
ALEGRIA
DA PÁSCOA 
Ana Maria de Andrade



Páscoa...

É dizer sim ao amor e à vida.

É investir na paz.

É conquista diária.

É encontro...

É passagem para um novo mundo.
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Dedico esta história às crianças, 

que nos convidam todos os dias 

a recomeçar a festa da vida.



HOJE TEM FESTA NA VILA !

TODOS SÃO CONVIDADOS .

VOCÊ TAMBÉM ...





O COELHO E O CORDEIRO 

ESTÃO FELIZES .

É DIA DE BRINCAR 

COM AS CRIANÇAS !





PAPAI ESCONDE OS OVOS DE CHOCOLATE  

NO JARDIM .

- OBA ! CAÇAR OVINHOS COLORIDOS 

É MUITO DIVERTIDO !





O PÃO E O VINHO JÁ ESTÃO NA MESA .

PARA A CRIANÇADA , 

TEM SUCO DE UVA BEM GELADINHO .

- SENTEM TODOS ! VAMOS BRINDAR O AMOR !

- DIZ A MAMÃE .





VOVÓ ENFEITA A CAPELINHA COM GIRASSÓIS .

ACENDE A VELA E ENSINA :

- ESTA É A LUZ QUE ILUMINA O MUNDO !





OS PEIXINHOS DO LAGO PULAM DE ALEGRIA 

E COMEMORAM :

- VEJAM ! AS GOTINHAS DE ÁGUA PURA 

SE JUNTARAM AO SOL

E PINTARAM UM LINDO CAMINHO 

PARA O CÉU ...





TITIA CHAMA AS CRIANÇAS 

PARA VEREM A POMBA BRANCA :

- VENHAM FESTEJAR ! 

VOA, VOA POMBINHA ... 

LEVA A PAZ PARA TODOS OS CAMPOS ! 





VOVÔ TOCA O SINO E ANUNCIA :

- VIVA A PÁSCOA ! VIVA A NOVA VIDA !

TODOS DÃO AS MÃOS 

E AGRADECEM .





A NOITE COMEÇA A ESTRELAR .

TITIO ACENDE A FOGUEIRA E PERGUNTA :

- VAMOS AQUECER A LUA CHEIA ?

COM MUITA CANTORIA , 

A VILA ADORMECE .





MAS A FESTA NÃO ACABOU .

NO CORAÇÃO DAS CRIANÇAS , 

A ALEGRIA DA PÁSCOA 

NÃO TEM FIM .







Ana Maria de Andrade

Nasci no Rio de Janeiro, sou jornalista, professora e arte-

educadora, pós graduada em Educação e Gestão. Escrevo e
ilustro para literatura infantil desde 2003. Em meus livros gosto
de utilizar técnicas de artes plásticas simples, estimulando as
crianças a reproduzirem os personagens e os cenários após a
leitura da história.

Alguns dos meus trabalhos e projetos receberam prêmios e

reconhecimentos importantes, com os quais sinto-me muito feliz!
Coordeno projetos de incentivo à leitura e cursos de formação de
agentes de leitura e contadores de histórias. Participo de festas e
feiras literárias. Visito muitas escolas Brasil afora, para conhecer
de perto meus pequenos leitores.

Em 2016, recebi o Troféu Tiradentes da Academia Teresopolitana

de Letras e, em 2020, tornei-me acadêmica, sendo agraciada com
a cadeira patronímica Machado de Assis.

Se quiser conhecer mais os meus livros e projetos, convido você 
para visitar o meu site: www.anamariadeandrade.com



O que é Páscoa? 

A Páscoa teve origem na cultura judaica. Após quatrocentos anos
de cativeiro no Egito, o povo judeu celebrava a libertação com a
festa chamada Pessach, que significa passar além, passagem.

Tempos depois, surge a Páscoa entre os cristãos. Após a morte e
ressurreição de Jesus Cristo, passou-se a celebrar a nova aliança,
símbolo da alegria e da esperança do renascimento.

No Brasil, a Páscoa é comemorada em cultos religiosos e também
em manifestações populares. Devido a influência de culturas que
reduzem os valores da Páscoa ao consumo de ovos e coelhinhos de
chocolate, a devoção dos festejos diminui gradativamente.

Repensar com as crianças os valores desta data - e ressignificá-los
diante do contexto da sociedade atual - é promover a mudança
para uma nova vida, onde se pratique a cultura da paz, do amor e
da solidariedade.
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Ainda criança aprendi que Páscoa é tempo de 

reflexão, de renovar, de viver diferente e melhor, 

se preciso for. Independente de crença ou religião, 

Páscoa é renascimento, é recomeço. 

