as águas em cima no céu e as águas abaixo 

do céu – a atmosfera) 

3º dia: Separação entre água e parte seca (terra), plantas, frutas, flores, árvores, etc. 

4º dia: Sol, lua e estrelas 

5º dia: Animais aquáticos e aves 

6º dia: Animais terrestres, homem e mulher 

7º dia: Deus abençoou e santificou esse dia para ser dEle. 



Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

3º DIA: 06/04 – Tema 3 – CRISTO, NOSSO SUBSTITUTO 

“Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. João 1:29 

Esse animalzinho tão manso e inocente representava o Salvador antes de Jesus morrer na cruz. 

Vamos fazer um lindo cordeirinho juntos? Com os materiais que tiver em casa, faça um bem bonito 

e escreva ou peça para alguém maior escrever o verso de hoje. 

 

Modelo 1: Este foi feito com pontas de cotonete coladas 

sobre uma forma oval. A cabeça é fácil de desenhar e colar 

tb. Os pés podem ser feitos de pedaços de palito, gravetos 

ou papelão de alguma embalagem da casa. 

 

Modelo 2: Pode ser aquele modelo tradicional feito com 

rolinho de papel higiênico ou de papel toalha cortado e 

algodão. Use uma embalagem de papelão como de 

flocos de cereal, aveia ou até sabão em pó para cortar o 

molde antes de colar o papel com o desenho e finalize 

com o algodão. 

 

https://www.pinterest.de/pin/757238124832751646/ 

Modelo 3: Podem ser mais simples feitos somente com moldes recortados em papel durinho e 

finalizados com algodão. A criança vai gostar de enrolar e colar o algodão no modelo. 

 

https://www.pinterest.es/pin/470978073510296014/ 

Modelo 4: Se quiser uma ovelha pipoqueira, pode fazer conforme sugerido abaixo ou adaptando ao 

que tiver em casa. Por exemplo, o EVA pode ser substituído por papel, assim, o marcador 

permanente pode ser uma canetinha comum, caneta esferográfica preta ou até um lápis de cor ou 

de escrever. 

https://www.pinterest.de/pin/757238124832751646/
https://www.pinterest.es/pin/470978073510296014/


 

Veja os detalhes no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJNbiFM6Blg 

Ou essas ainda mais simples: 

         

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJNbiFM6Blg
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Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

4º DIA: 07/04 – Tema 4 – CRISTO, NOSSO PRIMOGÊNITO 

“Recordarei os feitos do Senhor”. Salmo 77:11 

O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas dos hebreus salvou a vida do 

primogênito que ali vivia. 

Montar uma casa, ou quem sabe uma vila inteira, para fazer como 

os hebreus que pintaram os umbrais de suas casas para salvar a 

vida dos primogênitos. O sangue do Cordeiro representava Jesus, 

o Filho Unigênito de Deus, que iria tomar o lugar do primogênito 

que iria morrer naquele lar. A vida do primogênito foi poupada 

onde havia essa marca com o sangue do cordeiro da Páscoa. 

Usar caixas de sapato, embalagens de leite higienizadas ou 

outras caixas de sua preferência. Fazer recortes, desenhos e 

colagens para representar as casas, no estilo que preferir. 

Abusem da criatividade! 

Ao redor da porta de entrada, passar tinta vermelha ou pintar com canetinha ou giz de cera vermelho ou até 

extrato de tomate ou outro alimento semelhante.  

Sugestão: em uma vela, aqueça a ponta do giz de cera vermelho e use em seguida. Fica um efeito bem 

bonito com a cera derretida. É só tomar muito cuidado para não ter nenhum acidente com esse processo 

usando o fogo. (Papais e Mamães ou responsáveis deverão ajudar). 

Encontramos algumas ideias no Pinterest para inspiração: 
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Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

5º DIA: 08/04 – Tema 5 – CRISTO, NOSSA OFERTA 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que 

Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16 

Deus deu seu único Filho para salvar o mundo e nos dar a vida eterna. Cristo é a maior oferta que 

já foi dada! 

