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Entre os povos germânicos era uma festa Campestre.

Pastores e camponeses festejavam a lua cheia, a primavera e a

época da tosquia das ovelhas. O coelho e os ovos também

possuem um significado especial nas Comemorações

Pascais. O ovo representa uma vida interior, ainda em

estado germinal, que se desenvolve, rompe uma casca dura

e em seguida desabrocha em sua plenitude, assim como

Cristo ressuscitado saiu de sua tumba. O coelho, por sua

vez, representa um animal puro, digno de carregar e trazer

os ovos da Páscoa. Além disso, é um animal muito fértil,

que se reproduz com facilidade.

A Páscoa, é uma festa comemorada há milhares

de anos e traz com ela muitos significados. No

hemisfério sul, ela ocorre no outono, no primeiro

domingo após a primeira lua cheia. A Páscoa é

sempre comemorada no domingo, mostrando uma

relação com o Sol, astro rei que rege esse dia da

semana, mas também tem relação com a Lua cheia,

lembrando que a lua não tem luz própria, apenas

reflete a luz do sol.



Presentear amigos e familiares com ovos

pintados, simbolizando a vida nova, remonta a essa

época. Para os Judeus a festa de Páscoa é o Pessach,

grande festa da liberdade do povo Hebreu.

Na tradição cristã, a Páscoa novamente ocupa

uma importância fundamental. Após os quarenta

dias da quaresma e depois de refletir sobre os

acontecimentos vivenciados por Jesus Cristo durante

a Semana Santa (Domingo de Ramos, Condenação

da Figueira, Encontro com Adversários no Templo,

Unção, Santa Ceia e Lava Pés, Morte, Descida ao

Reino dos Mortos e Ressurreição), os cristãos

comemoram, no domingo de Páscoa, a glória da

ressurreição de Cristo. Com sua paixão, morte e

ressurreição, Cristo deixou-nos o precioso legado de

uma nova vida após a morte, e quando seu corpo e

sangue penetraram nas profundezas da terra ela se

torna um centro de luz, vivificada pelo Eu do Cristo.

Diante desta consciência, podemos refletir sobre

nossas atitudes perante esta Terra, nosso planeta,

tão sagrado e sobre nós mesmos.

Como adultos e educadores que somos, devemos nos

perguntar:



Como festejar a Páscoa com as crianças?

Como levaremos através dos nossos gestos, um

conteúdo de tamanha relevância e profundidade?

Como primeiro passo, devemos nos interessar por esse

conteúdo e perceber como isso ressoa em nossa vida.

Isso faz sentido para mim?

O movimento da atuação dessas perguntas no adulto,

irá movimentar inconscientemente a criança. Juntos,

adulto e criança, dia a dia, gota a gota, construirão

um manancial de imagens vivas dotada de forças.

Para o adulto, o efeito desse movimento poderá dar

frutos da noite para o dia, mas na criança essas

vivencias diárias e repetidas, serão guardadas em seu

interior como sementes, que germinarão somente no

futuro.

Mas, voltando a nossa pergunta do como fazer,

somos convidados a observar a criança, pois elas são

nossos verdadeiros mestres...

- Elas nos imitam em tudo que fazemos,

especialmente os pequenos até os 2 anos e meio. São

nossos espelhos. Alguns autores dizem que a primeira

infância (0 a 7 anos) é a fase do adulto artesão, o

adulto “fazedor” de coisas. Então, onde o meu gesto

pode revelar o conteúdo da Páscoa?



- As crianças adoram ouvir histórias.

As crianças compreendem a partir de imagens.

Segundo a professora Silvia Jensen, “Boas imagens são

como faróis”.

Sabemos que as crianças se aquietam por fora e se

movimentam por dentro, quando escutam uma

história. E conforme a idade da criança, quanto mais

vezes a história é repetida, tanto mais ela conseguirá

organizar as imagens, transpondo-as para o brincar,

para o desenho, para o teatro, etc.

A criança também nos mostra qual história se encaixa

melhor em seu desenvolvimento.

Quanto maior a criança, maior a história.

Quanto menor a criança, menor a história.

Da mesma forma como organizamos uma boa

refeição para as crianças, escolhendo um alimento

orgânico, preparando uma linda mesa para receber o

alimento, assim também o alimento anímico da

história deve ser preparado para que nada se perca,

tudo seja absorvido: A voz pausada do papai ou da

mamãe, o ambiente calmo, a história que sempre de

novo chega todas as noites, num grande gesto de “dar

e receber”.
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Nessa cartilha, ofereceremos várias atividades que as

crianças poderão ajudar ou mesmo acompanhar o

fazer do adulto. Daremos indicações de histórias

tanto para o maternal como para o jardim de

infância.

Nós professoras do Infantil, esperamos de coração,

oferecer apoio nesse percurso de nutrição Pascal.

Com carinho,

das Professoras da Educação Infantil
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Preparar o espaço físico:

A criança pequena está intimamente ligada ao ambiente e por isto

começamos a preparação da festa por ele. Preparar o espaço físico

significa aquecer a vida anímica.

Podemos sinalizar essa mudança de várias formas para que as

crianças percebam que algo mudou.

É importante que a criança vivencie os processos de transformação

na natureza e nas atividades domésticas. Por exemplo, o brinquedo

quebrado ou rasgado poderá ser recuperado (transformado)

através das mãos habilidosas dos pais.

Com atividades artísticas ou a decoração dos ambientes com temas

da época, despertamos o olhar para o cuidado, criamos um senso

estético, ensinamos a fazer as coisas com capricho e vivenciamos

processos (início-meio-fim).

Trabalhar com as próprias mãos fortalece a força de vontade,

estimula a criatividade e a perseverança.



Para fazer com as crianças:

Decoração dos Ovos 

Como esvaziar os ovos: Os ovos devem ser bem preparados

antes de enfeitar, para isso lave-os bem, fure com a ponta de

uma agulha os dois polos do ovo e com cuidado faça um

pequeno buraco redondo, enfie um palito de dente e gire

para misturar a gema e a clara (isso facilita o esvaziamento).

Pelo buraco de cima assopre todo conteúdo dentro de um

recipiente. O ovo vazio deve ser muito bem lavado por dentro

para evitar mau cheiro. Para isso misture água, detergente e

vinagre e mergulhe o ovo neste líquido. Repita o processo até

a água sair limpa. Deixe os ovos secar e escorrer é importante

que eles estejam bem secos para iniciar o trabalho.



Para Fazer com as crianças:

Decoração de Ovos 

Como esvaziar os ovos: Os ovos devem ser bem preparados 
antes de enfeitar, para isso lave-os bem, fure com a ponta de 
uma agulha os dois polos do ovo e com cuidado faça um 
pequeno buraco redondo, enfie um palito de dente e gire 
para misturar a gema e a clara (isso facilita o esvaziamento). 
Pelo buraco de cima assopre todo conteúdo dentro de um 
recipiente. O ovo vazio deve ser muito bem lavado por dentro 
para evitar mau cheiro. Para isso misture água, detergente e 
vinagre e mergulhe o ovo neste líquido. Repita o processo até 
a água sair limpa. Seque os ovos para iniciar o trabalho.

Tingimento do ovos com tinta natural: É um processo mágico 
que eles vivenciam a transformação como uma surpresa! 

Este processo é preciso que 
aconteça um de cada vez. 
Ferva a água em uma panela 
com o alimento escolhido. 
Deixe ferver e coloque uma 
pitada generosa de sal para 
fixar a cor. Mergulhe o ovo e 
deixe descansar por algumas 
horas (de um dia para o outro) 
na geladeira. Já testamos: o 
repolho roxo, açafrão, cebola, 
espinafre.

Tingimento do ovos com tinta natural: É um processo mágico que 

eles vivenciam a transformação como uma surpresa! 

Este processo é preciso que aconteça 

um de cada vez. Ferva a água em uma 

panela com o alimento escolhido. 

Deixe ferver e coloque uma pitada 

generosa de sal para fixar a cor. 

Mergulhe o ovo e deixe descansar por 

algumas horas (de um dia para o 

outro) na geladeira. Já testamos: o 

repolho roxo, açafrão, cebola, 

espinafre.

