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SEGMENTO: (X ) Ed Infantil   ( X) Fundamental 1  ( ) Fundamental 2  ( ) Ens Médio 

PÚBLICO ALVO:  

 Ed. Infantil (2 a 5 anos) 

         

TÍTULO: As digitais da Páscoa Cristã 

FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA:  

Aplicação da BNCC 

Nota de esclarecimento: É importante lembrar que a BNCC veio para que ser aplicada nas escolas servindo 

de  orientação para a formulação dos currículos escolares, porém apresenta uma linguagem  que busca  

colocar o homem como centro de tudo. A educação escolar cristã mostra Deus como centro e que devemos 

glorificá-lo. Portanto, nós educadores cristãos partimos da BNCC utilizando-a como base e vamos além 

direcionando a educação com os valores cristãos fundamentando nossa linguagem e sentido no que a Bíblia 

nos ensina. 

 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

Campos de experiência Objetivos de aprendizagem 

Corpo, gestos e 

movimentos 

 

EI02CG05 

Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros. 

 

EI03CG02 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades. 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

EI02EF04 

Formular e responder perguntas 

sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos. 

EI03EF04 

Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história. 

 

.OBJETIVO GERAL: Que o aprendiz compreenda que existem símbolos da páscoa judaico-cristã que estão 

relacionados com o plano de Deus para a humanidade e símbolos criados pelo homem e que ser referem a 

comemorações diferentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

CONCEITUAIS: 

 Diferenciar os símbolos da páscoa bíblica dos símbolos não cristãos.  

 Contar a história da Páscoa para a família a partir dos símbolos da páscoa judaico-cristã.  

 Cantar músicas que expliquem o significado da Páscoa judaico-cristã. 

  

PROCEDIMENTAIS: 

 Confeccionar um mural com ilustrações sobre o que as pessoas entendem sobre a Páscoa. 
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 Estabelecer uma divisão no mural e separar as ilustrações em duas categorias: símbolos da Páscoa Judaica 

e símbolos da Páscoa Cristã. 

ATITUDINAIS: 

 Valorizar a história sobre de Jesus que ocorreu na Páscoa e seus ensinamentos e os símbolos que nos 

fazem recordar esta história.  

 

CONTEÚDO: Os símbolos da Páscoa. 

DESENVOLVIMENTO:  

OBS: Para as crianças menores conte a história com menos detalhes para que não fique cansativo. Foque 

nos símbolos principais. 

 Preparação: Diga aos alunos: Vamos começar uma investigação para descobrir o que é a Páscoa e porque é 

uma festa tão importante. Vamos pesquisar sobre as figuras que nos lembram a páscoa, quais delas nos fazem 

lembrar a verdadeira Páscoa?  

 Explique que a páscoa é uma festa e por isto tem coisas para comer, as pessoas gostam de usar muitas 

figuras para enfeitar os lugares e lembrar que a páscoa está chegando.   

 Fale para os alunos que na Bíblia conta a verdadeira história da Páscoa e que ela é muito importante para 

nós, mas que com o tempo as pessoas foram misturando outras ideias e figuras e durante estes dias eles serão 

detetives a procura de pistas para descobrir quais são as ideias e figuras que fazem parte da real história da 

Páscoa.  

 Peça que durante o final de semana, juntamente com seus pais procurarem figuras ou desenhem o que faz 

parte da Páscoa e levem para a escola. Neste momento a ideia é descobrir o que eles ouvem e sabem sobre a 

Páscoa, não é o momento de descartar nenhuma informação. 

 O Professor também deverá levar figuras que representam a Páscoa Bíblica tanto judaica quanto a cristã. 

Sugestões de atividades  

2ª feira  

Coloque 3 caixas no fundo da sala enfeitadas com os seus respectivos símbolos. Ex: 

Páscoa judaica: enfeitada com ovelha, pães, figura do sangue na porta, etc...; páscoa cristã cruz, túmulo vazio, 

Jesus, pão e vinho, etc.. Páscoa não cristã: coelho, ovos etc... 