Vamos representar a cena desse sacrifício de amor? 

Algumas ideias para que, juntos, representem o 

cenário da crucifixão. Esse foi o momento de maior 

amor já visto. Jesus deu a vida pelos Seus inimigos, 

pois o pecado faz separação entre nós e Deus. Quem 

O matou foram aqueles a quem Ele veio salvar! Foi 

pelo grande amor de Cristo demonstrado na cruz que 

Ele nos uniu novamente ao Pai. 

Use o que tiver em casa:  

 pregadores de roupa de madeira (basta desmontá-los 

para ter as duas partes da cruz). Use um retalho ou fita para 

representar o manto de Jesus. 

 Gravetos, canudos ou palitos de picolé também podem 

servir de base para representar as três cruzes sobre o 

monte. Um vaso ou uma base de argila/massinha ou até 

uma abóbora/ batata-doce/batata podem servir de base 

para afixar as três cruzes.  

 Outra sugestão é enrolar uma pedaço de tecido, tnt, ou até mesmo uma 

camiseta e enroscar palitos de dente para representar a coroa de espinhos.  

 Também pode ser usado o recurso de desenho, recorte e colagem.  

 E se o cenário fosse um bolo?  

Veja as ideias que encontramos no Pinterest e em outros sites. Você pode criar ou encontrar várias ideias 

também. O importante é representarem juntos esse momento de amor em família relembrando o maior amor, 

a grande oferta dada por Deus: JESUS. 

          

Confira o passo-a-passo do bolo especial (pode ser a receita preferida da família): 
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Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

6º DIA: 09/04 – Tema 6: CRISTO, NOSSO ADVOGADO 

“Se, todavia, alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo”. 1 

João 2:1 

Represente o amor de Jesus que cobre todos os nossos pecados, e apresenta o nosso coração puro 

como se fosse o Seu próprio coração. 

Passo a passo da cestinha de coração 
Essa cestinha pode ser feita para mostrar como o nosso coração fica 
limpinho quando aceitamos o Seu amor e sacrifício. O coração feito irá 
representar que Deus ama a criança e perdoa seus erros, e que ela 
responde a esse amor se arrependendo e O amando também. Assim, juntos 
no amor de Jesus, temos os nossos pecados perdoados por Deus. 
Dentro da cestinha de coração, podem ser colocados alguns hábitos ou 
erros cometidos e confessados a Jesus para que sejam perdoados e 
justificados por Ele diante do Pai. Podem ser representados por palavras ou 
desenhos. 

 
Materiais de que você vai precisar 
- Cartolina ou outro papel de duas cores diferentes; 
- Tesoura; 
– Cola; 
– Fita de cetim ou barbante; 
– Lápis. 
 

Como fazer? 
Corte duas tiras grossas de papel em cores diferentes com 6 cm de largura e 
28 de comprimento. Pode usar páginas de revista ou qualquer papel que tenha 
uma boa gramatura. Se não tiver, faça de papel sulfite ou folha de caderno, e 
pinte com lápis de cor ou giz de cera, cada folha com uma cor diferente. Dobre 
as tiras ao meio, de modo que elas fiquem com os mesmos seis centímetros 
de largura, mas agora com 14 cm de comprimento. 
 
Coloque as duas tiras uma em cima da outra, do mesmo jeito que a foto está 
mostrando. Faça isso para marcar com o lápis onde a imagem está mostrando. 

