
Para preparar esta caça ao tesouro vai precisar de: 
1) imprimir e recortar as pistas;
2) esconder as pistas pela casa de acordo com as instruções abaixo;
3) recortar os chapéus acima e esconde-los, juntamente com as pistas, e de acordo com as
instruções abaixo;
4) caneta de tinta permanente, ou outra caneta que escreva na casca de um ovo, e fita cola, ou cola
de bisnaga;
5) 3 ovos reais e 3 ovos de chocolate;
6) um tesouro para entregar no final.

 
INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO PISTAS

Início - Imprima a pista inicial e pendure-a num local neutro da casa onde a aventura possa começar
(ex. porta de casa). Depois de lerem o texto de início, e de lhes explicar algumas regras que queria
delinear para esta aventura, entregue a primeira pista.
Pista 2 - esconda a segunda pista num livro de receitas.
Pista 3 - esconda a terceira pista no meio dos lençóis da cama da pessoa mais nova da casa.
Pista 4 - esconda esta pista na banheira, ou perto da mesma, juntamente com o chapéu recortado
da Bruxa Zelda.
Pista 5 - esconda esta pista, juntamente com o funil do João Latão, no cesto da roupa suja.
Última Pista - esconda a última pista nas fronhas das almofadas da cama dos "pais", juntamente
com o chapéu do Feiticeiro de Oz.
 

A ATIVIDADE
A primeira parte desta atividade é uma caça ao tesouro, onde os mais novos irão andar pela casa
numa aventura para ajudarem a Dorothy e os seus amigos a chegar à Cidade Esmeralda.
À medida que vão encontrando as pistas vão também colecionando os 3 chapéus que recortou e
escondeu juntamente com as mesmas.
Quando tiverem finalmente encontrado todas as pistas e chapéus, será dada uma tarefa aos
pequenos heróis: terão de se dirigir à cozinha e decorar 3 ovos (de galinha) com os chapéus que
encontraram, e desenhar caras nos mesmos. Nesta altura, deverá entregar-lhes os 3 ovos de galinha,
a caneta e a fita cola.
Quando terminarem de decorar os ovos, terão de fechar os olhos e lembrarem-se que a magia que
procuram está dentro deles para que o tesouro apareça. Enquanto têm os olhos fechados substitua
os ovos de galinha pelos 3 ovos de chocolate e entregue-lhes o tesouro.

AJUDA A DOROTHY A VOLTAR PARA CASA



PISTA #1
 

"Tia Emília, tio João! Venham depressa a casa caiu! Ai a minha cabeça!...Tia
Emília, onde estão?... Ora bolas!... Acho que já não estou na quinta dos meus

tios. Que sítio será este?"
 

A casa da Dorothy caiu numa terra estranha... onde será que está?
Se não queres que esta história acabe por aqui, a próxima pista terás de

encontrar perdida no meio das páginas de um livro de cozinhar.

PISTA #2
 

"Pois sabe que libertaste os Aôna-Aônadês e toda Aôna- Aônadelândia da
tirania de uma bruxa horrorosa e muito muito má! E como recompensa,

aqueles patins mágicos de rubi agora são teus!"
 

A casa da Dorothy caiu em cima da Bruxa do Leste, e como recompensa a
Glinda, a Bruxa do Norte, deu-lhe os patins de rubi! Eles são mágicos e vão

protege-la!
 

Agora têm de partir em direção à Cidade Esmeralda para que o grande
Feiticeiro de Oz a ajude a voltar para casa. Mas com cuidado porque a Zelda, a
Bruxa do Oeste e irmã da Bruxa do Leste, não está nada contente e tudo fará

para conseguir os patins de rubi da Dorothy.
 

Segue pela estrada de Tijolos Amarelos  até aos lençóis da cama da pessoa mais
nova da casa, e procura aí pela próxima pista perdida.

INÍCIO
 

A Dorothy aterrou no Mundo de Oz e agora precisa de ajuda para voltar para
casa!

Vamos ajudá-la?
#amagiaqueprocurasestaemti



PISTA #3
 

"Vou pedir-lhe que me ajude a voltar para casa, e tu podes pedir-lhe para te
dar miolos!"

 
A Dorothy conheceu um novo amigo, o Zé Palha! 

 
Ups... o que foi aquilo? Pareceu-me um chapéu de Bruxa, voou na direção da

aldeia da Banheira. Apanha-o, juntamente com a próxima pista! Mas tem
cuidado, a Zelda pode andar por aí.

PISTA #4
 

"Deixa-te disso, bichano! Se o Feiticeiro pode ajudar a Dorothy a voltar para
casa e dar-me a mim miolos para pensar, de certeza que também te pode dar

a coragem que te falta!"
"Está decidido, vens connosco! Tenho a certeza que o Feiticeiro te vai dar o

coração que tanto desejas! Aliás, tu já és o maior romântico que eu conheço,
mesmo sem ter coração!"

 
Que aventura esta! A Dorothy e o Zé Palha conheceram o Cajó e o João Latão

pelo caminho de Oz. Os quatro vão agora percorrer o caminho de Oz até à
cidade Esmeralda para falar com o Feiticeiro de Oz e pedir-lhe os seus desejos.

 
Que rajada de vento forte foi esta que arrancou o funil do João Latão da sua

cabeça? Procura o funil do João Latão e a próxima pista no meio das meias mal
cheirosas, das t-shirts com nódoas e das calças com lama, no temível pântano

da roupa suja! Isto de certeza que é obra da Zelda!



PISTA #5
 

"E agora... O único o deslumbrante, o estonteante, o arrepiante, o galante, o
frisante, o... super poderoso Feiticeiro de Oz!"

 
O Feiticeiro de Oz diz que tem a agenda cheia e que não pode realizar feitiços

daqui a 6 meses.
 

Não pode ser! Derrota o Feiticeiro de Oz numa batalha de almofadas épica no
Palácio Esmeralda (também conhecido por "cama dos pais"). Só quando

encontrares o Chapéu do Feiticeiro e a próxima pista no meio das almofadas é
que a batalha será ganha.

A MAGIA QUE PROCURAS
ESTÁ EM TI

 
"O poder para voltar para casa esteve sempre contigo. A magia que procuras

está em ti.... Sim. Os patins de rubi vão levar-te de volta a casa. Basta que
batas três vezes com os calcanhares, ao mesmo tempo que dizes para onde

queres ir."
 

Conseguiste! Ajudaste a Dorothy e os seus amigos a chegarem à Cidade de
Esmeralda e a concretizarem os seus desejos!

 
Mas a Zelda tem uma última prova para ti. Para descobrires o teu tesouro tens

de te dirigir à cozinha. Encontrarás 3 ovos. Decora cada ovo com os chapéus que
recolheste durante a tua aventura e pinta-lhes uma cara feliz.

 
Quando terminares, fecha os olhos e lembra-te que a magia que procuras está

em ti. Só então o tesouro irá aparecer.
 


