Catálogo do Produtos do AMO®
Materiais Disponíveis em Português
Pedidos através da Editora Imago Dei

Apascenta Minhas Ovelhas

I - Guias de Literatura
Para estudo em literatura clássica
Heidi
- Guia do professor AMO® - Estudo do livro “Heidi” de Johanna Spyri
(formato impresso)
- Acompanha material encartado no Guia através de QRCode com as
atividades e ilustrações reprodutíveis para os alunos.
Preço: 80,00
Completo Guia de estudo da obra Heidi e orientações sobre o programa de leitura de
clássicos. Inclui: como Utilizar o Fichário AMO, 36 planos de aula; 12 ilustrações para
colorir; gráficos; cartões de vocabulário; 12 planos de aula de trabalhos manuais (arte
integrada ao estudo do livro); projeto de serviço comunitário e ainda sugestões de
atividades para montagem de um festival de encerramento do estudo

O Leão, a feiticeira e o guarda-roupas
- Guia do professor AMO® - Estudo do livro O leão, a feiticeira e o
guarda-roupas de C. S. Lewis. Espiral com unidade impressa +
atividades e ilustrações reprodutíveis para os alunos através de QRCode.
Preço: R$ 80,00
É um estudo de capítulo por capítulo da obra e contém orientações de um programa de
leitura de clássicos. Inclui: Como Utilizar o Fichário AMO, Texto “Introdução à Fantasia e
Imaginação Cristã”; 18 planos de aula de literatura para cada capítulo do livro; ilustrações
para colorir; Mapa de Nárnia; gráficos; cartões de vocabulário; 7 planos de aula de
trabalhos manuais(artes aplicada ao estudo do livro); um script para drama(peça de teatro);
sugestão de programação para um festival de encerramento do livro.

O Peregrino
- Guia do professor AMO® - Estudo do livro O Peregrino. Espiral com
unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis para os
alunos disponíveis através de QRCode.
Preço: 80,00
Inclui: Como Utilizar o Fichário AMO, 24 planos de aula de literatura com estudos para
cada capítulo da obra; 11 ilustrações para colorir; Mapa do Progresso do Peregrino;
gráficos; cartões de vocabulário; 8 planos de aula de trabalhos manuais (artes aplicada ao
estudo do livro); um script para drama(pequena peça teatral); projeto de serviço
comunitário e sugestões para o festival(um banquete) de encerramento da leitura do livro.
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Pinóquio
Guia do professor AMO® - Estudo do livro Pinóquio de Carlo Colodi.
Espiral com unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos disponíveis através de QRCode.
Preço: 80,00
Unidade de estudo do clássico Pinóquio e atividades paralelas de artes. Inclui: Texto
auxiliar “Como Utilizar o Fichário AMO”; 24 planos de aula de Literatura com estudo de
cada capítulo da obra; Ilustrações para colorir; Organizadores gráficos; cartões de
vocabulário; planos de aula de trabalhos manuais (artes aplicada ao estudo do livro);
construção de marionetes, um script para teatro de marionetes; sugestão de festival (Festa
da Pizza ao estilo italiano) de encerramento da leitura do livro.

A Teia de Charlotte
Guia do professor AMO® - Estudo do livro A Teia de Charlotte. Espiral
com unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis para os
alunos através do QRCode.
Preço: 80,00
Unidade de estudo do clássico “A Teia de Charlotte” e atividades paralelas de artes. Inclui:
Texto auxiliar “Como Utilizar o Fichário AMO”; 17 planos de aula de Literatura;
Ilustrações para colorir; Organizadores gráficos para identificação do caráter dos
personagens; cartões de vocabulário; planos de aula de trabalhos manuais(artes aplicada ao
estudo do livro); construção de esculturas e estandartes; sugestão de festival (Feira
Comunitária ao estilo de feiras de exposição de animais) para encerramento do estudo.

