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A ideia de elaborar o presente material, chamado “Meu Caderno de Traçado

Bíblico”, surgiu de forma bastante espontânea enquanto trabalhávamos traçado com nossos

filhos.

Exercícios de traçado são fundamentais para fortalecer o punho das crianças,

predispondo-as à alfabetização. Contudo, para muito além do critério técnico, são exercícios

que as crianças adoram fazer!

Praticando traçado com nossos filhos, percebemos que embora a maior parte dos

materiais comerciais disponíveis fosse plenamente utilizável, seria possível praticar e oferecer-

lhes contextos bíblicos, de forma a aproximá-las ainda mais de nossa fé.

Quer dizer, em vez de traçar o caminho de um automóvel no trânsito ou de ligar um

sapo a outro sapo, poderíamos oferecer traçados onde as crianças levassem o corvo que

alimentou o Profeta Elias até o próprio profeta; ou à prática do traçado da Escada de Jacó; ou

da estrebaria em que nasceu o Cristo.

O material possui 40 atividades cada uma possuindo uma folha e duas páginas

(frente e verso).

Na primeira página está a atividade de traçado principal; a atividade se baseia num

episódio bíblico e há na página uma citação bíblica.

Caso você assim queira, poderá ler a passagem bíblica e narrar a história do

episódio à criança. No final da atividade a ilustração pode ser pintada pela criança, caso os

pais assim o queiram.

As atividades da segunda página consistem em pequenas perguntas e desafios que

exigirão da criança, algumas vezes, movimento para resposta. Há, ainda, a repetição do

traçado com nova prática.

Todas as atividades de traçado tratam de ligar o círculo verde ao triângulo

vermelho. Essa sempre será a direção do traçado.
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As atividades foram logicamente sequenciadas e graduadas em dificuldade a fim de

se promover um aperfeiçoamento progressivo do traçado, de forma que é possível observar o

incremento na dificuldade dos traçados conforme o livro avança.

É possível, por exemplo, observar a atividade 1 (a primeira) e a 40 (a última) e

verificar o quanto esperamos que a criança progrida por avançar no Caderno de Traçado.

Para os pequenos que possuem dificuldades com lápis, as atividades podem ser

feitas primeiramente com o uso do dedo indicador, quem fará inicialmente os traçados. Em

seguida, podem ser usados lápis mais adequados ao trabalho de alfabetização.

O material foi feito para ser impresso frente e verso, preto e branco ou colorido (à

escolha).

Todas as ilustrações presentes nesse material foram feitas à mão e com traços

adequados às crianças, numa tentativa de apresentar um material bom e belo.

Desejamos que o material sirva à sua família, e que a educação de seus filhos seja

frutuosa.

Bons estudos!

Sergio Morselli, junho de 2020.
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Nome do aluno:

Data de início:
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1. Leve os animais até a Arca. Depois, pinte a cena.
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A arca de Noé
“Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor” Gênesis 6.



1. Qual o nome do homem que construiu a arca? O que é uma arca?
2. Em que livro da Bíblia está a história da Arca de Noé?
3. Leve os animais até a arca.
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Davi x Golias
“Iahweh que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu”. 1 Samuel 17.

1. Ligue Davi a Golias.



1. Quem venceu a luta, Davi ou Golias?
2. Em qual livro da Bíblia se encontra a história de Davi e Golias?
3. Faça o traçado das pedras até Golias.
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O Rei Salomão
“E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do
mar”. 1 Reis 4.

1. Contorne o trono do Rei Salomão.



1. Qual o nome do Rei que sucedeu Davi?
2. Em qual livro da Bíblia se encontra a história de Salomão?
3. Descubra qual é a mãe verdadeira do bebê:
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O grande peixe
“Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas; e esteve Jonas três dias e três noites nas
entranhas do peixe”. Jonas 1.

1. Ligue    até    .



1. Levante-se e faça de conta que você é Jonas e finja que caiu no mar.
2. Em qual livro da Bíblia se encontra a história do profeta Jonas?
3. Leve o peixe até a praia, para deixar Jonas lá.
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O recenseamento
“E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e
família de Davi), a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida”. Lucas 2.

1. Ligue    até    , levando José e Maria até Belém.



1. Pratique o traçado: contorne as casas de Belém.
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O sermão da montanha
“Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”. Mateus 6.

1. Com um lápis, desenhe uma linha do menino até Jesus.



1. Com um lápis, desenhe uma linha subindo as crianças até a montanha.
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Ressuscitou!
“Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e
vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. João 20.

1. Contorne o Cristo ressuscitado a partir de   . 



1. Contorne Jesus.

22



Folha intencionalmente deixada em branco.


