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Propostas de atividades de  

Português Língua de Herança para famílias e educadoras 

Tema: Páscoa 

 

 

Um adulto deve acompanhar a criança e ajudar a conduzir cada atividade. 

Faixa etária recomendada: 3 a 7 anos. 

 

 

1) Conversa sobre a Páscoa 

 

 
 

Converse com suas crianças sobre a Páscoa. Explique que esta data está se aproximando. 

Você pode conversar sobre os seguintes temas: 

 

• Como a Páscoa é celebrada no Brasil? E no país onde vocês moram? E em outros 

países? 

o Por exemplo, na Catalunha (Espanha), é tradição os padrinhos darem de 

presente a seus afilhados um bolo com figuras de chocolate (a “mona”). O 

tema do bolo pode ser um personagem de desenho animado, um time de 

futebol, algum bicho que o afilhado goste... 

o Comidas típicas: em alguns lugares do Brasil, é tradição comer bacalhoada 

na sexta-feira santa. E no lugar onde vocês moram? 

• O coelho da Páscoa: quem é este personagem e o que ele traz às crianças. 

• Se o coelho da Páscoa irá visitar a casa de vocês este ano. 

• Se o coelho da Páscoa visita as crianças de todos os países ou não. 
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2) Leitura do livro Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado 

 

Este livro apresenta o coelho como personagem e permite abordar alguns aspectos da 

ancestralidade africana do povo brasileiro, já que a protagonista, a menina bonita do laço 

de fita, é uma menina negra. 

 

• Leia a história às crianças. 

• Peça que elas descrevam o coelho. 

• Peça que elas descrevam a menina linda, linda, da história. 

• Conduza uma conversa a partir das seguintes perguntas com as crianças: 

o A menina se parece com a mãe? Por quê? 

o De onde será que vieram os avós dos avós dos avós da menina? 

 Explicar às crianças que muitos brasileiros têm ancestrais africanos e 

que a África é outro continente.  

 Se vocês tiverem um mapa, podem situar o continente africano no 

mapa, o continente americano e o Brasil, e o país e continente onde 

moram e trabalhar a noção de país x continente. 

o Você conhece alguém que se parece com a menina ou com sua mãe? 

• Você também pode pedir que as crianças recontem a história a você, com suas 

próprias palavras. 
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3) Vamos fazer um coelhinho da Páscoa? 

 

 

Materiais necessários: 

 Um pote de iogurte lavado, sem o rótulo 

 Caneta permanente (Nota: canetinha hidrocor não pega bem no pote) 

 Um lápis ou caneta 

 Papelão colorido – podem ser caixas de alimentos como cereais, macarrão, cuscus... 

 Tesoura  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhar as orelhas no verso do papelão. Recortá-las. 

 

Com uma tesoura de ponta fina ou faca de cozinha, o adulto deve fazer dois cortes no 

fundo do pote de iogurte para encaixar as orelhas (veja a foto). 

 

O aluno deve desenhar a cara do coelho no potinho. Também pode fazer um rabinho nas 

costas. 
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4) Decorar ovos de galinha para a Páscoa 

 

Um dos símbolos da Páscoa são os ovos, que significam uma nova vida.  

Você sabia que antigamente (e até hoje em alguns países) era tradição pintar ovos de 

galinha para a Páscoa? Essa tradição ainda se mantém em alguns lugares do Brasil 

 

Vamos decorar nosso ovo? 

 

 

Materiais necessários: 

 

– Um ovo cozido 

Outra opção: esvaziar o ovo com 

cuidado, quebrando só um pedacinho 

da base, deixando apenas a casca. 

– Canetinhas hidrocor ou tinta e pincel 

ou outros elementos para decorar 

– Um copo de boca fina ou rolinho de 

papel higiênico vazio para apoiar o ovo 

caso vá trabalhar com tinta. 

 

Se você esvaziar o conteúdo do ovo, pode rechear a casca vazia, depois que ela secar por 

dentro também, com alguma surpresa: amendoins, chocolate, um recadinho ou desenho 

especial... 

 

Você pode dar esse ovo decorado de presente para alguém de quem você gosta. 
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5) Expressão corporal: Acorda, coelho!  

 

 

Nesta atividade de expressão corporal e compreensão auditiva, iremos ouvir a música 

Acorda, coelho!, de Cacau Vargas, e fazer os movimentos do coelho conforme ela canta. 

Antes de começar, verifique se as crianças sabem os comandos abaixo e peça que 

façam os movimentos. Ensine os movimentos dos comandos que elas não souberem. 

 

o Pular para a frente 

o Pular para trás 

o Pular para o lado 

o Pular bem alto 

o Rebolar 

o Pular e cair desmaiado 

 

Será que você consegue imitar direitinho esse coelho maluco e dorminhoco da música? 

 

Treine algumas vezes com sua turma ou, se estiver em casa, depois de ensaiar faça 

uma apresentação pra sua família! 

 

Link para a música com letra: https://www.kboing.com.br/cacau-vargas/acorda-coelho/  

 

 

 

mailto:linguamater.org@gmail.com
https://www.kboing.com.br/cacau-vargas/acorda-coelho/

