
PROJETO PEDAGÓGICO 
 

1 
 

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

PÚBLICO ALVO:  

 Anos finais do ensino fundamental (11 a 14 anos) 

 EM ( acima de 15 anos)         

TÍTULO: As digitais da Páscoa Cristã 

FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA:   

Atualmente a páscoa é um evento muito importante para a maioria das pessoas por motivos distintos 

ganhando diferentes significados para as pessoas. É um tema complexo de se abordar porque existe uma 

mistura entre os símbolos e as ideias de 3 celebrações diferentes entre si,  o que acaba gerando para os 

aprendizes uma confusão de significado e de valor. Com este projeto objetivamos estimular as habilidades de 

investigar e discernir o que é verdadeiro e importante para o cumprimento do Plano de Deus na história da 

Humanidade e qual sua relação com a Páscoa Cristã. Através deste projeto propomos a busca de respostas 

para as seguintes questões: O que torna a Páscoa tão especial? Qual o seu verdadeiro significado?  Devo 

valorizar esta data enquanto cristão? Por quê? De que forma a páscoa pode me ajudar a entender quem sou 

eu, qual meu valor e propósito neste mundo? Quais símbolos da páscoa devo valorizar? Como devo celebrar 

a páscoa? Este projeto pode ser trabalhado em aulas de Ensino Bíblico, Artes, História, Geografia ou 

Português. (leia os textos da fundamentação bíblica) 

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 onde habilidades devem ser desenvolvidas 

juntamente com os conteúdos. Porém Base foi escrita de uma forma 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 estimulando os alunos a desenvolverem habilidades 

mas, nosso foco é direcioná-lo através de uma educação com os valores cristãos fundamentada na 

linguagem e valores expressos na Bíblia. 

.OBJETIVO GERAL:  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

CONCEITUAIS: 

 Diferenciar e entender o significado dos símbolos associados a diferentes celebrações da Páscoa. 

 Pesquisar sobre os símbolos associados a Páscoa. 

PROCEDIMENTAIS: 

 Confeccionar um mural com ilustrações associadas a Páscoa e estabelecer uma divisão para separar as 

ilustrações em 3 categorias: símbolos da Páscoa Judaica, símbolos da Páscoa Cristã e símbolos não cristãos. 

ATITUDINAIS: 

 Valorizar a história Jesus que ocorreu na Páscoa e os símbolos que nos fazem recordar esta história.  

 Participar com alegria de um culto para celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

CONTEÚDO:  

Os símbolos da Páscoa, libertação dos judeus da escravidão no Egito, plano de Deus para resgatar a 

humanidade, tradições de povos germânicos, consumismo, metanarrativa. 
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DESENVOLVIMENTO:  

Preparação: Na semana anterior 

 Escreva no centro do quadro a palavra PÁSCOA e peça que os alunos falem o que lhes vem à cabeça ao 

ouvir esta palavra. 

 Vá anotando as palavras ao redor da Palavra PÁSCOA. 

 Explique aos alunos que vocês irão fazer uma investigação para descobrir a importância da Páscoa e se 

todas aquelas ideias apontam para a mesma festa e se possuem o mesmo valor para história da humanidade. 

 Todos os dias vocês receberão pistas por isso é importante que cada um faça o registro de suas 

descobertas. 

  Divida sua turma em 3 grupos e peça para que cada grupo pesquise o significado dos símbolos e traga 

figuras associados a: 

Grupo 1 - Símbolos da Páscoa pagã: Coelhos e ovos, o que significam, quando passaram a ser associados à 

páscoa e que povos  faziam isto. 

Grupo 2 – Símbolos da Páscoa Judaica: cordeiro, sangue, ervas amargas, etc...(vide sugestão na bibliografia) 

Grupo 3 – Símbolos da Páscoa Cristã: pão, vinho (celebração da ceia, vide sugestão da bibliografia) 

OBS: Confeccione um mural ou utilize papel pardo ou cartolina de forma que tenha nas paredes da sala um 

espaço para colagem figuras da Páscoa não Cristã ou Pagã, Páscoa Judaica e Páscoa Cristã. 

