
A Lenda dos Ovos de Páscoa 

. 



 Coelhinho da Páscoa, podes ajudar-me ? 

 
 Claro que ajudo, se puder…. 

 
 Gostava de fazer uma prenda de Páscoa          
para dar aos meus pais! 

 
 E o que lhes queres oferecer ?  

 

Pois… isso é que eu ainda não sei. Mas gostava 
de lhes oferecer uma coisa que eles gostassem 
muito…  



 Qual é a cor que eles preferem ? 

 
 O vermelho. 

 
 Então oferece-lhes alguma coisa vermelha! 
Porque não                      ?  

 

  Mas os                    não existem ! 

 

 Mas é claro que existem! A minha amiga amiga  

põe               todos os dias ! Vou pedir-lhe se me dá 

alguns para a tua prenda.  



Que bom, os meus pais vão ficar contentes ! Mas eu 
ainda gostava de lhes oferecer mais alguma coisa… 

 

E o que seria ? 

 
Eles também gostam de cor-de-rosa. 

 

Então oferece-lhes qualquer coisa cor-de-rosa! 
Porque não                      ?  

 

Mas os                       não existem ! 

 



Mas é claro que existem ! A minha amiga              põe                            

--------------todos os dias ! Vou pedir-lhe se me dá 

alguns para a tua prenda. 

 

Magnífico, então. Mas eu ainda gostava de lhes 
oferecer mais alguma coisa…  

 

O que é que eles gostam mais, diz lá… 

 

Também gostam de verde… 

 

 
 

 

  
 



  Então oferece-lhes                      ! 

 

Mas os                      não existem ! 

 

Mas é claro que existem ! A minha amiga              põe                            

--------------todos os dias ! Vou pedir-lhe se me dá 

alguns para a tua prenda. 

 

Bom, então também já tenho                 , para além 

dos                e dos               . