


A Missão 360 lança algumas sugestões para as 
crianças realizarem em família ou entre amigos 
durante as férias da Páscoa. Enquanto projeto de 
educação ambiental faz sempre sentido sugerir 
atividades ao ar livre. Nas férias aproveitem para 
passear mais, especialmente pela natureza.

OBJETIVO
Brincar, Respirar Ar Puro, Despertar os Sentidos… 
é o que melhor se encontra nos jardins, bosques, 
florestas, matas, montes, praia!

ATIVIDADES PÁSCOA



Reúnam os amigos e experimentem o jogo do ‘Coelho sai da 
Toca’.
• Tocas: devem fazer no chão fazer vários círculos com 

galhos, desenhar na areia, com um cordel, etc. de forma a 
fazer uma roda. Cada círculo deve ter uma criança no 
meio, e deve haver mais crianças do que tocas. As 
crianças que sobram ficam no meio da roda (pode ficar 
apenas uma conforme o número total de crianças). 

• Após esta organização, o adulto responsável pela 
brincadeira deverá gritar “Coelhinho, SAI da toca!”

• Nesse momento, todos os ‘coelhinhos’ (crianças) saem de 
suas tocas (círculos) e o que estava na roda, também.

• O adulto responsável pela atividade deverá gritar 
“Coelhinho, ENTRA na toca!” e cada criança deverá 
encontrar uma ‘toca’ para ficar.

• Repetir os passos anteriores

Em alternativa podem sempre fazer uma caça 
ao ovo ao ar livre! 

Pode ser que encontrem um coelhinho por entre 
as árvores!

ATIVIDADES AO AR LIVRE

COELHO SAI DA TOCA



Instruções

Quebrar a parte de cima do ovo, com cuidado, e esvaziá-lo (a clara e a gema podem ser utilizadas para
uma receita). Limpar a casca o máximo possível por dentro e por fora, em seguida colocar a ferver durante
uns minutos (passo importante para não ficar com restos que podem apodrecer depois).

Colocar as cascas na caixa de ovos para secar. Assim que estiverem secas utilizar uma agulha (ou objeto
pontiagudo) para perfurar gentilmente um orifício na base da casca do ovo que será para drenar a água
evitando que a planta se ‘afogue’ (qualquer vestígio da membrana fina que fica dentro do ovo deve ser
retirada).

Colocar as cascas de ovos de volta na embalagem e borrifar suavemente com água. Com a colher pequena
colocar a terra dentro da casca. Mexer suavemente para uniformizar a terra por dentro.

Plantar as sementes de acordo com as respetivas instruções para determinar a profundidade e qualquer
outro cuidado especial. Pulverizar novamente com água e colocar num local bem iluminado com sol dentro
de casa.

Regar de acordo com o tipo de planta e esperar que germinem. Quando a planta começar a crescer, basta
transplantá-la para uma horta ou jardim. A casca do ovo vai servir como adubo para a terra.

Material:
Terra ou adubo

Colher pequena

Borrifador de água

Faca, agulha ou outro objeto 
longo e pontiagudo

Como plantar na casca de um ovo? 
E se este ano trocarmos os ovos de chocolate por ovos com plantas?
É divertido para fazer com as crianças e até para oferecer!

ATIVIDADES EM CASA
Sementes

Casca de ovo

Suporte para ovos (pode ser 
caixas de ovos)



ATIVIDADES EM CASA




