
 

 

 

 

 

Temática: Páscoa                                               

Olá Famílias!  

Atividade: “O Coelho” 

 

Desenvolvimento: Aproveitando a nossa temática, hoje vamos explorar os movimentos corporais com 

duas ideias muito divertidas, seremos o “Coelhinho da Páscoa”. A primeira será cantar e pular com a 

música do coelhinho – “Coelhinhos da Páscoa (música do Especial de Páscoa) Turma da Mônica, 

acompanhando e imitando os gestos do vídeo. A segunda ideia, se for possível em família, vamos brincar 

de coelhinho sai da toca. A toca do coelho pode ser demarcada com uma fita, uma folha fixada ao chão 

com fita crepe ou até mesmo um pequeno tapete. Um adulto fará a orientação para o coelhinho entrar ou 

sair da sua toca. Lembrando que o coelhinho ao sair da sua toca poderá explorar os seus movimentos 

corporais como correr, pular, dançar, fazer de conta que está à procura de alimentos, etc. O adulto neste 

momento incentivará a criança, explorando a imaginação e a criatividade. 

Link do vídeo: https://youtu.be/hw1urybioS4 

 

 

 

 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo de WhatsApp da 

sala. 
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Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
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Letra: Coelhinhos da Páscoa 

 

Chegaram os coelhinhos da Páscoa 

E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular 

E de pulinho em pulinho os coelhinhos vão levando os ovinhos 

Que bonito esses coelhinhos 

E de pulinho em pulinho os coelhinhos vão chamando os amiguinhos pra pular também 

(Refrão) 

Pula pra cá 

Pula pra lá 

Pula pra frente 

E pula pra trás 

Pula de lado 

Pula do outro 

Pula quadrado 

E pula redondo 

Pula, pula, pula... 

 

Essa música faz parte do episódio especial “Um conto de Páscoa” 

Turma da Mônica- Mauricio De Sousa Produções 

 


