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Ressurreição (Ruth Salles)

Sobre o silêncio apagado de luzes,
A noite lentamente estende o escuro manto;
e lá debaixo dele, longe
dos olhos curiosos dos homens,
Ela prepara o próximo e veemente
Borbulhar de águas,
Irromper de plantas,
despertar de almas.
E, quando ela se vai
Com um leve gesto erguendo a sombra,
desvendando a vida,
O dia, ainda trêmulo, escapa no horizonte,
E surge o sol,
Surge o sol aclarante, inundante!
E na ordem do tempo se revela
a eterna luz
a eterna florescência!



Queridas famílias,

Com o objetivo de apoiá-los a percorrer a semana que 
antecede a Páscoa, enviaremos em nossa 3ª cartilha, um 
roteiro semanal de aprofundamento cristão baseado no livro 
do Emil Bock - Os Acontecimentos da Semana Santa.

A  leitura tem início com o  Domingo de Ramos (05/04) 
seguindo até o Domingo de Páscoa (12/04).  Cada dia terá 
sua leitura específica.  Cada família deverá encontrar o 
momento mais adequado de calma e silêncio para realizá-la, 
SEM a presença das crianças.

.....A semana que antecede à Páscoa é um período 
significativo que se destaca não apenas no ano cristão, mas 
também no transcurso anual da própria natureza. No ano 
cristão ela encerra toda a plenitude do drama da Paixão, a 
semana do silêncio, revelando-se assim que só pode contar 
com a realização da festa da Ressureição quem é capaz de 
vivenciar toda a grandeza da Semana Santa.....

Esperamos de todo coração que essa Páscoa interior seja 
alcançada, na certeza de que as nossas crianças se 
beneficiarão  imensamente dessa construção.



Na cozinha-

Rosca de Páscoa

Ingredientes:
- 2 envelopes de fermento (Fermix)
- 5 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite morno
- meia xícara de açúcar
- 2 colheres (chá) de sal
- 5 colheres de (sopa) de manteiga
- 3 ovos

Modo de fazer:
Misture o fermento com metade da farinha de trigo. Acrescente o
leite morno, o açúcar, o sal, a manteiga e os ovos ligeiramente
batidos. Mexa muito bem e junte a farinha de trigo restante,
misturando sempre até obter uma bola. Coloque a massa numa
superfície polvilhada e amasse por 10 minutos, acrescente mais
farinha se necessário. Dê a forma de rosca desejada (uma forma
muito usada é a trança.)
Coloque a rosca numa vasilha untada, cubra com pano ou filme
plástico e deixe crescer por 1 hora. Leve ao forno para assar a 150°C.

Atividades para fazer com as crianças



No brincar-

Máscara de coelho para colorir e  brincar!



Asas de borboleta para colorir, brincar e dançar!

Obs: Corte o molde em um papel duro, faça dois furos de
cada lado da asa no centro e coloque uma lã ou fita de
cetim. Assim é só colocar os bracinhos e as asas estarão 
prontas para voar!



Receita de Massinha de Modelar

Ingredientes:
4 copos de água 4 copos de farinha de trigo branca 1 copo de 
requeijão cheio de sal 6 colheres de sopa de óleo 90g de cremor de 
tártaro* Anilina colorida comestível 

Misture primeiro a farinha na água. Misture o resto dos ingredientes 
bem misturados, no liquidificador ou bater na mão mesmo. Cozinhe 
em fogo baixo, mexendo sempre, até virar um angu duro. Sove até 
desgrudar das mãos. Depois é só dividir na quantidade de cores que 
você irá utilizar. Coloque as gotas de anilina aos poucos. Misture bem 
a anilina, sovando com as mãos. E está pronta! Deve-se guardar em 
potes bem fechados para durar bastante. 

O cremor de tártaro encontra-se em alguns supermercados (Verde-
Mar) e no Mercado Central.

Para o brincar concentrado-



Para a hora da história

Se não der para observar o céu a cada noite, veja que 
ótima ideia este singelo livro móvel para ajudar na 
hora de contar a história A Lua da Páscoa (em anexo).

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4



Passo 5 Passo 6

Passo 7

Passo 8



Preparamos o ambiente para a Páscoa que irá chegar! Fizemos 
a decoração dos ovos, escolhemos um cantinho para fazer o 
ninho, recolhemos folhas secas para o ninho do coelhinho e 
agora chegou a hora de brincar!

A brincadeira de procurar os ovos escondidos pelo coelhinho
alegra as crianças pequenas e até as maiores! Não pense que
pelo fato de uma criança de 8, 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”.

Desejamos uma Feliz Páscoa em família!!!

Um abraço caloroso,

Das professoras Nazaré, Sandra, Érika, Graciele, Débora e
Luciane.

Brincadeira  para o dia da Páscoa


