
CAMPEONATO DA PREPARAÇÃO PARA A EUCARISTIA 

- Providenciar vassoura e pás de lixo para limpeza da sala no final da 

dinâmica. 

- Dividir em 4 grupos:  

 

NOME DOS GRUPOS: 

 

GRUPO 1 A NJ IN HO S 

GRUPO 2 AR C AN J OS 

GRUPO 3 QU ER U B INS 

GRUPO 4 SE RA F I NS 

 

SORTEIO: 

- Cada criança pega um papelzinho, onde está escrito uma sílaba ou letra. 

Deverão ligar as silabas entre si até formar uma das palavras acima 

- As crianças que tiverem os papeis correspondentes às silabas que formam 

uma das palavras acima pertencerão a um só grupo. 

- Colocar no quadro as três palavras para se orientarem. 

- Após a formação dos grupos, separar os grupos, distribuindo-os na sala, 

de modo a ficarem bem distantes uns dos outros. 

ATIVIDADES: 

- Distribuir 1 folha para cada criança, para leitura. Dar tempo limite para 

leitura:..... minutos. 

- Após a leitura, distribuir a folhinha com as atividades. Todos devem 

responder corretamente NO CADERNO (As questões serão do tipo: perguntas e 

respostas objetivas, labirinto, testes, desembaralhar as frases, ligue-ligue, V 

ou F, cruzadas, caça-palavras, completar, jogo dos erros, pesquisa bíblica 

simples, etc). Determinar o tempo para a execução: ........ minutos 

- Ao término do tempo, os membros do grupo serão sorteados para responder 

os exercícios. Se estiver correto, todo o grupo leva ponto positivo. Se estiver 

errado, todo o grupo leva ponto negativo. 

- O grupo que receber mais pontos positivos será o campeão!  

- O grupo vencedor será homenageado pelos demais grupos, que cantarão uma 

música (falar o nome do grupo vencedor. Por Exemplo:: “QUERUBINS”, “SERAFINS”, 

etc.) Os................... serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu 

amor, etc.) Ao cantar o refrão (derrama, Senhor!), as crianças derramarão sobre 

as cabeças das crianças do grupo vencedor uma chuva de papeizinhos picados.  

- Encerrar com a limpeza da sala. 


