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Atividade:  
PINTANDO OVOS DE PÁSCOA 
 
Recurso:  
Ovos cozidos, tinta guaches coloridas ou tinta natural (colorau, açafrão ou 
beterraba). 
 
Estratégia: 
 O responsável irá cozinhar ovos de galinha, junto com a criança preparar as 
tintas e pintar os ovos com os próprios dedos ou pinceis. Quando todos 
terminarem podem fazer uma grande exposição com os ovos decorados. Tirem 
fotos e compartilhem no grupo da sala. Após as fotos, num momento divertido o 
responsável ensinará para criança como descascar os ovos, feito isso é hora de 
saborear.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: 
Como estamos trabalhando a semana da Páscoa, elaboramos essa atividade 
para que a criança com autonomia prepare seus ovos de Páscoa de uma 
maneira bem criativa, desenvolvendo a coordenação motora fina, habilidades 
artísticas e obtendo conhecimento sobre a Páscoa.  
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 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 

Coelhinho da Páscoa - DVD Galinha Pintadinha 3. 

 

Atividade:  

Pinte o ovo do coelho da páscoa. 

    
 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, lápis de cor, tinta guache ou giz de cera, 

cola, revista ou jornal. 

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir o vídeo “Coelhinho da páscoa”, com a criança, em seguida 

ela vai desenhar o ovo de páscoa e usando sua criatividade, vai pintar o desenho 

bem colorido ou fazer colagens para decorar o ovo com materiais que tem em 

casa (revistas, jornais, macarrão). Tirar uma foto bem bonita e enviar para nós. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Milhares de atividades podem ser feitas, explorando-se amplamente os 
sentidos, que irão proporcionar desenvolvimento social, emocional, 
desenvolvimento da coordenação, motricidade fina. 
 