Uma Casa na floresta
Guia do professor AMO® - Estudo do clássico da autora Laura Ingalls.
Espiral com unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 80,00
Unidade de estudo do clássico “Uma casa na floresta” e programa de leitura e atividades
paralelas de artes. Inclui: Texto auxiliar “Um programa de literatura clássica”; 19 planos
de aula de Literatura; Ilustrações para colorir; Organizadores gráficos para identificação do
caráter dos personagens; cartões de vocabulário; planos de aula de trabalhos manuais(artes
aplicada ao estudo do livro); sugestão de festival(Piquenique à moda dos antigos pioneiros
americanos) para encerramento do estudo do livro.

Joel: Um menino da galileia
Guia do professor AMO® - Estudo do clássico da autora Laura Ingalls.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 85,00
Unidade de estudo do clássico “Joel:um menino da galileia” e atividades paralelas de artes.
Inclui: Texto auxiliar “Um programa de literatura clássica”; 24 planos de aula de
Literatura; Ilustrações para colorir; Organizadores gráficos para identificação do caráter
dos personagens; cartões de vocabulário; planos de aula de trabalhos manuais(artes
aplicada ao estudo do livro); sugestão de festival(Festa de Pentecostes) para encerramento
do estudo do livro.
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II - Guias de Leitura Bíblica
para reflexão através de princípios
Provérbios
Guia do professor AMO® - Estudo do livro de Provérbios.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 75,00
É uma maneira de estudar a bíblia como leitura para o raciocínio através de princípios. É
uma forma viva de integrar as verdades da Palavra ao cotidiano. Este guia de estudos
contrasta a criança sábia e a tola e faz o retrato do líder de acordo com os padrões de Deus
e da mulher virtuosa. Inclui 24 planos de aula; gráficos; cartões de vocabulário; cartões
com versículos para memorizar e cartões de oração e bênção para os pais ministrarem aos
seus filhos.
Evangelho de Lucas
Guia do professor AMO® - Estudo do livro de Lucas.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 85,00
Contém estudo biográfico da vida e caráter de Jesus Cristo e Seu ministério na terra. Várias
parábolas são estudadas e as crianças registram os cenários e eventos em Lucas. É uma
maneira de estudar a bíblia como leitura para o raciocínio através de princípios. É uma
forma viva de integrar as verdades da Palavra ao cotidiano. Inclui 24 planos de aula de
raciocínio bíblico; gráficos; mapa de Israel; cartões de vocabulário; cartões com versículos
para memorizar; cartões de orações e bênçãos para os pais ministrarem aos seus filhos.
Livro de Salmos
Guia do professor AMO® - Estudo do livro de Salmos.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 75,00
Um rico programa de leitura bíblica para o raciocínio utilizando o livro de Salmos com a
finalidade de desenvolver na criança confiança e segurança num Deus presente e ainda
expressar a sua adoração com alegria e sentido.
Inclui: 24 Planos de aula e mais vários gráficos para registros, versículos para memorizar
e cartões de orações e bênçãos para orientação dos pais utilizarem sobre os filhos.

