
(1) https://cutt.ly/8tmQnRo
(2) https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
(3) https://www.facebook.com/BibliotecasdeLisboa/ ou https://cutt.ly/gtmQO9c
(4) https://cutt.ly/ktmHvIW

Férias da PÁSCOA ONLINEFérias da PÁSCOA ONLINE

Hora do
conto:

Acede ao site das 
Bibliotecas Municipais de 
Lisboa (BLX) (3), às 11h, e 
ouve a história desse dia

 Desenho:

Faz um desenho que ilustre a 
história que acabaste ouvir

Aula de pilates:

Segue as indicações da 
imagem (1) e diverte-te numa 

aula de 30 minutos

Descobrir a Natureza 
através da janela:

Clica no link  (4) e assiste à 
sessão virtual, das 10h às 
11h, para aprenderes mais 

sobre o nosso planeta

Passagem de 
modelos:

Escolhe algumas das tuas 
roupas, desfila para a tua 

família e pede-lhe para votar 
no look que gostou mais

Workshop culinária:

Pede ajuda à tua família e 
faz um bolo caseiro com os 
ingredientes que tens em 

casa

Álbum de 

fotografias: 
Tira fotografias engraçadas a 

ti, à tua família,
à tua casa

Esculturas:

Pega em plasticina e constrói 
a tua família e a tua casa

Hora da música:

Pega em materiais diversos 
e faz música com eles (uma 
caixa de sapatos dá um bom 

tambor, por exemplo)

Tarde de cinema:

Escolhe um filme e assiste-o 
com a tua família, debaixo da 
manta e com pipocas ao lado

Visitar um
museu online:

Escolhe um museu dentro 
dos que estão disponíveis na 

lista (2) e diverte-te
a visitá-lo através do 

computador

Mímica:

Escolhe um tema e tenta 
adivinhar, através de gestos, 

a palavra correta

Dança:

Escolhe uma lista de 
músicas e diverte-te a 

dançar ao som das mesmas

Puzzle:

 Faz vários puzzles e pede 
à tua família para votar no 

que gosta mais

Cartaz da Páscoa:

Desenha e pinta um cartaz 
alusivo à Páscoa, dando asas 

à tua criatividade

Lego:

Constrói a tua casa e a tua 
escola com as peças de lego

Caça aos ovos:

Pede à tua família para te 
esconder ovos de chocolate 
pela casa e depois diverte-te 
a procurá-los (se não houver 
ovos de chocolate pede para 
te esconderem outra coisa)

Descobre o que está 
no saco: 

Pede à tua família para 
encher um saco com vários 

objetos sem tu veres, depois, 
com os olhos fechados, 

vai tirando os objetos e vai 
tentando adivinhar o que são
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Segunda Terça Quarta  Quinta Sexta

Jogos de
tabuleiro:

Junta os jogos que tens em 
casa (cartas, monopólio, 

etc.) e desafia a tua família 
para jogar contigo

Corta e cola:

 Pega em jornais e revistas 
antigas, corta ao acaso 

e depois cola de forma a 
fazer um cartaz abstrato e 

divertido

30 de março

a 13 abril

Fica em casa e aproveita as atividades que planeámos para ti!

#OBeatoFechaAPortaAoVírus
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