Selecione flores e folhas pequenas 

e as coloque para prensar por 

alguns dias até que elas possam 

secar. Depois umedeça na água e 

aplique na superfície do ovo 

decorando-o a gosto. Envolva o 

ovo com uma meia fina, amarre 

dos dois lados e mergulhe na 

panela com a cor escolhida. Deixe 

por algumas horas.



A simples colagem com 

folhas e flores também ficam 

lindos!

As casquinhas de ovos 

também podem ser 

usadas como vasinhos 

para semear trigo, alpiste 

ou outras sementes.

A preparação do ambiente pode ser realizado como gostosas

brincadeiras de preparação dos “ninhos”, confecção de enfeites para

as janelas ou móbiles, enfeitando a casa para a Páscoa.

É a atividade pascoal levada até as mãos!

Semeando os ovos



A  procura dos ovos

A brincadeira de procurar os ovos escondidos pelo

coelhinho, alegra as crianças pequenas e até as maiores!

No dia da Páscoa esconder os ovinhos é sempre uma

diversão. Não pense que pelo fato de uma criança de 9,

10 anos ou mais, que sabe que não é o coelho que traz os

ovos, não terá prazer em procura-los! Procurar e achar os

ovos, não são só uma alegria, mas sim uma experiência

importante do impulso da Páscoa: “procure e acharás”.

Vocês podem fazer pegadas de coelho utilizando uma

massa simples feita em casa com farinha de trigo.

Misture duas colheres de sopa de farinha de trigo e três

de água, utilize os dedos polegar, indicador, dedo médio e

anelar para fazer as patinhas.

É só juntar os dedos colocar na massa e fazer as marcas

das pegadas no chão, ou onde desejar.



Para o Brincar

Asas de borboletas

Podem ser confeccionadas em papel manteiga, cartolina ou 

outro papel. Cortar no modelo que desejar a asa de uma 

borboleta . Essa asa pode ganhar uma linda colagem usando 

elementos da natureza. Use folhas para contornar e 

estruturar as asas.

“Quando a lagarta se recolhe,

Ela dorme e se envolve.

Num casulo delicado...

E da escuridão nasce a luz!

Que dá vida a borboleta,

Voa flor 

De cor em cor...”



Máscara de coelho para colorir e brincar.

“Eu sou um coelhinho,

Orelhudo e peludinho!

Eu sou um coelhinho,

Minha vida é só brincar!

Minha sombra é engraçada,

Hora curta, hora alongada.

Minha sombra, é engraçada,

E vai me acompanhar.

Se eu pulo,

Ela pula,

Fica quieta se eu parar!”



Culinária

Pão de Páscoa

Ingredientes:

- 2 copos de água morna

- 1 pitada de sal

- 1 pacote de fermento seco

- 4 colheres de sopa de açúcar mascavo

- ½ kg de farinha integral

- ½ kg de farinha branca

- ½ copo de óleo

- Passas

- Castanhas

- Açúcar branco 

- Limão

Modo de fazer:

Coloque numa bacia a água, fermento, sal, açúcar mascavo e 

mexa. Acrescente a farinha integral e continue mexendo. 

Acrescente a farinha branca aos poucos. Abra a massa e 

coloque dentro as passas e castanhas, enrole e coloque numa 

forma untada com óleo. Deixe crescer por 1 hora. Coloque 

para assar por 40 minutos (em média).

Para a cobertura: 3 colheres de açúcar branco e suco de ½ 

limão. Dissolva em uma panela com uma colher de água. Cubra 

o pão quando estiver frio.



História para o Maternal

A velhinha, a galinha e os ovos de páscoa

Numa pequena aldeia, havia uma pequena casa. 

Nesta casa morava uma velhinha. Ela criava uma 

galinha e um coelho. A galinha tinha seu ninho 

embaixo da escada e lá botava seus ovos.

O coelho vivia solto pelo gramado que circundava a 

casa. A galinha cacarejava toda vez que botava um 

ovo, e a velhinha corria para recolher o ovo que a 

galinha botava e a alimentava com boa comida. 

A velhinha gostava muito da carijó, que tinha a 

crista vermelha, as patinhas amarelas e as penas 

coloridas.. Gostava também do coelho, que tinha o 

lábio partido, as orelhas bem grandes e o pelo 

branco bem fofinho. 

