




O MISTÉRIO 
DOS OVOS DA PÁSCOA 

Maria e Miguel entram no mundo mágico da 
StoryBox para conhecer o verdadeiro Coelho da 
Páscoa, mas quando chegam à floresta encantada 
apercebem-se que a fábrica dos ovos de chocolate 
está fechada porque alguém a assaltou. Podes ver 
esta aventura no Youtube, clicando nas imagens! 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ByKorw70kXo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ByKorw70kXo
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Um Conto de Páscoa (Brasil) 
Animação dos Estúdios Maurício de Sousa 
Direção: José Márcio Nicolosi 
Roteiro: Flávio Teixeira 
Duração: 25 min.  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1PT0f4bkzzI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1PT0f4bkzzI
https://www.youtube.com/embed/1PT0f4bkzzI
https://www.youtube.com/embed/1PT0f4bkzzI
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10 ideias para decorar ovos de Páscoa com crianças  

 CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA DA LULUCA! 

https://pequenada.com/artigos/10-ideias-para-decorar-ovos-p-scoa-com-crian
https://pequenada.com/artigos/10-ideias-para-decorar-ovos-p-scoa-com-crian
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gcumPlOBWxM
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Caça aos ovos! 

Quem tem crianças em casa sabe que a Páscoa não é Pás-
coa sem uma genuína caça aos ovos! Para além de ser uma 
atividade muito divertida para animar a pequenada no Dia 
de Páscoa, é também muito fácil de organizar e preparar!  

1.Os convites 

Crie um pequeno cartão de Páscoa – em cartolina, no for-
mato de um ovo, por exemplo – onde comunica que vai ha-
ver uma caça aos ovos no fim-de-semana da Páscoa. Sur-
preenda-os e deixe o cartão no seu lugar à mesa antes do 
jantar ou do pequeno-almoço. 

2.Decorar os ovos 

Vai necessitar de pelo menos 10 ovos por criança –  os tra-
dicionais ovos cozidos decorados, ovos de plástico colori-
dos ou  ainda mini-ovos de chocolate. 

3.Preparar os cestos 

Para poderem apanhar os ovos que descobrirem durante a 
caça da Páscoa, as crianças vão precisar de um recipiente 
e o mais indicado é, sem dúvida, um cesto.  

4.Esconder os ovos de Páscoa 

De preferência, uma caça aos ovos da Páscoa deve realizar
-se ao ar livre, no jardim de casa, por exemplo. Se estiver 
bom tempo, o seu sucesso será garantido, mas tenha sem-
pre um plano B, pois, se as condições meteorológicas não o 
permitirem, terá de realizar a caça aos ovos da Páscoa den-
tro de casa. À medida que vai escondendo os ovos de Pás-
coa, anote todos os esconderijos numa lista para que ne-
nhum ovo fique esquecido! 

Feliz Páscoa e boa caça! 



1, 2, 3… Começou a diversão! 

A diversão pode começar na preparação da “caçada”. Preparem em família cartões personali-
zados para enviar aos amigos, convidando-os para a brincadeira. 

Também podem aumentar a emoção com a escolha de um prémio para quem encontrar o 
maior número de ovos. Depois, cozam ovos verdadeiros (ao evitarem os de plástico, estão a 
contribuir para proteger a natureza) e decorem-nos. Utilizem tintas, canetas de feltro, papéis 
de diferentes cores e fitas para colar. 

Também podem decorar (ou fazer) os cestos ou caixas onde cada participante irá colocar os 
ovos que encontrar. 

A fase seguinte passa por esconder os ovos no local escolhido. Façam-no ao ar livre! É mais 
divertido, saudável e podem sempre aproveitar para fazer um piquenique. 

Seja onde for, não se esqueçam de uma regra básica de segurança: não os coloquem junto de 
locais e/ou objetos que possam oferecer perigo. Sugerimos que apontem os sítios onde os 
ovos foram escondidos. No caso de alguns não serem encontrados, poderão sempre recolhê-
los no fim. 

Estando tudo pronto, é só começar a caça: a diversão está garantida! E se o fizerem ao ar livre, 
não se esqueçam de aproveitar a ocasião para ensinar aos mais pequenos uma importante 
lição de ecologia: recolham todo o lixo que possam ter feito. 

Boas Brincadeiras! 