Evangelho de João
Guia do professor AMO® - Estudo do evangelho de João.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 80,00
Esta unidade de Leitura da Bíblia para Raciocínio é um poderoso estudo da natureza
divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus! Ela complementa nossa unidade do Evangelho de
Lucas, um estudo biográfico da vida e ministério terreno de Jesus Cristo, o Filho do
homem. Os grandes "EU SOUs" e os nomes de Jesus em João ajudam a pintar o retrato da
segunda pessoa da Trindade e Seu relacionamento com Seu Pai. Os dois reinos sobre os
quais Jesus ensinou são comparados e um lindo retrato do Espírito Santo é esboçado para
as crianças. Os guias do professor incluem 24 planos de ensino; gráficos do estudante; página para colorir do Bom Pastor;
cartões de vocabulário; cartões com versículos para memorização e cartões de oração e bênçãos dos pais.
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Livro de Rute e Ester
Guia do professor AMO® - Estudo dos Livros de Ruth e Ester.
Espiral com unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis
Preço: 80,00
O tema desta unidade é a nobreza da feminilidade. Ela começa com a doutrina da Imago
Dei. As crianças estudam a feminilidade conforme revelada através das vidas de Rute e
Ester e leem esses dois livros do Antigo Testamento aprendendo o papel das mulheres
conforme Deus as criou. O estudo de Rute também destaca o perfil do parente-redentor e a
inclusão dos gentios na linhagem de Jesus Cristo. O estudo de Ester revela como as
decisões de uma jovem afetaram a história de sua nação como um todo. O guia inclui 24
planos de ensino de leitura da Bíblia; gráficos do aluno; cartões de vocabulário; cartões
com versículos para memorização e cartões de oração e bênçãos dos pais.
Livro de Gênesis - Unidade I
Guia do professor AMO® - Estudo do Livro de Gênesis.
Espiral com unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis
Preço: 85,00
O tema desta unidade é a criação e a origem da terra, da vida e das nações. Ele começa com
a doutrina da soberania e constrói as bases para o entendimento das primeiras coisas. As
crianças entram em contado com o relato precioso da Criação do mundo desde a semana da
criação até o dilúvio e o estabelecimento das nações. O guia inclui 24 planos de ensino de
leitura da Bíblia; gráficos e atividades para o aluno; cartões de vocabulário; cartões com
versículos para memorização e cartões de oração e bênçãos para os pais.
Livro de Gênesis - Unidade II
Guia do professor AMO® - Estudo do Livro de Gênesis unidade II.
Espiral com unidade impressa + atividades e ilustrações reprodutíveis
Preço: 85,00
Esta segunda unidade de Gênesis é um estudo dos capítulos 11 a 50, os quais relatam a
história das primeiras quatro gerações da família de Abraão, que na soberania divina Ele
separou para Si mesmo e fez com ela uma aliança.
Neste guia você encontrará 24 planos de aula, vários gráficos, palavras-chaves, mapas,
atividades, páginas para colorir e orientações gerais para um completo estudo fundamentado
em princípios. Material recomendado para a faixa etária de 6-11 anos para programas no
contra turno, homeschooling, escolas bíblicas e culto infantil, e ainda, como material para Ensino Religioso em escolas
regulares.
Livro de Êxodo
Guia do professor AMO® - Estudo do Livro de Êxodo
Preço: 85,00
O Êxodo é conhecido como o livro da redenção. Um estudo desta narrativa épica estabelece
a base para a compreensão de quase todo o Novo Testamento. Ele contém mais milagres e
retrata mais tipos de Jesus Cristo do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Aqui
Deus é revelado como o eterno Deus-Rei que faz alianças e habita com Seu povo, e o
Evangelho é pregado por meio de tipos e imagens. As riquezas do relato do Êxodo
relacionam a libertação milagrosa dos hebreus da escravidão, o nascimento da nação de
Israel, o recebimento da Lei de Deus, o projeto do tabernáculo, a origem da adoração
cerimonial e a vida de Moisés, o antigo e proeminente personagem do Antigo Testamento. Os principais temas em nosso
guia do professor são: 1) libertação por meio das maravilhas e milagres de Deus; 2) redenção pelo sangue de um cordeiro;
3) andar com Deus em um relacionamento de aliança; 4) os Dez Mandamentos como padrão de conduta moral; 5) como
Deus habita entre Seu povo; e 6) o design do tabernáculo como uma imagem do plano do evangelho eterno de Deus.
As crianças memorizam os Dez Mandamentos e aprendem vários hinos clássicos. Este guia inclui 24 planos de aula com
uma grande quantidade de recursos básicos para o professor; cartões de vocabulário; cartões de versos de memória,
organizadores gráficos que incluem: 1) um estudo de mapa do Êxodo, 2) o estudo do tabernáculo e seus móveis, e 3) os
tipos e símbolos encontrados em Êxodo; um lindo marcador; e cartões de oração e bênção dos pais.
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III - Guias de História
Para perceber a mão providencial de Deus na história de indivíduos e nações
Linha do Tempo Filhos da Promessa
- Guia do professor AMO® - Estudo de História: Linha do tempo dos
Filhos da Promessa.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos através do QRCode.
Preço: 75,00
Essa unidade ensina história Cristã partindo da “perspectiva eterna de Deus.” Começando
com a eternidade passada e terminando na eternidade futura, o plano de Deus para Seus
filhos é revelado através das Suas promessas em ambos, Antigo e Novo Testamento. As
crianças são introduzidas à natureza e o caráter de Deus e aprendem sobre o dom de Deus
da vida eterna que vem através de Jesus Cristo. Cada criança descobre que ela e sua nação têm um lugar especial na
história de Deus. A história da Bíblia é lida para crianças a partir do livro Bíblia Ilustrada para Crianças da Editora Ática,
enquanto elas colorem lindas ilustrações e percebem que esta é a sua história de redenção. Inclui 24 planos de aula;
cartões de vocabulário e imagens coloridas para a linha do tempo de parede.

