
O que vocês fizerem façam de todo coração, como se estivessem servindo o 

Senhor, e não as pessoas. Colossenses 3:23 

 

 

 

Querida família, 

 Iniciamos no dia 09/09 no horário do Nova Kids Senib (manhã 09:40 e Tarde 18:40) o 
ensino das regras do “Bom Comportamento”.   

 São pequenas atitudes, que devem se tornar hábitos desde cedo e que podem ajudar a 
criança a ser organizada, disciplinada e conseqüentemente, ela colherá maravilhosos frutos 
destas pequenas ações em seu dia a dia. Essas regras ajudam na formação do caráter também 
geram bom êxito em tudo que fizerem em sua vida. 

Como vai funcionar? Como a família pode participar?  

 As crianças estarão recebendo uma pequena placa de papel que pode ser pendurada em um local 
escolhido pela família.  

 Semanalmente, conforme vai sendo ensinado cada nova regra, a criança leva para casa um 
adesivo com a regra que foi ensinada no domingo e então ela deve colar este adesivo na placa do bom 
comportamento, dessa maneira toda a família pode acompanhar qual foi a regra que foi ensinada para 
sua criança no Nova Kids. 

 A família pode ajudar a criança incentivando-a a praticar o comportamento que foi ensinado no 
Nova kids aos  domingos. 

 Ao lado de cada regrinha existem alguns pequenos quadradinhos, os familiares  podem ir 
marcando um ok, ou pintando o quadradinho, ou fazendo uma estrelinha  cada vez que a criança 
executou a regra.  

 A família pode decidir se a criança receberá uma recompensa quando todos os quadradinhos ao 
lado da regra forem preenchidos, ou então pode-se seguir o critério que a família estabelecer. A 
recompensa pode ser passeios em família, programações especiais como: marcar um dia e horário para 
a família toda assistir um filme juntos, ou um almoço com uma comida predileta da criança, um passeio 
em família, uma noite de jogos ou um pequeno presente... isso fica a critério de cada família. 

 Toda a família pode ser envolvida!  

 Essas regras do bom comportamento podem ser ensinadas constantemente no dia a dia das 
crianças.  

 Caso a família tenha interesse temos disponível na igreja a placa do bom comportamento em PVC, 
para ser fixada na parede. Custo da placa é R$18,00 e pode ser adquirida na secretaria da igreja ou na 
secretaria do ministério infantil (durante a semana). 

 

 

 

 
Com amor, equipe Nova Kids 

Estamos disponibilizando no site da igreja a arte da placa do bom comportamento. Lá você encontra 

também um vídeo explicando com mais detalhes sobre como toda a família pode incentivar e participar 

deste projeto. 

Acesse o conteúdo em : www.nibparana.org (na aba Meditações / Nova Kids) 

http://www.nibparana.org/

