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A Junta de Freguesia SFX organizou uma colónia de Páscoa acessível a 25 crianças da 
freguesia e foi-nos pedido pela Dr.ª Patrícia que realizássemos umas atividades para 
essas crianças no primeiro dia de colónia. Organizámos então uma atividade em circuito 
de estações, 6 estações para ser exata, e dividimos o grupo em 5 grupos diferentes, cada 
um acompanhado de uma monitora. Como não havia monitoras suficientes pedimos a 
uma amiga que nos acompanhassem, neste caso a estagiária Susana Santos que 
aceitou o convite com todo o gosto. 
Antes de começarmos o circuito fizemos uma atividade de quebra-gelo onde cada criança 
dizia o seu nome e realizava um gesto que teria que ser repetido pelo colega seguinte no 
momento da sua apresentação. Muitas crianças estavam distraídas mas no geral 
divertiram-se na atividade.  
Após a divisão em grupos demos início ao circuito. Cada grupo teria um cartão onde iria 
colocar o nome escolhido para a equipa, nomes que foram bastante originais, e onde 
estavam discriminadas as diferentes estações de forma a identificar se tinham ou não 
realizado a tarefa corretamente, para que fosse possível nomear, no final, a equipa 
vencedora.  
As atividades escolhidas para as estações foram a “caixa surpresa” onde as crianças 
tinham alimentos para provar, cheirar e tocar, o “campo minado” onde teriam que fugir 
das minas escondidas até conseguirem chegar ao fim do campo, o “twister quiz” jogo 
com base no twister original mas com o acréscimo de perguntas, a “vira a manta” onde 
em grupo teriam que se colocar em cima de uma manta e virá-la ao contrário sem saírem 
de cima dela, o “jogo da glória” constituído por 10 casa com diferentes situações em 
todas elas e o “jogo da mímica” onde teriam que representar 3 situações para que os 
colegas conseguissem adivinhar. No geral as crianças divertiram-se muito e conseguiram 
realizar todas as estações, mostrando que as atividades escolhidas foram as acertadas 
para dar início à colónia. A equipa vencedora foi a Pascoal, embora todas as outras 
tivessem ficado muito perto dessa, quase que se pode dizer que houve um empate geral.  
Para finalizar as nossas atividades realizámos uma última tarefa em grupo. Nessa as 
crianças teriam que seguir as instruções da estagiária de quantas mãos e pés poderiam 
ficar no chão, tendo que encontrar soluções para conseguirem realizar o que era pedido.  
Foi muito engraçado ver algumas ao pé coxinho, outras às cavalitas ou até em posições 
muito estranhas para cumprirem o que era pedido. Uma das crianças, a L., assumiu o 
papel claro de líder do grupo sendo ela que orientava os colegas na organização das 
posições que assumiam.  
Como as crianças estiveram todas bem durante as atividades receberam, no fim, uma 
medalha com recompensa pelo esforço demonstrado durante as tarefas. Após a 
distribuição das medalhas viemo-nos embora pois as crianças iam almoçar para se 
despacharem para as atividades que tinham à tarde.  
 