Muito além dos ovos de chocolate  e das brincadeiras

com os coelhinhos, esta história fala às crianças 

sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Para as 

ilustrações, utilizei a técnica do recorte e colagem 

com acabamento digital, valorizando formas

geométricas, grafismos e texturas. 

Os símbolos da Páscoa são apresentados 

de modo simples e plural. Para os professores, 

disponibilizo o Guia do Educador, com propostas 

que se adaptam às escolas religiosas e não religiosas,

disponível para download no site:

www.anamariadeandrade.com

A.M.A.



Era dia de Páscoa na vila e todos tinham um motivo muito 
especial para comemorar e agradecer. O coelho e o cordeiro 
estavam felizes, porque as crianças vieram brincar no jardim. 

Quando a noite chegou, os moradores da vila adormeceram, mas 
a festa não acabou... O que será que aconteceu?

Descubra o segredo desta história 
e sinta a alegria da Páscoa no seu coração.
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Olá! Pais, professores, mediadores de leitura e todos aqueles que amam 
contar histórias para as crianças... Sejam bem-vindos!

Atualmente, a Páscoa é uma data comemorada entre cristãos e não cristãos. Logo que 

se aproxima, as mídias anunciam a venda de ovos de chocolate, sendo o coelhinho da 

Páscoa a figura principal. O comércio se aquece com a oportunidade, as lojas 

abastecem os seus estoques de chocolate e as escolas planejam diferentes atividades, 

recheadas de doces, cenouras e coelhinhos. 

As famílias se reúnem e também trocam ovos de chocolate e caixas de bombons. 

Muitas vezes, para famílias e escolas não religiosas, a data se resume nesta festa muito 

esperada, pois prevê um grande feriado, quando todos aproveitam para descansar e 

viajar...

Mas qual o sentido de tudo isso para a criança? Afinal, o que é a Páscoa? Por que 

deixamos de trabalhar e estudar nestes dias? O que é a Semana Santa? Por que 

viajamos e passeamos com nossas famílias? Por que trocamos ovos de chocolate? Por 

que o coelho fica responsável por esta tarefa, se nem ovos ele põe?... 

Por quê? Por quê? Por quê?



Qual o sentido da Páscoa para a criança?

A criança que começa a conhecer e compreender o mundo que a cerca precisa de 
respostas aos seus porquês. É papel dos pais e dos educadores dar sentido a todas as 
experiências que a criança vive. Se realizamos todos os anos uma festa que envolve 

um grande feriado e a troca de ovos de chocolate, é preciso dar à criança um sentido 
para ela.

Esta história se propõe a trazer para os pequenos o sentido da Páscoa. Ao longo da 
narrativa, vários símbolos são citados e se complementam com as ilustrações. No Guia 

do Educador, estes símbolos são explicados de forma adequada para comunicar à 
criança o sentido da data - tanto cristã quanto laica – sem deixar que se perca a sua 

verdadeira essência. 

Caberá ao mediador de leitura, ao realizar a roda de leitura e promover reflexões após 
a contação da história, estar atento à linha de ensino da sua escola/família e estimular 

o diálogo aberto, com respeito à diversidade cultural sem imprimir à leitura as suas 
próprias crenças ou religiosidade . 



Como a Páscoa é comemorada no Brasil e no mundo?

A Páscoa é comemorada pelo mundo de diferentes formas. Cada cultura imprime sua 
própria história aos festejos. Ao longo da história, alguns costumes se incorporaram a 

outros e os diferentes povos sofrem influências entre si, que são acentuadas com a 
globalização.

Em alguns países, mantém-se o costume de pintar ovos de galinha cozidos para 
presentear as crianças. Em outros, ainda se mantém a tradição de servir cordeiro no 
almoço de Páscoa. Em outros ainda, crianças fantasiadas correm de porta em porta, 

para receber doces e ovos de chocolate.

No Brasil, algumas cidades ainda presenciam a malhação do Judas, durante o sábado 
que antecede o domingo de Páscoa, quando meninos e meninas se divertem pelas 
ruas. Em outras, são realizadas procissões com as crianças vestidas de anjinhos e 

dramatizações da Paixão de Cristo nas praças.

