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PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

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

PÚBLICO ALVO:  Toda a comunidade de escolas cristãs 

         

TÍTULO: Páscoa é florescer!  

FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA:  

Cremos que uma escola cristã deve celebrar as datas comemorativas com alegria, conhecimento 

e cosmovisão cristã. Em se tratando da Páscoa, essa ênfase deve ser maior ainda. 2021 será 

mais um ano que a maioria dos alunos estarão em casa devido a pandemia, e essa circunstância 

se torna mais oportuna para escolas cristãs celebrarem a Páscoa com a comunidade. 

 

Aplicação da BNCC 

Nota de esclarecimento: É importante lembrar que a BNCC deve estar aplicada em todos os 

planejamentos de aula e dos eventos da escola. Mas como ela apresenta uma linguagem  que 

busca  colocar o homem como centro de tudo, a escola cristã deve filtrar essa proposta e fazer 

uso dela aplicando a cosmovisão cristã. 

 

OBJETIVO GERAL:  
Que a escola valorize e comunique o verdadeiro sentido da Páscoa, ensinando a toda a 
comunidade sobre a história, o propósito e os símbolos pascais.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
CONCEITUAIS: 

 Compartilhar a verdadeira história da Páscoa para toda a comunidade educacional.   

 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. 

 Construir uma linha do tempo com a Páscoa da VT, NT e até os dias atuais. 
 
ATITUDINAIS: 

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

 Diferenciar os símbolos reais da Páscoa cristã, dos símbolos culturais e comerciais. 
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CONTEÚDO:  

 História da Primeira Páscoa no Velho Testamento -  Êxodo 12 

 Páscoa no Novo Testamento – Morte e Ressurreição de Cristo 

 Símbolos Pascais – cultura secular x cultura bíblica (judaico – cristã) 

 Páscoa é florescer – A memória, a esperança, a fé e o amor.  

 

 

SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO:  

OBS: Aqui há ideias para todas as idades e segmentos da escola. São apenas sugestões do 

conceito, da proposta, que podem e devem ser adaptadas a realidade de cada escola e cada 

segmento. 

Entendemos que, devido a pandemia, muitos estados estão em lockdown e o ensino voltou a 

ser virtual, podendo ser híbrido em algumas cidades, por isso as sugestões podem e devem ser 

adaptadas ao modelo de ensino que a sua escola está fazendo no momento.  

 

 

1) Levantamento de conhecimento prévio. O QUE É PÁSCOA? 

Possíveis Respostas: Coelho! Chocolate! Ovos! Reunião de família! Culto na igreja! 

Comer peixe! Etc... 

Ouça todas as respostas. Considere todas. Se possível, registre no quadro/cartaz ou no chat 

da plataforma utilizada as respostas.  

QUESTIONE: qual a origem dessa história/tradição da Páscoa mencionada? Quem acredita 

nessa história? Ela existe há muito tempo ou a pouco? Em que países a Páscoa é celebrada 

desse jeito?  

(Muitos devem responder que não sabem de onde vem o coelho, ou quando ele começou a 

existir, ou que culturas/países acreditam no coelho.)  

Questione com o seu público, se uma mensagem mentirosa pode omitir/esconder uma 

mensagem verdadeira. 

Comunique que em outro momento vocês vão conversar sobre a história e o propósito da 

Páscoa que a escola e você acreditam.  
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2) Páscoa no Velho Testamento. 

Conte, resumidamente, a história da Criação e queda. Houve separação da relação do ser 

humano com o Criador. Desde então, Deus planejou um jeito que eles pudessem ser amigos de 

novo.  

O ser humano foi se envolvendo em muitos pecados na terra e, nas consequências desses 

pecados.  

Conte que o povo de Deus se tornou escravo no Egito, mas que esperavam a promessa que um 

libertador os tiraria do Egito e os levaria a viver numa terra boa, que manava leite e mel, ou seja 

tinha comida e fartura. 

O povo de Deus viu Moisés se levantar como esse libertador. Ele foi chamado por Deus para 

essa missão.   

Após tentativas de negociação pacífica com o Faraó, Moisés avisou que o próprio Deus agiria 

para libertar seu povo e cumprir a Sua palavra. Por isso, o Egito sofreu com 10 pragas e na 

última praga, Deus deu orientação especial para o povo hebreu. 

Eles deveriam seguir as orientações (leia Êxodo 12) e dessa forma eles se protegeriam do 

mal/morte.   

