
LAZER Atividades para a Páscoa

Porque o seu Clube quer que passe uma Páscoa feliz, deixa aqui sugestões de brincadeiras e
atividades para fazer com as crianças e divertir os adultos, tornando esse momento ainda mais
gostoso e engraçado.

CAÇA AOS OVOS

Este jogo é muito simples e entretém quer as crianças, quer os adultos. Tenha ovos de
chocolate ou as tradicionais amêndoas. Consiste em escondê-los em lugares mais ou menos
fáceis de encontrar. Divida as pessoas em equipas. O jogo consiste em ver quem encontra o
maior número de amêndoas.
Caso as crianças já tenham mais idade, outra hipótese é juntar outros objetos e elaborar uma
lista de coisas para cada equipa encontrar.
Há sempre prémios para os vencedores e participantes.

CAÇA AOS OVOS COM DESAFIO

Em vez de esconder somente os ovos, pode colocar mensagens em cada um, para quem
encontrar ter de fazer o que estas dizem. Por exemplo: “salte 10 vezes” ou “pule como o
coelhinho da Páscoa”. Após realizarem as ações escritas, vão sendo informados de dicas para
encontrar o próximo ovo com mensagem e assim por diante até encontrarem o prémio.
É mais desafiante e mais divertido!

QUANTOS OVOS TEM A JARRA

Coloque vários ovos dentro de um recipiente de vidro transparente. O desafio é calcularem
quantos ovos tem o recipiente. O vencedor é o que calcular o nº mais perto da realidade.

COLOCAR O RABO NO COELHO

Desenhar dois coelhos em folhas A3, para ficarem grandes. Colocam-se lado a lado, numa
parede. Fazer um pedacinho de lã, ou outro material parecido e coloque fita adesiva, para poder
colar no coelho desenhado. Divide-se em duas equipas. Cada equipa escolhe o primeiro para
tapar os olhos. O outro ou outros da equipa vão dando instruções para que o de olhos tapados
consiga colocar o pedacinho de lã no sítio certo do coelho. Vão trocando as pessoas.



LAZER Atividades para a Páscoa

É um jogo normal mas desta vez com perguntas alusivas ao tema da Páscoa. Misture umas
mais difíceis com outras mais simples, para que todos saibam responder. Perguntas como:
“Qual o animal símbolo da Páscoa?” ou “De onde surgiu o Coelhinho da Páscoa?”.

O Clube deseja a 
todos os seus Sócios 

uma PÁSCOA FELIZ!

JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

A decoração da mesa ou da casa também é importante, principalmente quando todos
colaboram. Para a mesa sugerimos:

- escolher tons claros, para transmitir união e fraternidade;
- vestir a mesa de roupa temática, com guardanapos com estampas desta

quadra, fazer em cartolina uns porta-talheres de coelhinhos, com a pequenada, colocar
coelhinhos, amêndoas, chocolates alusivos, deixar a criatividade escolher;

- os próprios guardanapos podem ser dobrados de forma a ficarem com as
pontas para cima, parecendo as orelhas dos coelhos;

- algo bonito é um arranjo floral no centro da mesa. Porque não ser um arranjo
de ovos coloridos espetados em ‘espetos’. Vai ficar lindo de certeza;

- uma outra sugestão é deixar mensagens, desejando boa Páscoa, ao lado do
prato de cada um. Se preferir deixe uma mensagem diferente para cada pessoa.

Depois desta linda decoração o desafio é mesmo confecionar as receitas para que todos
juntos festejem esta quadra, com saúde e alegria.

DECORAÇÃO DA CASA

#Fiqueemcasa#Estamosjuntos


