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Umovo,
doisovos,
três ovos
assim

» JÉSSICA GOTLIB
ESPECIAL PARA O CCOORRRREEIIOO

C
omer chocolate até sair pelas orelhas, brincar com a fa-
mília, correr com os amigos. O feriado de Páscoa é sinôni-
mo de muita diversão, mas também é a celebração de
momentos importantes para algumas religiões. Os ju-

deus comemoram nesta data a passagem do povo hebreu pelo
Mar Vermelho. Liderados por Moisés, eles fugiram do Egito em
busca da terra prometida. Para os cristãos, a data marca também
a ressurreição de Jesus três dias após a crucificação.

Por conta dessas tradições religiosas, a data é comemorada de
várias maneiras ao redor do mundo. No Brasil, as famílias apro-
veitam para se reunir e festejar com mesa farta e bastante choco-
late. E, claro, não podem faltar brincadeiras.

Curiosidade
Coelho não bota ovo, mas você sabe por que ele é o símbolo

da Páscoa? É que povos antigos que viviam na Europa acredita-
vam que os coelhos representavam boa sorte por serem animais
muito férteis. Essa crença foi incorporada pela cultura cristã.

O mesmo ocorre com os ovos. Eles eram símbolo da deusa
Ostera, da mitologia nórdica e germânica, e significavam a che-
gada da primavera. Com o tempo, a cultura moderna associou o
símbolo pagão ao renascimento de Jesus Cristo.

Na América Central, Maias e Astecas faziam uma bebida sa-
grada de cacau. Ao entrar em contato com esses povos, os espa-
nhóis divulgaram a iguaria pela Europa. Não demorou muito pa-
ra que nobres quisessem presentear amigos e familiares com a
nova delícia. Assim, surgiram os primeiros ovos de chocolate.
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Façavocêmesmo
Delícias de Páscoa são fáceis de fazer.Você vai precisar de chocolate

picado, um recipiente de vidro, palitinhos de picolé e uma fôrma.
Coloque os pedaços de chocolate no recipiente de vidro e leve

ao micro-ondas por 30 segundos. Retire com cuidado para não se
queimar e mexa.

Repita a operação até que o chocolate fique todo molinho. Mas,
atenção, nunca ultrapasse 30 segundos de
micro-ondas para não queimar seu doce.

Depois, é só despejar na forma com cui-
dado, colocar o palito e deixar na geladeira
até endurecer.

Maria Clara Cordeiro, 8 anos, partici-
pou da oficina Food Truck de Páscoa e
aprendeu a fazer pirulitos de chocolate no
ParkShopping.

— Eu gosto muito de chocolate e achei a
oficina bem legal. A Páscoa é um feriado
muito bom, é ótimo ficar com a família, brin-
car com meus primos e comer chocolate.

Diversão garantida

Arte tambémfazparte

Você pode aproveitar a companhia de primos,
amigos e irmãos para fazer algumas brincadeiras.
Um clássico dessa época é a caça aos ovos. Peça a um
adulto para esconder os ovos de Páscoa e reúna a tur-
ma para procurar.Você pode deixar as coisas mais fá-
ceis dando pistas ou indicando a distância dizendo se
quem procura está quente ou frio. Para tornar tudo
mais emocionante, bole charadas que precisam ser
desvendadas para que o competidor encontre o ovo.

Outro jogo é o chamado Coelhinho sai da toca.
Você vai precisar de alguns bambolês. Reúna, pelo
menos, quatro amigos e coloque os bambolês no
chão. É importante que tenha sempre um bambolê
a menos que o número de jogadores. Cada pessoa
fica dentro do bambolê e uma fica de fora. Quando
todos estiverem preparados, um adulto grita: coe-

lhinho, sai da toca. Todos devem trocar de lugar e o
coelho que ficar sem toca perde. Vencem os dois
participantes que ficarem por último.

Os irmãos Helena Barbieri, 12 anos; Bruno, 8; e
Catarina, 7, adoram comemorar a data. Eles conta-
ram um pouco sobre o que mais gostam nesta data
no espaço infantil Marché, do Casa Park.

— É um dia muito especial, porque ficamos to-
dos juntos. conta Catarina.

— Eu adoro a Páscoa por causa do chocolate,
das brincadeiras e também porque é um momento
de celebrar, diz Bruno.

— Todos devem comemorar. Não dá para perder
a chance de comer bem, mas também é preciso
lembrar o sentido religioso, o renascimento de Je-
sus, completa Helena.

ClubinhoCasaPark
»»OO qquuee:: Oficina de pintura com temas da
Páscoa e de enfeite de ovos, jogos e
brincadeiras de páscoa.

»»QQuuaannddoo::Hoje, das 15h às 18h.

»»OOnnddee::MarchéFestas, Térreo doCasaPark.

»» EEnnttrraaddaa:: Gratuita e livre para
todos os públicos.

Food Truck de Páscoa
»»OO qquuee:: Aprenda a fazer pirulitos de
chocolate.

»»QQuuaannddoo::Hoje, das 10h às 21h30, e
amanhã, das 12h às 19h30.

»»OOnnddee:: Praça central do ParkShopping.

»» EEnnttrraaddaa:: Gratuita para crianças
de 1 a 12 anos.

Os irmãosHelena,
Bruno eCatarina
celebramadata
em família com
brincadeiras

Criançasaprendemaderreter chocolate naoficinaFoodTruckdePáscoa

Em muitos países é comum o costume de
enfeitar ovos para a chegada do feriado de Pás-
coa. Na Alemanha, por exemplo, as famílias se
reúnem para dar vida a essa tradição. Que tal
experimentar?

Todos os anos o Goethe- Zentrum em Brasília
promove oficinas de pintura de ovos de Páscoa
para apresentar essa tradição aos brasilienses. A
instrutora Miriam Stuckert deu duas oficinas na
quarta-feira passada e mandou algumas dicas
para que você também pinte seu ovo.

Pegue um ovo branco (ovo de galinha cozido
ou ovos de plástico) e separe material de pintura.
Vale canetinha, tinta guache, cola, glitter e tudo
mais que você encontrar. Depois, é só soltar a
criatividade. Faça desenhos, formas geométricas
ou simplesmente rabisque de maneira aleatória.
No fim, é só apreciar o resultado.

Você pode usar
tinta guache ou
marcadores
permanentes
para fazer
desenhos e
pinturas.
Tambémvale
fazer colagem

Enquanto o ovo
estiver secando,
faça uma
cestinha com
cartolina ou
enfeite uma
caixa para fazer
de ninho

Amanhãéumdia comemorativopara
judeuse cristãos emtodoomundo, e o
Super! lheajudaaentenderdeondeveio
essa tradição.Você tambémvaidescobrir
algumasmaneirasdesedivertirnessedia
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