Essas orientações de Deus serviriam para mostrar que o povo confiava no Senhor e que 

esperavam Nele a libertação. Essas orientações foram chamadas de celebração da primeira 

Páscoa ( que significa passagem – da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da 

tristeza para a alegria) 

Destaque com sua comunidade os símbolos da Primeira Páscoa – pães asmos (sem 

fermentação, feito às pressas e partido/dividido com todos da família), ervas amargas (para 

lembrar o sofrimento), cordeiro (o inocente que foi morto para alimentar o povo), sangue nas 

portas (o sangue do sacrifício do cordeiro que protege do mal/morte). Uma simbologia do que 

aconteceria no futuro.  

 

3) Páscoa no Novo Testamento: 

Compartilhe com os alunos a linha do tempo desde a Criação até o Êxodo do Egito para Canaã. 

Conte que o povo de Deus se estabeleceu em Canaã, mas que passaram muitas dificuldades, 

guerras, doenças, mas ainda assim, a promessa de Deus estava sobre eles. Destaque que entre 

o povo de Israel, anualmente eles celebram a Páscoa para lembrar que Deus os livrou da 

escravidão do Egito. 
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Eles foram libertos da prisão humana do Egito, mas ainda precisavam ser libertos da prisão do 

pecado. Deus também enviaria o Libertador, o único capaz de fazer isso: seu próprio Filho Jesus.  

A Bíblia diz que no tempo certo, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Cresceu e viveu como 

um ser humano, fazendo coisas comuns, mas sabendo que tinha uma missão especial. Jesus 

começou o seu ministério  e a mostrar para todos que Ele era o Messias , enviado de Deus. 

Muitos acreditaram, outros, não. Aos que tinham fé, viram Jesus curar, libertar, ressuscitar, dar 

comida, dar amor e muitos milagres. Até que chegou um momento que Jesus cumpriria todo o 

plano de Deus. 

A última Páscoa: como judeu, Jesus cresceu celebrando a Páscoa com a sua família. Depois , 

fazia isso com os discípulos, mas chegou a hora de celebrar a última Páscoa.  

A Bíblia conta que Jesus reuniu seus amigos e dividiu o pão e o vinho, falou pra eles tudo o que 

iria acontecer, e advertiu que eles não tivessem medo, porque tudo estava dentro do plano de 

Deus.  

Jesus foi preso, pregado na cruz e morreu. Seus amigos choraram a sua morte, mas no 3° dia 

o viram ressurreto. Vivo, Jesus venceu a morte! A Páscoa é a passagem da morte para a VIDA!    

 

  

4) Símbolo Pascoal:  

Após relembrar a origem da Páscoa e o propósito da Páscoa, ajude a sua comunidade a 

reconhecer os símbolos verdadeiros (criados por Deus para contar e relembrar a sua história) e 

os símbolos criados pelo homem, que muitas vezes tiram a centralidade do pensamento bíblico 

para a Páscoa e outros eventos cristãos.  Se possível, volta à linha do tempo construída com os 

alunos e reveja os símbolos e seus significados.  

o Cordeiro – Jesus que se sacrificou por nós 

o Vinho - Sangue de Jesus – nos purifica do pecado 

o Pão – o corpo de Jesus que foi crucificado 

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

 

Converse com seu grupo que os símbolos da páscoa podem ser bíblicos ou humanos. Podem 

ser os que Deus estabeleceu ou que a cultura humana criou. E também que esses símbolos 

podem ter significado eterno ou simplesmente significado humano ou comercial.  

A Páscoa é uma festa de muito significado espiritual. Deus planejou a Páscoa para nos lembrar 

o grande plano Dele para nos salvar e sermos amigos de novo. É a mais linda história de amor!  
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5) Páscoa é florescer!  

Ajude o seu grupo a perceber que sempre que celebramos a Páscoa bíblica temos a 

oportunidade de lembrar tudo o que o Deus Criador fez resgatar o relacionamento com  o ser 

humano, e também de lembrar o que Jesus fez por nós.  

Deus nos ama! Essa é a mensagem da Páscoa. Ele veio a Terra para ser o nosso Salvador. 

Para fazer algo que seria impossível que qualquer pessoa fizesse. Só um Deus-Homem poderia 

cumprir essa missão.  

Lembrar disso faz FLORESCER em nossa memória a fé na obra redentora do Senhor, a alegria 

de conhecer e servir a esse Deus que é Senhor da história, e amor por Jesus , que deu a vida 

por nós! Ele está vivo e é digno de receber todo o nosso melhor. Como é bom pertencer a um 

Deus de amor! 

 

Ofereça a todos a oportunidade de rever seus conceitos sobre a história da Páscoa e os 

propósitos dela para a humanidade. Questione: qual o valor da Páscoa para você? Dê 

oportunidade para a gratidão ser expressa entre os alunos.   

 

 

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

realizam e participam das atividades propostas. 