 

2ª feira 

 Explique a eles que vocês irão analisar partes da história da humanidade para entender um pouco 

mais sobre a Páscoa, investigar o significado e o valor destes símbolos para a vida da humanidade. 

 Enquanto conta de forma resumida a História da Criação e da Queda para seus alunos vá montando 

no quadro a linha do tempo com os principais pontos: CRIAÇÃO-QUEDA-REDENÇÃO  

 CRIAÇÃO – Gn 1.26-31 

 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 próximos, para cuidarem da sua 

criação e continuar glorificando seu nome. 

 QUEDA – Gn.3.1-14 

 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. 

 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) 

 Explique para os alunos que Deus foi dando pistas ao longo da história através das profecias mas, o 

povo não tinha toda a identidade revelada do Salvador. 

 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.  

 Distribua papéis com os principais nomes dos patriarcas e peça que os alunos coloquem na linha do 

tempo respeitando a sequência histórica até chegar em Moisés. 
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 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 na época de Moisés.  

eternidade 

CRIAÇÃO       QUEDA         Noé       Abrão      Isaque  Jacó   José   Moisés  

                         

 Peça para que os alunos que pesquisaram sobre a Páscoa Judaica contem o que descobriram sobre 

os símbolos. 

 Solicite aos alunos que fixem suas figuras no lugar reservado para Páscoa Judaica, se possível com 

legenda indicando o que significam. 

 Todos os alunos devem escrever um resumo do que entenderam sobre a aula. 

OBS. Se possível assista com os alunos o vídeo sugerido sobre a história de Moisés. 

3ª feira 

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

formam o mural, enfatize o livramento da morte dos primogênitos, o sangue do cordeiro, as ervas 

amargas, os pães asmos, etc... explicando que Deus mostrou como eles deveriam celebrar a 

libertação em Êxodo 12. 

 Recorde como cada símbolo da páscoa Judaica ajuda 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 ajudaria o povo a não esquecer a promessa de Deus, que Ele enviaria 

o Salvador.  

 Refaça no quadro a linha do tempo como no exemplo acima e acrescente a palavra REDENÇÃO 

explicando que diante do que aconteceu no Éden a humanidade precisava ser liberta do pecado, 

precisava de um Salvador alguém que pudesse vencer a separação entre homem de seu Criador. 

 Mas, qual a identidade deste Salvador? Como saber quando ele nasceria? E onde? Como desvendar 

este mistério? Deus deu ao povo judeu muitas profecias que deram pistas sobre identidade do 

Salvador. Prossigamos a nossa investigação. 

 Organize a classe em grupos menores de forma que cada grupo tenha representantes dos grupos 

1,2 e 3. 

 Forneça uma folha com textos de algumas promessas sobre o nascimento do Salvador tais como: 

a) Miquéias 5.2 e Mateus 2.5 – Onde nasceria? 

b) Isaías 53.4 e Mateus 8.17 – O que sua morte traria? 

c) Êxodo 12.46, Números 9.12 e João 19.32-37 – Jesus é o Cordeiro de Deus? 

d) Isaías 53.6-8 – Porque morreu? 

e) Os 6:1-2, Sl. 16.10 Mt. 28.5,6 - Não ficou morto 

f) Diante destas pista o grupo conclui que a identidade do Salvador é: 

 

 Após o trabalho em grupo complete a linha do tempo acrescentando o nome de JESUS abaixo da 

palavra REDENÇÃO e acrescente as siglas A.C e DC.  explicando o que significam. 
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4ª feira 

 Coloque no quadro novamente a linha do tempo e pergunte aos alunos:  

 Durante estes dois dias de investigação vocês conseguiram encontrar na Bíblia alguma referência ou 

pista sobre como o Coelho, ovos e chocolates?Vocês encontraram alguma ligação entre o coelho, 

ovos e chocolates e a páscoa judaica ou a páscoa cristã? Quando e como será que surgiu esta 

história? 