 Em roda de conversa peça para que os alunos mostrem suas figuras e contem o que sabem sobre as 

figuras.  

 Mostre as caixas no fundo da sala e explique as pessoas misturaram muitas histórias sobre a páscoa 

e por isto as pessoas falam sobre tantas coisas diferentes na Páscoa.  

 Explique que é um mistério que precisa ser desvendado e as figuras que trouxeram serão pistas para 

organizar as ideias sobre a Páscoa e entender o qual a mensagem que as figuras trazem. 

 Recolha as figuras e  comece a contar a História da Criação. 

 Diga aos alunos: Vamos começar nossa investigação, prestem bem atenção para as pistas que irei 

dar enquanto conto a história bíblica. 

 Conte de forma resumida a História da Criação e da Queda para seus alunos utilizando os recursos 

que você tiver disponíveis de forma a abordar os seguintes pontos: 
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o Deus criou tudo que existe para sua glória, e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, 

era para refletir sua glória e se identificarem com Ele, permanecer próximo, para cuidarem da sua 

criação e continuar glorificando seu nome. 

o Mas, o homem desobedece a Deus e passa a se colocar no centro dando as costas para a vontade 

de Deus, o pecado afetou toda a criação e afastou o homem do seu Criador, o homem e a mulher não 

conseguem mais refletir a imagem de Deus como deveriam. E o homem e mulher não conseguem mais 

se comunicar diretamente com Deus, pois o pecado faz uma barreira, uma separação entre eles. 

o Mas, Deus já tinha um plano para enviar o Salvador, para libertar as pessoas do pecado e restaurar o 

relacionamento entre a humanidade e Deus. (Gn 3.15) 

o E assim, Deus chamou várias pessoas para fazer parte do seu plano, para obedecê-lo e ensinar suas 

leis (cite nomes bíblicos conhecidos dos alunos) enquanto esperavam o dia que nasceria o Salvador.  

o A Bíblia nos conta como Deus usou muitas pessoas para cuidar e organizar tudo que fazia parte do 

seu plano para a chegada do Salvador e onde ele iria nascer, e uma parte importante deste plano é o 

que aconteceu com Moisés.  

o Proponha aos alunos: Vamos ver se trouxemos imagens que nos façam lembrar da história de 

Moisés? 

o Separe com os alunos as imagens que fazem parte da história da Páscoa dos judeus e diga para os 

alunos que no dia seguinte você dará mais pistas sobre esta história. 

o Estimule os alunos a perguntarem para os pais sobre a história de Moisés ou peça que assistam em 

casa com os pais, os vídeos sugeridos nos recursos extras. 

Sugestão: Coloque as músicas sugeridas no item músicas para louvor para as crianças ouvirem e explique 

que elas também têm pistas. 

3ª feira 

 Conte a história de Moisés e a libertação do povo hebreu do Egito utilizando as imagens que foram 

separadas no dia anterior, enfatize o livramento da morte dos primogênitos, o sangue do cordeiro, as 

ervas amargas, os pães asmos, etc... explicando que Deus mostrou para eles como deveriam 

celebrar a libertação. Êxodo 12. 

 Com a ajuda dos alunos confeccione um mural utilizando as figuras da Páscoa do antigo testamento. 

Sugestão: o mural pode ser no formato de uma Bíblia e de uma lado o título Antigo Testamento e do 

outro Novo Testamento.  

 Explique que os símbolos que ficaram no mural são as figuras que ajudam o povo de Deus a lembrar 

do poder de Deus quando os libertou da escravidão no Egito e a esperar com alegria o Salvador que 

iria libertar o ser humano da escravidão do pecado que nos afastou de Deus. E reforce que o 

cordeiro pascal era um símbolo muito importante que ajudariam o povo a não esquecer a promessa 

de Deus. Porque o que aconteceu no jardim do Éden foi muito sério, e o quando o homem pecou  

ficou separado de Deus e escravo do pecado, por isso para nos libertar do pecado era preciso muito 

mais do que o sangue de um animal como o cordeiro.  

