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TEMA: PÁSCOA 

ATIVIDADE: Imitando o coelhinho. 

Olá famílias! 

A nossa atividade de hoje é sobre MOVIMENTO. 

Sabemos que um dos símbolos da Páscoa é o coelho. 

Sugerimos que junto com a criança assistam ao vídeo 

“Coelhinho”, cante para a criança imitando o coelhinho 

da música, fazendo os gestos e expressões. Ao repetir a canção várias vezes, a criança o imitará 

repetindo os gestos e expressões. Com cuidado, propomos que auxilie a criança a pular como o 

coelho, claro de acordo com as possibilidades de cada uma, pode ser segurado pela mão. 

Ah! E por ser uma cantiga infantil tão conhecida, você pode apenas cantar para o seu bebê, caso 

não consiga assistir ao vídeo. 

Coelhinho 
De olhos vermelhos 

De pelos branquinhos 

De passo ligeiro 

Eu sou o coelhinho 

Sou muito assustado 

Porém sou guloso 

Por uma cenoura 

Já fico manhoso 

Eu pulo pra frente 

Eu pulo pra trás 

Dou mil cambalhotas 

Sou forte demais 

Comi uma cenoura 

Com casca e tudo 

Tão grande ela era 

Que fiquei barrigudo 

Compartilhe o momento com fotos ou vídeos 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fxXo6m91Ifw 

https://www.youtube.com/watch?v=fxXo6m91Ifw


 

 
TEMA: Páscoa 

 
ATIVIDADE: Caça ao tesouro da Páscoa. 

  Olá famílias! 

A Páscoa está chegando e com isso propomos uma brincadeira para 

deixá-la mais divertida: Caça ao tesouro. 

 

Podemos adaptar essa brincadeira conforme as condições de cada 

família. Primeiramente escolha alguns objetos que sejam símbolos da Páscoa e converse com a 

criança sobre seus significados. Depois explique para a criança como será a brincadeira do “caça 

ao tesouro”, onde a criança irá procurar alguns objetos escondidos pela casa. Essa atividade 

desenvolverá a percepção da criança para identificar os objetos relacionados à Páscoa e ao 

procurá-los, compreenderá os conceitos como: dentro, fora, em cima, embaixo, atrás, do lado. A 

família pode dar dicas do lugar, fazendo orientações utilizando esses conceitos: está em cima da 

mesa, ao lado da televisão e assim por diante. 

Sugerimos alguns objetos como: coelho de pelúcia, cenoura, se não tiver ovinhos de chocolate, 

podem substituir por ovinhos de papel ou massinha de modelar. No final da brincadeira, quem 

sabe a criança poderá ganhar uma surpresinha de chocolate.  

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 
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