
Goiânia, _____ de abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. Atividade de Ensino Religioso e Produção de texto: 

   Páscoa é, antes de qualquer outra coisa, passagem da morte para a vida. É 
Ressurreição, alegria. O mestre renasceu, venceu a morte e por isso, estamos 
felizes. Essa alegria da Páscoa deve ser a essência das comemorações, durante 
toda a semana. 
    Elaborei uma aula e  atividades ,pensando numa comemoração tradicionalmente 
cristã, ou seja, que leve em consideração o relato bíblico do significado da Páscoa 
ou "a verdadeira história da Páscoa". 

Para entender melhor convide toda família e assistir esse filme que esta no link          

   Depois que vocês assistirem tirem um momento para uma roda de conversa 

sobre como tem sido a Páscoa de vocês? Com certeza essa Páscoa será diferente 

de todas as outras, pois estamos vivendo um momento muito diferente. 

  Vamos usar esse tempo que estamos em isolamento social para repensarmos 

nossos costumes e hábitos...Quem sabe assim possamos sair dessa situação 

renovados... 

   Depois de fazer a roda de conversa é hora de registrar o resultado. 

1-Produza um texto falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que você 

aprendeu na historinha e na roda de conversa com sua família; 

Observação 

  Para fazer essa atividade você vai usar a folha de redação, vai produzir o 

texto e ilustrar; 

 2- Próxima tarefa é no caderno de Ensino Religioso. 

3-Recorte e cole o texto em seu caderno, e copie e responda as atividades a 

seguir: 

                                       

 



 

A Páscoa e o Cordeiro 

   A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas 

ligadas a esta corrente religiosa como a maior e a mais importante festa da 

cristandade. Na Páscoa os cristãos celebram a Ressurreição (vitória sobre a 

morte) de Jesus Cristo depois da sua morte por crucificação. 

   A Páscoa é uma das festas que detêm mais símbolos, existem diversos como: o  

Ovo da Páscoa, o Coelho, o Trigo… Mas, falaremos agora sobre o cordeiro… 

   O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, pois é o símbolo da aliança feita 

entre Deus e o povo judeu na Páscoa da antiga lei. No Antigo Testamento, a  

Páscoa era celebrada com os pães ázimos (sem fermento) e com o sacrifício de 

um cordeiro como recordação do grande feito de Deus em prol de seu povo: a 

libertação da escravidão do Egito. Assim o povo de Israel celebrava a libertação e 

a aliança de Deus com seu povo. 

    Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo judeu da escravidão dos 

faraós, comemorou a passagem para a liberdade, imolando um cordeiro. 

Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que foi 

sacrificado na cruz pelos nossos pecados, e cujo sangue nos redimiu: “morrendo, 

destruiu nossa morte, e ressuscitando, restituiu-nos a vida”. E a nova Aliança de 

Deus realizada por Seu Filho, agora não só com um povo, mas com todos os 

povos. 

  

 Agora, vamos interpretá-lo? 

1) Responda com respostas completas de acordo com o texto lido acima: 

a) O que é Páscoa? 
b) O que comemoramos na Páscoa? 
c) O que significa o cordeiro na Páscoa? 
d) O que significa pão azimo? 

2) Sublinhe as frases falsas: 



a) A Páscoa é uma das festas mais importantes para a Igreja Católica. 
b) O Ursinho da Páscoa é um símbolo pascoal. 
c) Ovo da Páscoa é um símbolo pascoal. 
d) A Páscoa é uma festa profana (não pertence à Igreja Católica). 

3) Complete as frases com o auxílio do banco de dados: 

PECADOS – TRIGO – PÁSCOA – ALEGRIA – CORDEIRO 

a) O ______________ é um símbolo da Páscoa. 
b) O _____________________ é o símbolo mais antigo da Páscoa. 
c) Para os católicos, Jesus Cristo foi sacrificado em prol dos nossos 
________________________ . 
d) No Antigo Testamento, a ___________________ era celebrada com os pães 
ázimos e com o sacrifício de um cordeiro. 

4) Marque com um ( X ) as frases corretas: 

( ) O cordeiro era sacrificado em prol da libertação da escravidão do Egito 
( ) A Páscoa não era celebrada em Israel. 
( ) Comemoramos na Páscoa o nascimento de Jesus Cristo. 
( ) O cordeiro era um grande símbolo pascoal para o povo de Israel. 

5) Pense e responda: 

a) O que significa Ressurreição? 
b) Descreva como é comemorada a Páscoa no Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