Certo dia, a velhinha escuta a galinha cacarejando 

tão alto e tão feliz: 

- Botei, botei, botei! 

Até o coelho assustou-se e ficou com as orelhas em 

pé. 

A velhinha desceu bem rápido os degraus da 

escada, abaixou-se e viu no ninho um ovo bem 

grande, com manchas multicoloridas. Era tão lindo 

que ela não cansou de admirá-lo. 



Com muito cuidado pegou-o e levou-o para a 

cozinha. Ficou pensando o que faria com ele. Não 

podia come-lo, pois era muito bonito e também não 

podia deixá-lo como enfeite, pois poderia cair e 

quebrar-se.

O coelho que estava ao seu lado, disse-lhe: 

- E se der de presente para uma criança? A Páscoa 

está chegando e com certeza quem recebê-lo ficará 

muito feliz. 

A ideia é boa, respondeu a velhinha, porém para qual 

criança? Eu conheço tantas. Ela pensou um pouco e 

exclamou: 

- Já sei, vou juntar muitos ovos da galinha carijó e 

depois de pintá-los vou presentear todas as crianças! 

Saltitando e feliz, o coelho dizia: 

- Eu também vou ajudar a pintar. Assim dito, assim 

feito. 

A galinha carijó botou muitos ovos. A velhinha 

recolheu-os numa cesta de vime e junto com o 

coelho branquinho, pintou-os. Ficaram tão bonitos. 

Multicoloridos. Vermelhos, verdes, azuis, amarelos, 

roxos. Alguns listrados., outros com bolinhas e até 

com flores. No domingo de Páscoa, a velhinha os 

colocou numa bela cesta e o coelho branquinho 

distribuiu-os para todas as crianças da aldeia.

(Conto Lituano de Nijole Jankute - Tradução livre de 



Era uma vez dois coelhinhos, um se chamava Rabiti e o 

outro Orelhas Aveludadas. Orelhas aveludadas tinha o pelo 

branquinho e sedoso, as orelhas rosinhas, como uma pétala 

de rosa. Rabiti tinha o pelo malhado e era bem ligeiro.

Numa bela manhã de sol, Orelhas Aveludadas dizia, 

bom dia luz do sol, bom dia lindo dia, bom dia pé de goiaba, 

bom dia pé de caqui, quem eu vejo vindo ali?

-Bom dia meu amigo Rabiti.

-Não posso te dar bom dia, um cachorro vem vindo 

atrás de mim querendo me pegar, e eu estou machucado com 

um espinho na pata. - Entre rápido na minha toca, disse 

Orelhas Aveludadas e assim Orelhas Aveludadas correu no 

lugar do Rabiti e o cachorro nem percebeu que outro coelho 

corria a sua frente.

Correu, correu, passou por campos e prados, atravessou 

um rio e quando o cachorro estava para pegar o Orelhas 

Aveludadas, Deus pai que do céu todo vê, disse:

-Este animal que salvou seu amiguinho Rabiti não pode 

ser mordido por este cachorro.

Ele então abriu as cortina do céu (isto é afastou as 

nuvens é um gesto muito bonito que pode ser feito com as 

mãos) e enviou  para a terra muitos raios de sol que por  um 

momento deixaram o cachorro cego,  sem enxergar nada.

Histórias para o Jardim

Estória do Rabiti



E Orelhas Aveludadas pode aproveitar para escapar e voltou 

para sua toca. Rabiti já não estava mais lá. 

Em seguida Deus Pai fechou a cortina do céu e o cachorro 

voltou a ver, farejou aqui e acolá, mas não encontrou mais o 

coelho e foi embora para sua casa.

No outro dia mais uma vez, Orelhas Aveludadas acordou e 

disse:

- Bom dia luz do sol, bom dia lindo dia, bom dia pé de 

goiaba, bom dia pé de caqui, quem eu vejo vindo ali, bom dia meu 

amigo Rabiti.

- Hoje posso te dar bom dia. Muito obrigada por ter 

salvado minha vida. E eu tenho que te contar o que aconteceu na 

sua toca enquanto o cachorro te perseguia:

-Eu escutei passando ali perto a mamãe coelha da PÁSCOA 

e ela dizia para seus coelhinhos, 

- Meus filhinhos, a PÁSCOA logo vai chegar, será que as 

crianças sabem que as casquinhas de ovos elas tem que guardar? 