 Explique para os alunos que a investigação continuará no dia seguinte mas, que se quiserem podem 

continuar a buscar pistas assistindo aos desenhos. Envie o link dos recursos extras para os pais. 



PROJETO PEDAGÓGICO 
 

4 
 

Sugestão: Durante o dia enquanto as crianças forem realizando outras atividades coloque as músicas 

sugeridas no item músicas para louvor para que elas possam ir aprendendo. 

4ª feira  

Preparação – Confeccione figuras sobre a história de Jesus os eventos principais: 

 Nascimento 

 Ministério  

 Ceia 

 Morte 

 Ressurreição  

 Pergunte aos alunos se ele tem alguma pista sobre qual seria o plano de Deus para salvar o homem. A partir 

do que eles forem dizendo conte a vida de Jesus de forma resumida e enfatizando a noite da Ceia com os 

discípulos, sua morte e ressurreição. Exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=GLxCfcdT8qI 

 Se for possível na parte da Ceia dramatize com os alunos com suco de uva e pães de queijo ou algum tipo 

de pão ou bolacha, explicando o significado dos elementos relembrando que eles faziam parte da páscoa dos 

judeus para lembrar da libertação do Egito e agora eles vão nos lembrar do sacrifício de Jesus. 

 Após contar toda a história volte ao mural e com a ajuda dos alunos identifique quais dos símbolos do mural 

estão presentes na história que você acabou de contar sobre Jesus e como estes elementos nos fazem lembrar 

da Salvação em Cristo Jesus: 

o Cordeiro – Jesus que se sacrificou por nós 

o Vinho - Sangue de Jesus – nos purifica do pedado 

o Pão – o corpo de Jesus que foi crucificado 

o Ervas amargas – amargo da tristeza de ficar longe do nosso Deus etc... 

 Com a ajuda dos alunos pegue todas as figuras da páscoa que eles trouxeram (junte figuras da história de 

Jesus também) e peça para que ajudem a separar as figuras que contam a vida de Jesus e o que Ele fez por 

nós: a cruz, o túmulo vazio e  o vinho,o pão, etc.... 

 Ainda com a ajuda dos alunos coloque no mural as figuras escolhidas. 

 Peça aos alunos observem as 3 caixas e guardem as figuras que sobraram dentro da caixa que vocês ainda 

não encontraram nenhuma pista na Bíblia. Informe que na próxima aula você falará sobre elas. 

 Escolha uma das atividades propostas no item sugestão para atividades e imagens para o painel de 

acordo com o perfil e idade de seus alunos.  

 Se possível a monte um cartão com as figuras que representam a criação do homem, a queda, história da , 

ceia, morte e ressurreição de Cristo para que os alunos possam contar para os pais o que aprenderam  

 Dê oportunidade para que os alunos contem o que entenderam sobre os símbolos da páscoa. 

 Coloque os cânticos sobre a páscoa para que as crianças ouçam enquanto realizam a atividade. 

5ª feira 

 Em roda de conversa explique aos alunos que as figuras que sobraram não fazem parte do plano de Deus 

para resgatar a humanidade a trazê-la novamente para perto de Deus, porque elas fazem parte de uma outra 

festa que as pessoas faziam porque adoravam outro deus, era uma comemoração que acontecia em um 

lugar chamado Europa (se puder mostre no mapa-múndi), lá faz muito frio e ficava tudo com neve então 

quando surgiam as flores novamente eles ficavam muito felizes. Eles também olhavam para os coelhos que 

https://www.youtube.com/watch?v=GLxCfcdT8qI
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tem muitos filhotes e pesavam sobre a importância da vida. Assim também acontecia quando olhavam para 

os ovos dos quais vão sair os pintinhos. Então quando o inverno ia embora e a primavera chegava eles 

faziam uma festa, mas, ao invés de agradecer e louvar o Criador de todas as coisas adoravam outros deuses 

e tinham o costume de pintar ovos e dar de presentes uns para os outros, com o tempo as pessoas foram 

tendo novas ideias até chegar o que temos hoje: ovos de chocolate, coelhinhos que entregam ovos etc... 

