
Lembrancinhas de Pascoa Infantil 
Lindas lembrancinhas de pascoa para crianças e super fácil de fazer, sendo uma ótima atividade 

para a data da pascoa e ajuda a ensinar um pouco da historia da pascoa as crianças e não ficar 

apenas como uma data comercial de doces e presentes, lembrancinhas de pascoa uma atividade 

que pode ser feita por todas as crianças em sala de aula, podendo até ser feita em grupo. 

DESENHOS DE NATAL PARA COLORIRALFABETO CURSIVO Na pascoa comemoramos a 

ressurreição que subiu ao céu, por isso fizemos a festa para comemorar o renascimento, também 

tem o coelho que significa vida nova nessa data, que é uma das mais aguardadas por adulto e 

criança, uma das poucas datas durante o ano em que geralmente se reúne toda a família para 

festejar a ressurreição de cristo. Não ficando apenas numa data onde as crianças ganham 

brinquedos e comem muito chocolate e comida boa, por isso uma atividade fácil de fazer, as 

lembrancinhas de pascoa para passar ensinamento que estar com a família pode valer mais 

apenas do que ganhar presentes e chocolates, pois um dia as crianças crescem e vão querer 

passar para seus filhos o que aprenderam na infância. 

 

Fazer lembrancinhas de Páscoa infantil, onde cada criança pode produzir enfeites para levar para 

casa, além de ser uma brincadeira divertida e saudável, ótima atividade para o desenvolvimento 

infantil com algumas molduras super fáceis de fazer, tendo o desenho impresso no papel, tendo 

que usar a criatividade de cada criança para decorar ao seu estilo de acordo como cada uma 

delas pensa. 



 

Mais podemos dar algumas dicas de materiais simples e baratos que podem ser usados para 

decorar as molduras incentivando a criatividade de cada criança para decorar a sua, claro 

também pode ser usado outros materiais, tendo muitas opções de escolha de desenhos prontos 

como lembrancinhas de pascoa práticas, como coelhos, cestinhas, enfeite de coelho para usar 

na cabeça e muitas outras coisas. Algodão (Para fazer a pele do coelho); Botões; Barbante; 

Lantejoula; Miçangas; Cola ou bastão; EVA (emborrachado); Cartolina; Papel Guache; Retalhos de 

Tecido; Tesoura sem ponta; 

Cada criança deve ficar muito alegre de fazer a sua própria lembrancinha para levar para casa e 

apresentar para sua família com muito orgulho, podendo usar como decoração da casa, que 

nessa data deve estar muito bonita para receber a família que vem visitar a casa vindo de outras 

cidades para matar a saudade. 

Moldes de lembrancinhas de Pascoa Infantil 

Tem alguns moldes de lembrancinhas de pascoa já prontos como exemplo para ter uma ideia 

de como ficarão depois de prontas sendo mais um incentivo para cada aluno trabalhar com garra 

no seu artesanato infantil para ficarem muito bonitas. 

Tem vários modelos de lembrancinhas de pascoa para todos os gostos, alias ninguém é igual, 

por isso é bom diferenciar um pouco, vamos dar o molde e colocar como eles ficam depois de 

prontos, assim você vai saber se é exatamente o que você quer confeccionar e da uma ideia de 

como fazer, podendo fazer igual ou um pouco diferente com outras cores e outros materiais e 

daremos outras dicas de como foi confeccionada. 

Chapéu de coelho de Pascoa 

Para fazer uma linda lembrancinha de pascoa o chapéu de coelhinho da pascoa meça a cabeça 

da criança e faça uma tira em volta com base da parte de baixo do chapéu, depois faça a parte de 

cima do chapéu e fixe na base, pode ser com cola, grampeador, ou outra coisa, depois faça o 

enfeite de coelhinho com eva que vai na parte da frente do chapéu, pode ser feito um molde 

riscando com lápis em volta da figura do coelho e depois só decorar e colar no chapéu. 





 



Molde de coelho com lata 

Para fazer o coelho abraçado na lata, precisamos de uma lata de achocolatado ou leite em pó, ou 

similar, depois corte os moldes parecidos como da figura, pode ser feito com cartolina ou em eva, 

tome cuidado sempre risque os moldes no papel comum e meça na lata, se der certo corte a 

cartolina na medida. 

 
 

 



Ponteira para Lápis 

Com um lápis para fazer a medida preferencialmente em eva mais pode ser cartolina, risque na 

medida e corte, faça os enfeites depois fixe na cabeça do lápis e esta pronto. 

 

 



Máscara de Coelho 

Abaixo 3 modelos de mascaras de coelho a primeira masculino, segunda feminino e a terceira 

unissex, agora meça o molde e depois recorte e decore com algodão e eva e esta pronto sua 

mascara de coelho da pascoa. 

 

 

MASCARA MASCULINA 



MASCARA FEMININA 



 

 

Molde coelho Agarradinho 

Primeiro passo para cortar o molde do ursinho agarradinho apenas com eva, papel ficara fraco e 

pode rasgar, é saber o tamanho que se quer, depois recortar na mesma moldura abaixo, depois 

recorte a cabeça e cole como na figura, para ele agarrar na parte inferior pode ser com velcro ou 

similar. 

MASCARA UNISSEX 





 

Cesta de Páscoa 

Pode ser feita como presente e decorados com chocolates doados pela escola ou pelo próprio 

professor, os desenhos do coelho já estão prontos, e o desenho da sexta de pascoa é apenas 

ilustrativo que deve ser medido e recortado em tamanho um pouco maior, pode ser feito com 

cartolina, depois de pronta a sexta basta colar o coelhinho na frente da sexta e esta pronto. 

 



 

 



Molde de cone 

 
 



Molde de cenoura 

 



Lembrancinha de caixinha com coelhinho 

É ideal fazer a caixinha com papelão ou cartolina por ser mais resistente e fazer 

as dobraduras, basta imprimir e fazer no tamanho desejado e dobrar como 

aparece nas imagens, e agora chegamos ao fim, espero que tenham gostado de 

lembrancinhas de pascoa para crianças. 

 