- É mesmo? Foi isto que ela disse? Falou Orelhas 

Aveludadas.

- Foi bem isso....

E os dois saíram alegres correndo e cantando. Logo a PÁSCOA vai 

chegar, logo a PÁSCOA vai chegar!

Tradução e adaptação Silvia Jensen



A história de Sedoso

Era uma vez uma vila entre colinas. Nessa vila havia uma 

casa branca. Na casa branca, vivia uma menina que adorava 

procurar bichos-da-seda. Ela os mantinha em uma caixa 

grande aberta que chamava de palácio do bicho-da-seda. 

De manhã bem cedo, quando o sol surgia por detrás das 

colinas, a garotinha corria até o riacho onde uma árvore de 

amora crescia. 

- “Querida amoreira, posso pegar algumas de suas folhas 

verdes para os meus bichos-da-seda?

- “Claro” a velha amoreira respondia, - “eu fico muito feliz 

em ajudar os bichos-da-seda a crescerem fortes e 

gordinhos.” 

Todo dia, a garotinha agradecia a árvore, pegava algumas 

folhas e colocava-as na caixa. Os pequenos bichos-da-seda 

engoliam as folhas grandes, uma depois da outra, e cresciam 

cada vez mais e engordavam cada vez mais. Eles se 

retorciam se arrastavam e rastejavam-se felizes pelo palácio 

e cresciam cada vez mais, e engordavam cada vez.

A garotinha ria quando olhava para eles - ela adorava 

observá-los comer e crescer e enrolar-se dia após dia. 



A garotinha tinha um bicho-da-seda preferido. Ela o 

chamava de Sedoso. Ela o tirava da caixa todo dia e deixava-

o arrastar-se em suas mãos e braços. Conversava e ria com 

ele alegremente.

Certo dia quando a garotinha olhou dentro da caixa,

percebeu que Sedoso tinha parado de se retorcer.

- “O que tinha acontecido?” A garotinha se perguntava.

- “Sedoso morreu?” Mas o bicho-da-seda não tinha morrido

ele tinha começado a se envolver com o longo fio dourado

para fazer um pequeno casulo dourado. Os outros bichos-

da-seda estavam começando a fazer o mesmo. O dia todo

eles giravam e giravam lentamente, e todos os bichos da

seda transformaram-se em casulos dourados silenciosos,

permanecendo muito quietos e imóveis no fundo da caixa.

Ela sentia falta de Sedoso e de todos os bichos-da-seda.

Agora estava tudo muito quieto.

- “Sedoso, estou com saudades de você e de seus amigos.” -

“Era tão divertido ver vocês arrastarem, ver vocês

retorcerem e crescerem.”

Assim que ela disse isso o casulo dourado em que o Sedoso

tinha se enrolado de repente se rompeu e abriu, e uma

borboleta voou e pousou na beirada da caixa, a garotinha

não podia acreditar no que estava vendo.



As asas da borboleta eram tão delicadas e luziam com muitas

cores e desenhos.

A borboleta voou em volta da garotinha três vezes, então,

pousou na mão dela e falou com voz clara:

“Sabe, eu comecei a me sentir tão desconfortável no casulo.

Estava ficando muito apertado eu me sentia presa. Agora, que

eu me libertei, sinto-me feliz e livre. Posso voar alto no céu, alto

em direção ao sol dourado.

É muito mais divertido do que retorcer-se e arrastar-se, algo

que eu gostava quando era um bicho-da-seda. Adeus garotinha,

e muito obrigado por me alimentar com aquelas folhas de

amoreira deliciosas. Agora eu não preciso mais delas. Agora eu

sou livre!

E a linda borboleta voou através da janela aberta para o céu,

em direção ao sol dourado.

Susan Haris

Tradução e adaptação – Sílvia Jensen     



Ilustrações: Prof.ª Érika Rocha e Sofia Gontijo  

Desejamos a todas as  famílias 

uma Feliz Páscoa!

Professoras: Nazarete, Érika, Graciele, Débora e 

Myriam. 


