
Atenção: Os passos de 1 - 3 devem ser realizados por um adulto! 
(Se você optar por usar a pedra, vá direto para o passo 4.)

Cuidadosamente, usando o martelo e o prego, faça dois furinhos na casca do ovo, um no
topo e outro na base, de modo a estourar a membrana que protege a gema e a clara.
Com uma tesoura pequena, abra um pequeno círculo na casca a partir do furinho feito na
base do ovo. Posicione o ovo sobre um recipiente limpo e, pelo furinho de cima, assopre o
interior do ovo até expulsar todo a gema e clara. (Que tal fazer uns ovos mexidos?)
Lave o interior do ovo com água e sabão. Deixe escorrer bem e seque o ovo com uma folha
de papel toalha.
Agora é sua vez de dar asas ao artista que habita em você! Use a imaginação e capriche na
decoração do seus ovinhos! Vale tingir a casca mergulhando-a em água com corante, pintar
com tinta guache, desenhar ou escrever com lápis de cor ou canetinha, decorar com glitter 
e lantejoulas...

Dia 14 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 1 ovo branco (ou pedra lisa)
 1 prego fino e martelo
 recipiente limpo (para gema e clara)
 água e sabão
 materiais de arte: pincel, tinta, glitter,

corante, lápis de cor, canetinha, etc...

´

~ É só chegar a Páscoa que parece que o assunto vira
coelho/ovo/chocolate! Sim, coelhos são fofinhos (apesar de não
botarem ovos...), ovos são gostosos, e se forem de chocolate então...
Hmmm, melhor ainda! Mas espera um pouquinho aí... O que é que o
coelho e os ovos de chocolate tem a ver com a Páscoa?! Sim, é isso
mesmo que você está pensando: nada! A Páscoa é sim uma data
especialdigna de ser comemorada, mas por um motivo muito mais importante do que simplesmente se
esbaldar no chocolate! Assim como acontece no Natal, o mundo perdeu de vista a figura mais
importante da festa da Páscoa: Jesus, o nosso Salvador. Há cerca de 2000 anos, durante a Festa
da Páscoa, Jesus foi preso, condenado e morto numa cruz, mesmo sem ter cometido pecado
algum. No entanto, a melhor parte desta história aconteceu ao terceiro dia após a cruz! Jesus
venceu a morte e ressuscitou! Ele vive! E por isso temos a esperança da vida eterna. Veja, não há
nada de errado em brincar de caça aos ovos ou comer um pouco de chocolate na Páscoa, mas
não podemos deixar que isso desvie a nossa atenção do verdadeiro motivo pelo qual celebramos
este dia. Nesta Páscoa, coloque Jesus no centro da festa. Feliz ressurreição a todos!