 Peça aos alunos que pesquisaram sobre estes símbolos que apresentem o que pesquisaram e 

colem no mural na parte reservada. 

 Peça que os alunos retomem os grupos do dia anterior com suas anotações e discutam a seguinte 

questão: Se estes símbolos não fazem parte do Plano de Deus para resgatar a humanidade, logo, 

tanta evidência e importância dadas a estes símbolos podem causar o quê? 

 Dê um tempo para eles conversarem e consultarem suas anotações e registrarem suas conclusões. 

 Em círculo, dê a oportunidade para que cada grupo apresente suas conclusões. 

 Enfatize com os alunos 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 às 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. 

 Conclua enfatizando a ideia que Deus criou todas as coisas e é digno de todo louvor e adoração. O 

homem pecou e estava condenado a viver em trevas. Em Cristo temos nova vida, vida eterna com 

Deus e por isto devemos contar aos outros o plano Deus para a salvação do homem, a igreja celebra 

a ceia para nos lembrar do sacrifício de Jesus e que Ele voltará.  

 Deus deu ao homem a capacidade de produzir muitas coisas boas e nos orienta a viver com 

sabedoria, alegres e buscando a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. 

5ª feira.  

 Coloque no quadro algumas sugestões de atividades e oriente os alunos a escolherem uma que se sinta 

mais a vontade para realizar e se deseja fazer individualmente ou em grupo. 

Sugestões: 

 História em quadrinhos (pode ser tipo Mangá se preferirem) 

 Escreva uma redação com o título: Desvendando o mistério da Páscoa. 

 Elabore um jogo com os símbolos das diferentes Páscoas com pistas falsas e verdadeiras sobre 

elas.  

 Elabore um acróstico a partir das palavras: Páscoa, Cordeiro ou Salvação. 

 Elabore um jogral explicando os símbolos da Páscoa. 
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 Confeccione um cartão com os símbolos da Páscoa explicando o Plano de Deus para salvar a 

humanidade. 

 Se possível organize uma exposição das produções dos alunos, inclusive para a visitação dos pais. 

 Junto com outros professores e as outras turmas organize um culto de louvor e adoração a Deus celebrando 

o cumprimento da 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; Ef 1.7, Gl 4.4 

http://www.monergismo.com/textos/meditacoes/cristo_plenitude_tempo_ito.htm 

http://verdadedocristianismo.blogspot.com/2012/03/plenitude-dos-tempos-galatas-44.html 

TEMPO DE DURAÇÃO: 3 dias 

 

Sugestão de site para pesquisa grupo 1: 

https://brasilescola.uol.com.br/pascoa 

https://brasilescola.uol.com.br/pascoa/simbolos-pascoa.htm 

Sugestão material para pesquisa grupo 2: 

Ler Êxodo 12 

https://brasilescola.uol.com.br/pascoa/pascoa-judaica.htm 

Sugestão para pesquisa grupo 3: 

Última ceia: Mateus 26:26-30 

Jesus é Crucificado: Mateus 27:32-54 

Jesus é Enterrado: Mateus 27:57-61 

A Guarda do Sepulcro: Mateus 27:62-66 

O Sepulcro Vazio: Mateus 28:1-8Jesus aparece aos Discípulos: Lucas 24:36-48 

Recursos extras: 

História de Moisés 

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

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

Músicas para louvor  

https://www.letras.mus.br/vineyard/1134190/ 

https://www.cifraclub.com.br/vineyard/vim-para-adorar-te/ 

BIBLIOGRAFIA: 

Bíblia Sagrada 

http://www.monergismo.com/textos/santa_ceia/a-ultima-pascoa_macarthur.pdf 

 

Autoria: Equipe ACSI 
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