
Desenhos de Coelho para Colorir 

Fantasia de não poderia faltar, pensando que preparamos para colorir e imprimir crianças 

em sala de aula, mesmo que não saibam só o significado da pascoa, desenhos que são uma 

época de paz e amor de época com a família e ganhar presentes como símbolo de amor 

dado por pessoas amadas ou mesmo ganhar um coelho de presente para fazer uma criança 

ter a responsabilidade de cuidar de um animalzinho. 

Atividades pedagógicas com coelhinhos podem ser feitas numa época comum não precisa 

ser feita somente na época de pascoa, mais sim para ensinar as crianças a trabalharem em 

conjunto e transmitir amor uma pela outra fazendo trabalhos infantis com desenhos de 

coelho para colorir, fazendo o trabalho para ficar exposto na parede da escola ou levar para 

casa e mostrar para os pais os primeiros trabalhos da infância feito com as mãos pode ser um 

orgulho para os pais e um incentivo para a criança. 

 

Modelos de desenhos de coelhos para colorir 

Vamos algumas imagens prontas com desenhos para personalizar a fantasia em sala de aula 

com outros, outros desenhos que você vai ver para fantasias de coelhinhos como mascaras, 

basta imprimir recortar e colocar um elástico atrás do pescoço, lindas como máscaras de 

coelhinhos feitos para crianças em sala de aula, com a previsão do professor que poderá 

pedir para as crianças levarem alguns materiais de casa como: 

Revista velha ou jornal; Cola branca (líquida ou bastão); Botões; Lantejoula para 

colorir; Barbante ou Lã; Cartolina; Retalhos de tecidos; Tesoura para recortar; Elástico; 



 

Entre outros materiais que podem fazer parte do trabalho escolar, com criatividade tudo se para 

fazer trabalhos lindos com imagens de coelhinhos, vários modelos de desenhos de Coelho para 

Colorir, pode escolher o seu preferido clicar em cima e ir à opção salvar e depois imprimir a 

imagem de coelho, e depois é só divertir se pintar a imagem colorindo brincando, que pode ser 

feito algo com outros materiais citados a cima. 

 



 
 

 

 



São muitos desenhos de coelho para colorir fazer moldes perfeitos como trabalho escolar 

guardar de pascoa, alguns são os desenhos de cabeça outros filhos de cesta de pascoa, sendo 

um belo presente para sua mãe de gravação do trabalho infantil feito na pelo, agora vamos 

trabalhar um pouco a escolher o seu coelho preferido para salvar e imprimir. 



     



 
 

 

 

 

 

Para fazer uma mascara desenhos de Coelho para Colorir com coelho feito de cartolina, basta 

imprimir a imagem e recortar ficando somente a folha com o desenho pronto no papel, depois 

coloca por cima da cartolina e passa o lápis de leve em volta contornando a imagem, depois 

recorta a cartolina com a imagem do coelhinho e podendo ser colorido ou personalizado com 

outros materiais e por ultimo colocar um elástico nas extremidades da mascara para prendê-la 

atrás do pescoço fixando a imagem no rosto. 

 

 



 

 











 
 

 













 
 

 



 
 

 





 





 


