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I. Objetivo do Ministério 

A escola bíblica dominical infanto-juvenil tem como objetivo: 

 Fornecer os primeiros conhecimentos bíblicos e proporcionar crescimento espiritual cristão 
para crianças e adolescentes de zero a 16 (dezesseis) anos. 

 Fornecer ensinos claros, metódicos, continuados e progressivos da Palavra de Deus, tendo 
como consequência a transformação e a mudança de comportamento para uma vida de 
temor a Deus, santidade e serviço cristão. 

 Tornar a Bíblia conhecida para os alunos com o intuito de prepará-las para o dia a dia, 
melhorar seus relacionamentos com seus familiares e amigos. 

 Conduzir os alunos ao desenvolvimento da fé para que alcance futuramente a 
maturidade cristã; 

 Ajudar os alunos a se preparar para descobrir e desenvolver seus dons no Corpo de 
Cristo; 

 Desafiar o aluno à vivência dos ensinamentos recebidos da Palavra de Deus; 

OBSERVAÇÕES: 

A igreja valoriza muito a escola dominical tanto para crianças e adolescentes quanto para jovens 
e adultos pois entende que a mesma contribui muito para o crescimento e maturidade espiritual 
de seus membros. Por este motivo recomenda que o período de dedicação dos professores à 
escola dominical infanto-juvenil seja de, no máximo, dois anos e tenha uma folga de dois anos. 
Para satisfazer esta recomendação é necessário fazer um planejamento consistente da equipe de 
professores, com o horizonte de pelo menos quatro anos. 

II. Requisitos para atuar no Ministério 

 Ser um membro ativo e assíduo da igreja. 

 Ter participado assiduamente das Aulas de Crescimento Espiritual - ACEs para adultos, nos 
últimos dois anos. 

 Ter participado de cursos e treinamentos de professores para crianças e adolescentes; 

 Ter o dom de ensinar; 

 Ter o dom e o interesse de interagir e se relacionar com crianças e adolescentes; 
 

III. Composição do Ministério 

Coordenação: Evane e Izabel Bini 

Professores:   
Evangelistas responsáveis: Paulo e Mauro 

Apoio dos servos: Wagner e Pedro 



 

IV. Atribuições do Ministério 
 

1. Atividades da coordenação: 

 Convidar e recrutar professores, auxiliares e substitutos no intuito de formar uma equipe 
apta; 

 Elaborar o planejamento dos professores para um horizonte de quatro anos, considerando 
dois anos no ministério e dois anos de folga.  

 Promover cursos, palestras, treinamentos, etc., visando o aprimoramento do corpo 
docente; 

 Orientar a equipe no que se refere a didática, materiais, linguagem, relacionamento entre 
professores, alunos e pais; 

 Avaliar os professores acompanhando-os em salas de aula, dando feedback e apoiando-os 
em melhorias; 

 Organizar as turmas de alunos e suas respectivas salas de aula, por idade, procurando 
incluir todos as crianças e adolescentes das famílias da igreja; 

 Providenciar, organizar e manter os materiais didáticos e de expediente; 

 Disponibilizar o conteúdo programático a ser aplicado; 

 Coordenar eventos relacionados a este Ministério, tais como o Congressinho e Retiro das 
Crianças. 

 Incentivar e convidar os jovens mais maduros a estagiarem como professores; 

 Os coordenadores devem programar e executar rodízio, de modo que somente um dos 
coordenadores permaneça de plantão na sala de coordenação, a cada domingo, 
permitindo assim, que os demais possam participar da ACE para adultos, dando assim, 
oportunidade para o crescimento espiritual da coordenação. 

 Substituir professores faltantes; 

 
2. Atividades dos professores: 

 Preparar as aulas durante a semana, de forma a dominar o assunto a ser ensinado; 

 Chegar alguns minutos antes do horário marcado para a aula, apanhar o material didático e 
receber os alunos na sala de aula; 

 Ministrar as aulas de acordo com o conteúdo programático; 

 Manter cadernetas de chamada atualizadas com o objetivo de conhecer os alunos faltosos, 
mostrar interesse, saber das razões das ausências e oferecer ajuda a eles e aos seus pais; 



 Guiar os alunos dentro dos princípios da sã doutrina;  

 Estabelecer as condutas básicas relacionadas a Palavra de Deus; 

 Ajudar a desenvolver, de maneira positiva, as atitudes da criança acerca de si mesma, de 
sua família e de todos ao seu redor; 

 Treinar os alunos para apresentações em eventos comemorativos; 

 
3. Datas comemorativas do Ministério: 

Sempre que possível, a coordenação deverá programar atividades nas datas comemorativas 
fazendo alguma apresentação ou homenagem aos professores, alunos, pais ou mães. 
 
 Dia das Mães; 
 Dia dos Pais; 

 Dia das Crianças; 
 Dia dos Professores (as). 

 

V. Recursos Necessários 

Há necessidade de cerca de R$ 300,00 / mês para materiais didáticos e de expediente, 
além de valores diversos para os dias comemorativos. 

 

VI. Próximas Metas 
 

 Enfatizar a importância da aula dominical como princípio do evangelismo; 

 Promover a assiduidade e pontualidade dos alunos; 

 Manter um link aberto com os pais. Apoiá-los na instrução da Palavra também em 
casa (WhatsApp); 

 Dispor de materiais e recursos de fácil acesso para professores, alunos e pais; 

 Melhorar o ambiente das salas de acordo com as idades. Exemplos: pintura, recursos 
visuais e mobiliários; 

 Promover atividades comemorativas dando a importância de cada uma com 
apresentações, homenagens e brindes. 

 Identificar possíveis novos coordenadores, a fim possibilitar que os integrantes 
permaneçam por no máximo, dois anos no ministério. 

 Promover participação e envolvimento entre professores e coordenação; 

 Elaborar um descritivo ou cronograma do Congressinho e do Retiro das Crianças até 
novembro de 2019. 

 



VII. Periodicidade das Reuniões 

A coordenação deve realizar reuniões quadrimestrais ou sempre que for necessário, com os 
professores.                   

VIII. Periodicidade de Revisão deste Plano de Ministério 

Este Plano do Ministério deverá ser re-analisado e revisado anualmente ou quando 
necessário. Próxima revisão do Plano deverá ser realizada em 2020.  


