
Caderno de 
Brincadeiras





O que faz da Páscoa um momento especial não são os ovos de chocolate. 
Tá, eles ajudam bastante a deixar essa época do ano bem mais gostosa, 
mas o que faz a Páscoa especial mesmo é o sentimento de renovação, de 
renascimento, de respeito e amor ao próximo; é a valorização da família 
e das pessoas que a gente ama. O que faz a Páscoa especial é o espírito 
de solidariedade. Esse ano, mais uma vez, não vai ter aglomeração, nem 
aquele monte de beijos e abraços, mas, se todas as coisas que fazem a 
verdadeira Páscoa estiverem dentro de nós, ela vai sim, ser muito especial.

Imprima este Caderno de Brincadeiras para o seu filho em papel tamanho 
A4 e brinque junto com ele. Esteja sempre atento a atividades que 
requeiram o uso de tesoura.

Nos vemos em 2022 aqui no Conquista Sul, com mais brincadeiras e muita 
alegria. Feliz Páscoa.



Vamos colorir?
Pinte o desenho ao lado usando as cores desta página.
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Quebra-cabeça
Recorte as formas ao lado e tente formar a imagem.
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Atenção! Não deixe a criança manipular 
a tesoura sem a supervisão de um adulto.!
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O que vem depois?
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2

3
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Usando a lógica, tente adivinhar quais
imagens completam os quadrados vazios.
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O que vem depois?
Usando a lógica, tente adivinhar quais
imagens completam os quadrados vazios.

Respostas: 1234
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Pra que lado eu vou?
Descubra quantos coelhinhos estão
indo para a direira e para a esquerda.

Respostas: 11 para a direita e 13 para a esquerda.
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Descubra quantos coelhinhos estão
indo para a direira e para a esquerda.

Esquerda Direita
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Corrida dos coelhos
Descubra qual coelhinho vai chegar primeiro aos ovos de chocolate.

Resposta:
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Jogo dos 7 erros
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Qual desses sou eu?
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Ajude o coelhinho a    
   chegar nos ovinhos.
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Ajude o coelhinho a    
   chegar nos ovinhos.

Resposta:

17



Vamos colorir?
Pinte o desenho abaixo usando as cores desta página.
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Quantos coelhinhos
você consegue contar?

Resposta: 18
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