Depois de fazer esse risco na horizontal, componha 2 riscos na vertical para separar a tira a cada 2 
cm. Dessa forma, você irá ter marcado 1 linha na horizontal (tendo como referência a tira grossa em 
pé) e 2 linhas na vertical, estes últimos riscos feitos na tira, fazem ela estar separada em 3 fatias ao 
fim. 
Corte as 2 linhas verticais que você criou e forme 3 tirinhas ao fim da tira 
maior dobrada. Corte apenas até o risco horizontal. Faça isto nas duas tiras 
que você tem. Guie-se pelas imagens.  
Faça uma forma arredondada na parte de cima das tiras, tendo cuidado para 
não cortar demais. Você deve deixar uma parte para manter a sua tira 
dobrada. O ponto de partida e chegada, é a linha horizontal que você fez 
previamente. Você pode até utilizar algum objeto redondo como molde e 
fazer os cortes. Mas lembre-se de deixar uma parte sem cortar no fim para 
que a tira continue dobrada. 
 
Após cortar as partes arredondadas como você vê nas imagens, você irá entrelaçar as tiras umas 
nas outras. Faça como se fosse uma textura xadrez. 

https://www.comofazeremcasa.net/wp-content/uploads/2012/05/Cestinha-para-Dia-dos-Namorados-2.jpg
https://www.comofazeremcasa.net/wp-content/uploads/2012/05/Cestinha-para-Dia-dos-Namorados.jpg
https://www.comofazeremcasa.net/wp-content/uploads/2012/05/Cestinha-para-Dia-dos-Namorados-3.jpg
https://www.comofazeremcasa.net/wp-content/uploads/2012/05/Cestinha-para-Dia-dos-Namorados-1.jpg


Quando você conseguir entrelaçar e formar o coração, igual como a 
imagem está ilustrando, é só colar. Faça outro desse, cole os dois e fixe 
uma fita de cetim ou o material de sua escolha para criar a alcinha. Agora 
é só colocar dentro aquilo de mau que está no seu coração, para que Jesus 
possa perdoar você e transformar sua vida a cada dia! Fazer uma oração 
de gratidão pelo perdão que recebeu de Jesus no seu tapetinho de oração. 
 
Se não quiser fazer a cestinha, deixe somente o 

coração representando que DEUS É AMOR, e nos deu um grande Advogado, 
Seu filho, Jesus, o Salvador. Quando Deus olhar para nós, é a perfeição de Jesus 
que Ele irá enxergar.  
 
 

 

 

Adaptado de https://comofazeremcasa.net/passo-a-passo-de-cestinha-de-coracao/. Acesso em 31 março 2020 
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Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

7º DIA: 10/04 – Tema 7 – CRISTO, NOSSO JUIZ 

“O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar”. João 5:22 

Deus deu a Lei que é a expressão do Seu caráter. Escreveu em tábuas de pedra com Seu próprio dedo os 

seus mandamentos. 

Deus deu Jesus para nos tornar justos diante do julgamento que tem como base essa Lei imutável. O sangue 

de Jesus é que proporciona essa oportunidade de ter esse substituto perfeito, que cobre a nossa culpa. 

Vamos lembrar como isso acontece apresentando as tábuas da Lei e a Cruz, que, mediante o sangue de 

Cristo, nos dá a liberdade e a vida eterna nesse julgamento.  

Sugestões: 

 Se tiver uma caneta para quadro branco, desenhar as duas tábuas da Lei ou somente os números 

dos mandamentos (os 4 primeiros de um lado, os 6 últimos do outro).  

 Conversar sobre como o espelho nos mostra como estamos, e a Lei também nos mostra sobre o 

nosso comportamento, pensamentos e motivos. Ela nos mostra que precisamos de Jesus.  

 Ter uma cruz em papel, dobradura ou de outro material para mostrar que Jesus se coloca entre nós 

e a Lei, nos dando o perdão daquilo que não conseguimos cumprir. Ele perdoa nossos pecados, por 

isso nos considera sem culpa. Obedecemos a Deus, porque O amamos. Ele nos perdoa, porque nos 

ama. 

