
 

Lesson Plan – Easter 

Objectivos:  

- Apresentação e prática de vocabulário relacionado à Páscoa (Easter); 

- Trabalhar com a tradição de colorir ovos para a Páscoa; 

- Envolver os alunos em uma atividade na qual possam decorar cascas de ovos. 

Faixa etária: a partir dos 07 anos. 

Material necessário:  

- Casca de ovos (peça aos alunos que tragam de casa. Veja como preservar as 

cascas intactas aqui: http://pt.wikihow.com/Esvaziar-um-Ovo-Sem-Quebrar-a-Casca); 

- Anilina de diversas cores, dissolvidas em diversos potinhos com água; 

- Confeitos de chocolate para encher as cascas dos ovos; 

- Papel, lápis preto e lápis de cor. 

 

Material opcional: flashcards (http://www.mes-english.com/flashcards/files/easter_cards.pdf ), 

folhinha para tarefa de casa (http://www.mes-english.com/flashcards/files/easter_wordsearch.pdf ). 

Timing: 90 minutos. Se não houver possibilidade de uma aula com essa duração, 

divida esse plano em duas partes: a primeira para o trabalho com vocabulário e a 

segunda para a decoração dos ovos. 

 

Instruções: 

1. Certifique-se de que todo o material necessário esteja organizado e 

facilmente disponível antes do início da aula. Reserve um local para 

acomodar os corantes e as cascas dos ovos.  

2. Escreva a palavra EASTER no quadro. Faça aos alunos perguntas como as 

abaixo: 

- Do you know what Easter is? 

- What do we celebrate on Easter? 

- When do we celebrate Easter? 

3. Coloque os alunos para trabalhar em pares. Distribua uma folha de papel a 

cada dupla e peça aos alunos que desenhem ou escrevam palavras conhecidas 

que estejam relacionadas à Páscoa (Easter). Você pode ajudá-los 

escrevendo no quadro as palavras que perguntarem, mas lembre-os que o 

que você quer neste momento é tragam o que já sabem. 

4. Deixe que os alunos reportem o que escreveram ou desenharam. Escreva as 

palavras novas que surgirem e faça repetição com todos.  



 

5. Você pode também trabalhar com flashcards que você encontra aqui: 

http://www.mes-english.com/flashcards/files/easter_cards.pdf. Imprima-os para 

fazer jogos e brincadeiras ou apresente no computador como PPT.  

6. Escreva EGG COLORING no quadro e pergunte aos alunos o que acham que 

quer dizer. Mostre algumas imagens de ovos decorados e fale sobre como 

decorar ovos é uma tradição de Páscoa em muitos países. Pergunte aos 

alunos que tipos de ovos eles ganham na Páscoa (What kind of eggs do you 

get for Easter? Chocolate Eggs? Ice cream eggs?).  

7. Você pode mostrar aos alunos as páginas abaixo para ilustrar o que será 

feito:http://www.epicurious.com/articlesguides/holidays/easter/eastereggtips e  

http://www.madamecriativa.com.br/45/post/2013/03/como-tingir-casca-de-ovo-enfeite-de-

pscoa.html).  

8. Após colorir e decorar os ovos, ajude-os a colocar os confeitos de chocolate 

dentro deles.  

  