No entanto, apesar das diferenças, em todas as culturas há um ponto em comum. É na 
Páscoa que devemos refletir sobre a vida, o amor, o perdão, a solidariedade e a 

liberdade. Esta é a essência da Páscoa. Acreditar que é possível recomeçar e iniciar 
uma nova vida, livre de todos os sentimentos que prejudicam a humanidade e 

impedem a paz e a harmonia entre os povos.



Quais são os símbolos da Páscoa?

Após pesquisa aprofundada, foram selecionados 12 símbolos da Páscoa 

para compor este guia.

São apresentados aqui em duas colunas, onde o educador poderá consultar e orientar a 
leitura da forma mais adequada à sua realidade.

Vale lembrar que os símbolos adquiriram diversos significados ao longo dos tempos, entre 
diferentes culturas e religiões. Portanto, aqui estão descritos os significados encontrados 

com maior frequência em todas as fontes de pesquisa.

É importante ressaltar que, após a leitura, o educador poderá trabalhar os símbolos ou 
não, se assim desejar. 

Todos os símbolos aparecem ao longo da história livres de objetivos pedagógicos. A 
história por si só fala às crianças sobre o sentido da Páscoa, estimulando a liberdade de 

sentimentos, para que cada uma sinta e reflita de acordo com as suas vivências próprias.



O que dizem os símbolos da Páscoa?

Símbolo Educação Cristã Educação Laica

Cordeiro
Pág. 8

Cristo, filho e cordeiro de 
Deus, que se sacrifica pela 
humanidade e tira o pecado 
do mundo.

Bondade, ausência de 
maldade no mundo.

Coelho
Pág. 8

Igreja, fecunda em propagar 
a palavra de Deus a todos os 
povos.

Nascimento e nova vida, 
fertilidade.

Ovo
Pág. 10

Ressurreição, nascimento 
para uma nova vida.

Representa a vida, a origem 
do mundo.

Girassol
Pág. 14

Busca da luz de Cristo, o 
caminho, a verdade e a vida.

Flor que está sempre 
voltada para o sol, busca 
vida e transmite alegria.



Símbolo Educação Cristã Educação Laica

Cruz
Pág. 14

Sofrimento, morte e 
ressurreição de Cristo.

Fé e proteção, acreditar que 
é possível recomeçar.

Peixe
Pág. 16

Batismo na água pura e  
multiplicação dos filhos de 
Deus.

Renovação, a vida que nasce 
na água pura.

Vela
Pág. 14

Círio Pascal. Cristo, luz dos 
povos.

Chama da luz e esperança 
de um mundo melhor.

Pomba
Pág. 18

Vinda do Espírito Santo. Paz no mundo.

O que dizem os símbolos da Páscoa?



O que dizem os símbolos da Páscoa?

Símbolos Educação Cristã Educação Laica

Pão e vinho
Pág. 12

Sangue e corpo de Cristo, 
eucaristia.

Partilha, caridade, 
solidariedade, união.

Sino
Pág. 20

Anunciam a celebração da 
ressurreição de Cristo.

Alegria da Páscoa, da vida 
e do renascimento.

Fogo
Pág. 22

Cristo limpa o pecado do 
mundo, fogo novo.

Limpa a terra para uma 
nova semeadura e uma 
nova vida.

Lua cheia
Pág. 22

A Páscoa é comemorada no primeiro domingo depois 
do início do outono (hemisfério sul) ou primavera 
(hemisfério norte) e após a lua cheia. Por isso, o 
calendário é móvel e marcado sempre entre os dias 21 
de março e 24 de abril.



Vamos brincar na Páscoa?

O brincar é sempre um momento de união e alegria entre as crianças. Por isso, brincar com as 
crianças para comemorar a Páscoa é uma forma importante de expressar, com a prática e não 

somente com as palavras, os sentimentos que são a sua verdadeira essência. Brincadeiras 
simples podem ser promovidas. Aqui damos 10 dicas para a criançada se divertir!

❖Caça aos ovinhos de chocolate;

❖Aulinha de culinária e lanche com bolo de cenoura;

❖Confecção de ovos de chocolate na “Fábrica de Ovos”;

❖Corrida do ovo com ovos cozidos;

❖Jogo do “Coelhinho sai da toca”;

❖Jogo da memória com os símbolos da Páscoa;

❖Confecção de móbile com os símbolos da Páscoa;

❖Fantasias do coelhinho e do cordeirinho;

❖Pomba da paz feita com dobradura;

❖Músicas diversas com o tema da Páscoa.
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