    

   

https://www.youtube.com/watch?v=uGYZcKWM9_g 

https://www.youtube.com/watch?v=uGYZcKWM9_g
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Semana Santa Infantil – 04 a 12 de abril 2020 

Atividade de hoje: 

8º DIA: 11/04 – Tema 8 – CRISTO, NOSSO REI 

“O Cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis...” Apocalipse 17:14 

Jesus é poderoso. O mesmo Cordeiro manso que se entregou por nós, virá como vencedor coroado com 

glória e poder! Aguardamos o retorno do Deus Vivo, do Cristo ressuscitado, que irá fundar seu Reino Eterno 

de Poder, Vida e Glória. 

Separe papel sulfite, papel de presente ou folhas de um caderno que não é mais usado para fazer uma linda 

coroa com a técnica oriental do ORIGAMI, ou dobradura. 

Escolha o modelo, veja o passo a passo nos vídeos indicados nos links e deixe a criança participar da 

elaboração desse material significativo para esse último dia da nossa Semana Santa. 

 

 

 
 

https://youtu.be/iTOonkUHWGo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/2Rb7TLr5Trw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iNyj1A7OItw 
 
 

 
 

1 Reúna 6-7 pedaços de papel. Para fazer esta coroa, você precisará de vários pedaços de papel 

quadrado, 15 cm x 15 cm. Para uma coroa infantil, você precisará de 4-5 peças. Para uma coroa adulta, 

você precisará de 6-7 peças. Papel resistente (como papel de construção ou papel ofício/sulfite) funcionará 

melhor. 

2 Crie um vinco cruzado. Dobre o papel ao meio horizontalmente. Use o dedo para fazer um vinco agudo 

e desdobrar o papel. Em seguida, dobre o papel ao meio na vertical. Faça um vinco agudo com o dedo e 

desdobre o papel novamente. 

3 Crie um ponto no topo. Dobre o canto superior esquerdo para encontrar o vinco central, seguido pelo 

direito. Use o dedo para apertar cada vinco. Nesta fase, seu trabalho parecerá uma casinha. 

https://youtu.be/iTOonkUHWGo
https://youtu.be/2Rb7TLr5Trw
https://www.youtube.com/watch?v=iNyj1A7OItw


4 Dobre a borda inferior para cima para encontrar o centro. Faça um bom vinco com o dedo. Nesta fase, 

seu trabalho parecerá um veleiro. 

5 Dobre a borda inferior para cima novamente. Dobre o retângulo que você criou para cima, para que ele 

se sobreponha mais 1 vez. Você concluiu sua primeira seção de coroa modular. 

6 Crie mais 3-6 peças de coroa e encaixe-as. Repita esse método para criar peças de coroa mais 

modulares. Deslize a parte retangular inferior de uma peça dentro da dobra retangular da outra. Agite as 

peças o máximo que puderem, até que a parte inferior dos triângulos se sobreponha. Finalmente, conecte a 

primeira e a última peça para formar um anel.  

• Ajuste a coroa para o tamanho correto adicionando ou removendo as peças da coroa. 

   

         

 

https://www.wikihow.com/Do-Easy-Origami Acesso em 01 março 2020. 

• Outras sugestões: 

   

 

https://www.wikihow.com/Do-Easy-Origami


 

           Fonte: Pinterest 

 

Cortar uma tira de papel, EVA amarelo ou até mesmo colorir o papel branco de amarelo, e deixar a criança 

decorar como quiser. Para prender atrás da cabecinha da criança é só prender com clips, grampeador, 

elástico ou até mesmo colar. 

 

 

https://www.espacoinfantil.com.br/molde-de-coroa/ 

 

 

Elaboração: Profa.  Margarete R. K. Quiroga – Líder do MC e MA - APV/UCB. 

https://www.espacoinfantil.com.br/molde-de-coroa/

	1º dia - Tapete de Oração
	2º dia - Criação
	3º dia - Cordeiro
	4º dia - Casas
	5º dia - Cena da Cruz
	6º dia - Coração
	7º dia - A Lei e a Cruz
	8º dia - Coroa