Fonte de Maravilha
Guia do professor AMO® - Estudo de História: Linha do tempo com Fonte
de Maravilhas
Espiral com unidade impressa contendo orientações para utilização da
metodologia e 18 apresentações utilizando os recursos do Fonte de
Maravilhas.
Preço: 85,00
Este Guia é que orienta a utilização de figuras de madeira, panos de fundo, bases coloridas,
as Escrituras, um contador de histórias e atividades de artes. Todos estes ingredientes são
combinados em uma experiência de aprendizado holística e inspiradora que cultiva a
imaginação Cristã e a criatividade em crianças de todas as idades. Inclui: Introdução de 54
páginas com instruções para utilização do currículo, 18 apresentações da Linha do Tempo da Promessa e orientações para
utilização de todas as figuras, panos de fundo e bases. Cada apresentação contém histórias cuidadosamente escritas para o
auxílio do contador de histórias, fotografias em cores demonstrando o cenário de cada apresentação e instruções para criar
o espírito de reflexão e do ato de maravilhar-se. Este guia é também uma linha do tempo onde cada evento é apresentado
de maneira bem lúdica e profunda em simbologias, como possibilidade de interação, reflexão e de variadas vivências.
Nota: Não acompanha os objetos, apenas as orientações e moldes para sua confecção.

Sede Minhas Testemunhas
Guia do professor AMO® - Estudo de História da igreja baseado no livro
de Atos.
Espiral com unidade impressa + Atividades e ilustrações reprodutíveis
para os alunos e ricas orientações para o professor.
Preço: 80,00
O foco dessa unidade de história Cristã é o chamado dos discípulos do primeiro século para
que fossem testemunhas para Jesus Cristo. Enfatiza a história do início da Igreja primitiva
com as três culturas que aguardavam o Messias – a Grega, a Romana e a Judaica – através
de textos, apresentações em Power Point, do livro de Atos e do estudo dos “uns aos outros”
do Novo Testamento. O currículo inclui a vida do cristão no primeiro século e desafia as
crianças e jovens a refletir em seu chamado para os século 21 como discípulos de Cristo.
Estão inclusos 24 planos de aula de história enriquecidos com 13 ilustrações para colorir, mapa do Império Romano,
gráficos, cartões de vocabulário, 8 planos de aula de trabalhos manuais e programa de encerramento com a Festa Ágape.
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IV - Outros Materiais
Para apoio a realização do programa
Kit de Figuras do Fonte de
Maravilhas
- Kit de figuras e acessórios do
Fonte de Maravilhas
R$ 750,00
(sujeito a disponibilidade)

