
DEUS FEZ O SOL E O VENTO

Você sabe o que faz o vento soprar? Na verdade, é o sol! À 
medida que o sol aquece a Terra em diferentes lugares, ele faz 
com que o ar se mova na forma de vento. 

Você conseguiria aprender este versículo da Bíblia? 

“O dia é teu, e tua também é a noite; estabeleceste o sol e a lua.” 
(Salmo 74:16 Nova Versão Internacional – PT).

Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo mundo maravilhoso 
que ele criou.

FAÇA UM  
MOINHO DE VENTO!
Pode-se ver como o vento é poderoso quando ele sopra. Ele faz com 
que as árvores balancem e as roupas no varal dancem. Às vezes, o 
vento pode causar danos, mas, na maioria das vezes, ele é apenas 
parte normal da vida diária.

Por centenas de anos, as pessoas usaram moinhos de vento para 
obter energia para bombear água ou moer grãos. Agora, eles estão 
sendo cada vez mais usados para produzir eletricidade. O vento 
gira as velas do moinho, o que faz com que uma máquina chamada 
gerador produza eletricidade.

Siga os passos abaixo para fazer sua própria versão de um moinho de 
vento chamado cata-vento. Divirta-se vendo ele girar com o vento!

DO QUE VOCÊ 
PRECISARÁ

 • Um pedaço de papel
 • Tesoura
 • Um alfinete ou prego fino
 • Um lápis ou uma  

vareta maleável

Dobre levemente o papel na diagonal para fazer um 
triângulo. Faça a mesma coisa na direção oposta 
também. Desdobre o papel e você terá duas dobras 
no formato de um “X” no papel.
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Dobre a parte esquerda 
de cada canto do 
quadrado em direção ao 
centro, sobrepondo-os 
levemente.
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Corte o pedaço 
de papel no 
formato de um 
quadrado. 
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Corte cada dobra até a 
metade delas em direção 
ao centro do papel. 
Tenha cuidado para não 
cortar até o final.
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Quando todos os quatro 
cantos estiverem no meio, 
prenda-os cuidadosamente 
com um alfinete ou prego 
ao lápis ou à vareta (talvez 
você precise pedir ajuda a 
um adulto).
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