
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
do Peter Pan.
Pista 5 - esconda esta pista, juntamente com a coroa do índio, no cesto da roupa suja.
Última Pista - esconda a última pista nas fronhas das almofadas da cama dos "pais", juntamente
com o chapéu do Capitão Gancho.
 

A ATIVIDADE
A primeira parte desta atividade é uma caça ao tesouro, onde os mais novos irão andar pela casa
numa aventura para ajudarem o Peter Pan e a Sininho a devolverem a cor à Terra do Nunca.
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 para que devolvam a cor à Terra do Nunca: 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 (e consequentemente devolverem a cor à Terra do Nunca),
terão de fechar os olhos e pensar nas coisas que mais gostam para que o tesouro apareça. Enquanto
têm os olhos fechados, faça magia! Substitua os ovos de galinha pelos 3 ovos de chocolate e
entregue-lhes o tesouro.

QUE COMECE A CAÇA AO TESOURO



PISTA #1
 

"E foi então que apareceu um dragão enorme com asas laranja e pretas.
Todos ficaram muito assustados mas eis que apareceu o Rei! Lutou contra o

dragão com todas as forças e conseguiu derrotá-lo. Subiu até à torre mais alta
e lá estava ela: a princesa! Foi então que ele lhe ofereceu o colar e depois...

Conto-vos o resto amanhã!"
 

A Wendy é sempre a mesma coisa... nunca acaba as histórias!
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
 

"A primeira coisa que têm de fazer é pensar no que mais gostam. Fechem os
olhos... E comecem a sentir o ar muito leve dentro de vocês... Acreditar... Pensar

nas coisas que mais gostam... E um pouco de pó mágico!"
 

A receita mágica da Sininho para poderes levantar voo da tua cama!
Vamos voar até à Terra do Nunca? Procura a próxima pista perdida nos lençóis

da cama da pessoa mais nova da casa! 

INÍCIO
 

O Capitão Gancho roubou a cor à Terra do Nunca!
A Sininho e o Peter Pan precisam da tua ajuda para trazer a magia de volta.

Pronto para esta caça ao tesouro?
#rumoatuaimaginaçao

PISTA #3
 

"Peter Pan... O meu pior inimigo está de volta... Desta vez vou apanhá-lo! Nem
que seja a última coisa que eu faça!"

 
Ups, o Peter Pan deixou cair o seu chapéu! Encontra-o, juntamente com a
próxima pista, na baía da banheira, antes que o Capitão Gancho vos veja,



PISTA #4
 

"Vocês estiveram muito tempo longe daqui... E enquanto isso o Capitão
Gancho raptou a minha tribo e roubou a cor à Terra do Nunca!"

 
Têm de ajudar o índio Suna! A Terra do Nunca não pode ficar sem cor e os

índios precisam de ser resgatados. Procura-os no meio das meias mal cheirosas,
das t-shirts com nódoas e das calças com lama, na temível gruta da roupa suja!

PISTA #5
 

"Sininho! Vem ajudar-me! Sininho! Vá lá amiga! Demoras muito?Preciso de ti
porque sozinho não consigo libertar-me!"

 
O Peter Pan está em apuros! Foi apanhado pelo Capitão Gancho! Só tu e a

Sininho o podem ajudar. Derrota o Capitão Gancho numa luta de almofadas
épica no navio dos piratas (também conhecido por "cama dos pais"). Só quando

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

RUMO À TUA IMAGINAÇÃO
 

"É muito muito fácil. Para voltarem à Terra do Nunca basta acreditarem que
os vossos sonhos se podem tornar realidade... mesmo que eles pareçam

impossíveis!"
 

Conseguiste! Salvaste o Peter, o Suna e os índios. Agora só tens de devolver a
cor à Terra do Nunca!

 
Na cozinha irás encontrar 3 ovos. Decora cada ovo com os chapéus que

recolheste durante a tua aventura e pinta-lhes uma cara feliz (ou de mau).
 

Quando terminares, fecha os olhos e pensa nas coisas que mais gostas. Só
então, a magia irá acontecer e o tesouro aparecer.

 