 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: pode ser 5 dias ou conforme planejamento da escola 
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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.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/ 

 

Sugestão para em envolver a família: 

Como preparar um calendário de Páscoa para crianças 

https://www.ultimato.com.br/conteudo/como-preparar-um-calendario-de-pascoa-para-

criancas?fbclid=IwAR2KLEw3-VcHp6U2I0kFxCvYqpqXR0EkTqo6KBIvE6lDAu4vG2_bzWYTv4 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bíblia Sagrada 

 

Autoria: Equipe ACSI 
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Pontos de Contato com a BNCC – Educação Infantil  

 

 

 Objetivos de aprendizagem  

Campos de 
experiência 

2 e 3 anos Ênfase do projeto 4 e 5 anos Ênfase do projeto 
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EI02CG05 
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle 
para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre 
outros. 

Selecionar 
atividades manuais 
como os símbolos 
da Páscoa Cristã 

EI03CG02 
Demonstrar controle 
e adequação do uso 
de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de 
histórias, atividades 
artísticas, entre 
outras 
possibilidades. 

 
Selecionar atividades, 
músicas com gestos e 
com os temas sobre 
Criação, Queda e 
Redenção dando 
ênfase no tema: 
Páscoa Cristã. 
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EI02EF04 
Formular e responder 
perguntas sobre fatos 
da história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e 
principais 
acontecimentos. 
 
EI02EF01 
Dialogar com crianças 
e adultos, expressando 
seus desejos, 
necessidades, 
sentimentos e 
opiniões. 

Planeje momentos 
de perguntas e 
respostas com 
objetivos diferentes 
no Início: as 
perguntas objetivam 
descobrir o que a 
criança já conhece 
ou pensa sobre a 
Páscoa, 
 Durante: o projeto 
a ideia é verificar se 
está 
compreendendo e 
relacionando 
corretamente o 
significado dos 
símbolos o que 
estão sendo 
apresentados  
Final: o objetivo é 
perceber se a 
criança consegue 
aplicar o que 
aprendeu: Dê a 
oportunidade para 
que a criança diga o 
que aprendeu ou o 
que foi mais 
importante para ela.  

EI03EF04 
Recontar histórias 
ouvidas e planejar 
coletivamente 
roteiros de vídeos e 
de encenações, 
definindo os 
contextos, os 
personagens, a 
estrutura da história 
. 
EI03EF01 
Expressar ideias, 
desejos e 
sentimentos sobre 
suas vivências, por 
meio da linguagem 
oral e escrita (escrita 
espontânea), de 
fotos, desenhos e 
outras formas de 
expressão. 

Ainda não for possível 
realizar neste 
momento,  faça uma 
lista com os alunos de  
diferentes formas de 
levar a mensagem de 
esperança que existe 
na Páscoa Cristã e 
como eles podem 
neste momento 
transmitir isto a 
membros de sua 
família. 
EX: 

 recontar a história em 
quadrinhos 

 ensinar as músicas 
que aprendeu 

 ligar para um parente 
juntamente com seus 
pais e contar a história 
da Páscoa 
 

 

  EI03EO06 
Manifestar interesse 
e respeito por 
diferentes culturas e 
modos de vida. 

Enquanto a criança 
conhece e aprende a 
comemorar a Páscoa 
cristã ela está 
aprendendo a 
respeitar a cultura 
Judaica e a perceber a 
importância de 
valorizar o modo de 
viver cristão 
demostrando Amor e 
Esperança.  
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Pontos de Contato com a BNCC – Fundamental Anos Iniciais 

Ensino Religioso 

Unidades temáticas Objeto do Conhecimento Habilidade  

Manifestações religiosas 
 

Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes 
 

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, 
lembranças, memórias e saberes de cada um. 
(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas 
quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e crenças em diferentes espaços. 

Manifestações religiosas 
 
 

Alimentos sagrados (EF02ER07) Identificar significados atribuídos a 
alimentos em diferentes manifestações e tradições 
religiosas. 
(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de distintas manifestações, 
tradições e instituições religiosas. 

Manifestações religiosas Práticas celebrativas 
(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas 
como parte integrante do conjunto das manifestações 
religiosas de diferentes culturas e sociedades. 

Manifestações religiosas Indumentárias religiosas 
(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, 
acessórios, símbolos, pinturas corporais) utilizadas 
em diferentes manifestações e tradições religiosas. 

Manifestações religiosas Ritos religiosos 
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano 
pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

Crenças religiosas e 
filosofias de vida 

Narrativas religiosas 
(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos 
sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas 
como recurso para preservar a memória. 

 

 

OBS: Este projeto pode ser trabalhado nas aulas de Ensino religioso ou como projeto 

interdisciplinar, neste caso será necessário buscar habilidades relacionadas com as disciplinas 

que forem escolhidas. 


