
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:26/03/2021 SEMANA: 04 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e adultos. (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

TEMÁTICA 

 
TEMÁTICA: PÁSCOA 

 
Uma das grandes festas mundiais está chegando, a Páscoa! E além de todo o 
chocolate que as crianças adoram, que tal ensinar os valores humanos que a data 
traz?  
A Páscoa é uma data religiosa muito importante para os Cristãos, no entanto, seus 

símbolos são recheados de significados que encantam e contribuem com a 
formação até mesmo daqueles que não declaram nenhuma fé. Esta data merece 

uma atenção especial no calendário letivo, pois essa data nos conscientiza sobre o 
amor, a importância de partilhar, visando resgatar valores que estão se perdendo 
com o tempo em razão dos apelos comerciais, pois a Páscoa é mais do que uma 

simples troca de chocolates e o carinho é o que vale mais. 
 

HISTÓRIA: Contação de história sobre a Páscoa para educação infantil 
ACESSE             https://youtu.be/nCEvGaR9q94      
  



RODA DE CONVERSA: Conversar com a criança sobre a importância de partilhar, ser 
solidário, sobre ajudar os amiguinhos, sobre o amor pelas pessoas, afinal a Páscoa é uma 
data que simboliza o amor. 
 
MÚSICA: Galinha Pintadinha- Coelhinho da Páscoa  
ACESSE:            https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0  
 
ATIVIDADE 1: Procurando os ovos de Páscoa 
 
 Para concluir essa atividade você irá precisar de bolinhas de plástico ou papel 

amassado em formato de bolas. 
 
Como brincar:  

Todos da família pode participar. 
Um participante tem que esconder os “ovos” pela casa ou quintal, os outros participantes 
não podem ver. 
Depois que o participante terminar de esconder, tem que gritar...Onde está os ovos de 
Páscoa? 
O restante dos participantes tem que correr e procurar onde estão os ovos escondidos. 
Quem achar mais “ovos”, vence a brincadeira. 
 
ATIVIDADE 2: Confeccionar uma máscara de coelhinhos. 

 
Materiais: 

 Giz de cera 
 Algodão 
 Cola 
 Tesoura (uso de um adulto) 
 Elástico 

 
Segue modelo abaixo: 

 
                                

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 



 