Qual o problema? Se Deus criou os coelhos, os ovos, tudo que se usa para fazer os chocolates e deu 

inteligência para o homem poder fazer e comer chocolate e tantas coisas gostosas? Quem merece ser 

adorado e receber nossa gratidão pelo que temos? Quem nos deu a vida? 

 Peça para que os alunos olhem as caixas e o mural e pergunte quais figuras ajudam as pessoas a 

lembrarem que Deus o homem desobedeceu a Deus e precisava de uma Salvador? Qual delas ajuda  a 

lembrar da promessa de Deus?  

 Explique para as crianças que estes símbolos coelho, ovos etc... não nos ajudam a lembrar e a entender a 

verdadeira história do amor de Deus por nós e o plano Dele para nos salvar. Pelo contrário  deixa as pessoas 

distraídas, gastando muito dinheiro, se preocupando em dar presentes umas para as outras enquanto a 

verdadeira vida e tudo o que precisamos para sermos felizes está em Cristo Jesus e o que Ele fez por nós.  

 Finalize explicando que no mundo sempre vão existir ideias, símbolos e histórias que parecem certas, mas 

que nos distraem e nos atrapalham conhecer a verdade sobre Deus e seu plano para nós: Ele quer que a 

cada dia sejamos mais parecidos com seu Filho Jesus.   

  Temos que continuar investigando, estudando a Bíblia, aprendendo sobre Jesus, orando e aprendendo 

buscar as pistas que Deus colocou na Criação para entendermos o plano Dele para nós. 

 Junto com outros professores e turmas façam um culto de louvor e adoração a Deus celebrando que Deus 

cumpriu sua promessa de enviar o seu Filho o Salvador para nos dar a vida eterna. 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será feita através da observação dia a dia enquanto os alunos realizam e participam 

das atividades propostas. 

INTEGRAÇÃO BÍBLICA:  Gn 2,3: Mateus 16.13-16;  

TEMPO DE DURAÇÃO: 3 dias 

Recursos extras: 

História de Moisés 

https://www.youtube.com/watch?v=_9Vmse-pACM 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_730D7HsI 

História de Jesus 

https://www.youtube.com/watch?v=x0ay1hqzcuM 

Ressurreição 

https://www.youtube.com/watch?v=EdCsimus6Dk 

 

Músicas para louvor  

https://www.letras.mus.br/cristina-mel/507808/ 

https://www.vagalume.com.br/turma-do-printy/o-sentido-da-pascoa.html 

https://www.letras.com.br/musica-infantil-gospel/cristo-ja-ressuscitou 

https://www.youtube.com/watch?v=_9Vmse-pACM
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_730D7HsI
https://www.youtube.com/watch?v=x0ay1hqzcuM
https://www.youtube.com/watch?v=EdCsimus6Dk
https://www.letras.mus.br/cristina-mel/507808/
https://www.vagalume.com.br/turma-do-printy/o-sentido-da-pascoa.html
https://www.letras.com.br/musica-infantil-gospel/cristo-ja-ressuscitou
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https://www.letras.mus.br/turma-do-printy/1797621/ 

 

Sugestão para atividades e imagens para o painel 

https://br.pinterest.com/pin/472737292111809923/ 

https://br.pinterest.com/pin/791226228262865397/ 

https://onlinecursosgratuitos.com/22-atividades-sobre-ressurreicao-de-jesus-para-imprimir/ 

http://roseebdinfantil.blogspot.com/2013/03/atividades-para-pascoa.htm 

https://br.pinterest.com/pin/472737292108072326/ 
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