Este kit consiste em mais de 100 itens, incluindo as figuras em madeira (ou mdf), uma arca grande, vários panos de fundo
e muitos outros acessórios para serem manipulados nas histórias da Linha do Tempo Fonte de Maravilhas. É um rico e
excelente recurso didático para maravilhar as nossas crianças com as verdades de Deus e Sua história de Redenção da
humanidade utilizando um recurso de múltiplas possibilidades de linguagem não verbal.
Música Clássica Instrumental
Cds de Música Clássica para Crianças
R$ 35,00 (a unidade)
(sujeito a disponibilidade)

Cds de áudio com os melhores gênios da música clássica, especialmente produzidos para as crianças. Indicado para os
momentos de inspiração e também de trabalho, enquanto as crianças colorem as ilustrações ou realizam as atividades
propostas.
Livros Clássicos Indicados
Podemos fornecer as seguintes obras indicados no programa de leitura AMO
- Heidi de Johhana Spyri - Ed. Autêntica ..................................................... R$ 36,00
- O Leão, a feiticeira e o guarda-roupa de C.S. Lewis – Ed. Martins Fontes ...... R$ 38,00
- O Peregrino de John Bunyan – Ed. Martin Claret ....................................... R$ 35,00
- A Teia de Charlotte de E.B. White – Ed. Martins Fontes ............................... R$ 42,00
- Pinóquio de Carlos Collodi – Ed L&PM ...................................................... R$ 38,00
- Uma casa na floresta – Laura Ingalss ....................................................... R$ 40,00
- Joel: Um menino da galileia Ed. ImagoDei.................................................. R$ 32,00
- Bíblia Ilustrada – Ed. Ática .................................................................... R$120,00
Nota: livros sujeitos à disponibilidade na ocasião do pedido.
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Observações Gerais:
Licença de uso, pagamento e frete

1. Frete: para todos estes itens será acrescido o preço de preparo e envio do material (via
Correios). Os pedidos poderão ser postados por encomenda registrada ou por Sedex, a critério
do solicitante;
2. Na aquisição dos Guias AMO descritos acima, fica assegurado o direito de utilização (Licença
de Uso) da unidade adquirida para apenas a instituição que adquiriu. Esta poderá utilizar o
Guia e os seus recursos reprodutíveis para os alunos por tempo, cabendo a mesma a
responsabilidade de zelar pelos direitos autorais da Chrysalis International;
3. Fica também assegurado o direito de cópia de todos os materiais de uso do aluno constantes
nas unidades impressas como “recurso reprodutíveis” acessados através de QRCode, somente
para a instituição adquirente do Guia AMO original;
4.

Recomendamos que, toda instituição que utilize os materiais do Currículo AMO, faça o seu
cadastro junto à representação nacional do programa, para que possa desfrutar dos serviços de
apoio à distância para implantação e utilização do material. [brasil@amoprogram.com]

5. Todos os pedidos poderão ser encaminhados para o e-mail brasil@amoprogram.com ou ainda
contato@editoraimagodei.com
- Se preferir, faça o seu pedido pela loja no nosso site ou pelo número de WhatsApp abaixo.
6. Nosso telefone: 84 98736-0084 – curta também a nossa página no Facebook/Instagran e
receba Feeds com novidades do Programa AMO no Brasil;
7. Os pagamentos poderão ser feitos com cartão (exclusivamente no site) ou via depósito em
conta ou emissão de boleto, se o pedido for realizado por e-mail ou WhatsApp.
Opção 1: depósito em conta
Instituição: 290 – PagBank PagSeguro
Conta de Pagamento
Agência: 0001 | Conta: 03106574-1
Editora Imago Dei

Opção 2: Pix
CNPJ
21.386.865/0001-08
Editora Imago Dei
Rubens D. Cartaxo

www.editoraimagodei.com
@editoraimagodei

Editora Imago Dei
Representante credenciada da Chrysalis International no Brasil

Solicite também uma formação para a sua equipe – Treinamento AMO em
cosmovisão cristã para educadores e apoiadores de projetos com crianças.
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