
  

  Olá, turma! 

   

  Estamos iniciando uma nova semana, e já que neste mês tivemos o dia da Páscoa, 

aproveitaremos para fazer algumas atividades com esse tema. Serão bem divertidas 

e ricas em estímulos. Além disso, trabalharemos alguns valores como o amor, 

respeito e união. Legal, né?! Então vamos lá... 

 

 Hoje vamos confeccionar um chocalho (fotos de como fazer logo abaixo), para isso 

precisaremos de pote de iogurte vazio, garrafa pet pequena ou qualquer outro 

material que tenha em casa. Precisaremos também de grãos de arroz, feijão, milho 

ou itens como botão e miçangas para produzir o som do instrumento. 

 Com o material em mãos, basta colocar os grãos dentro e lacrar bem os potinhos 

(com durex, fita crepe ou qualquer outro material isolante) para não correr o risco da 

criança ter contato com o grão. Em seguida, é só abusar da criatividade e decorar a 

garrafa junto com a criança. 

 Agora que já temos o instrumento, vamos conhecer a musiquinha “Páscoa” e 

acompanhar o ritmo com o chocalho. Essa atividade desenvolve o ritmo, percepção 

sonora, coordenação motora e, além disso, proporciona um momento divertido em 

família.  

 Para ouvir a música acesse o link abaixo, ou acompanhe com a letra que dispomos 

após o link:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kmjFDplVp0M 

 

Páscoa 

Vem a Páscoa, vem a páscoa. 

Vamos ver o coelhinho, vamos ver o coelhinho 

Vem a Páscoa, vem a páscoa. 

Se divertir com a turminha, se divertir com a turminha. 

Vamos seguir as pegadinhas. 
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Hum, cadê nossa cestinha? 

Já está quente quase lá, 

Acabamos de encontrar! 

Hum...chocolate! 

Bombons e ovinhos, 

Chama os amiguinhos,  

Para com eles dividir, 

Todo mundo vai sorrir.  

 

 

  

  

 

  

  

 

 
https://educacaodigital.itaborai.rj.gov.br/lms/mod/assign/view.php?id=16062 

 

Ah, e não se esqueça de registrar esse momento de aprendizagem e criatividade 

com muitas fotos. 
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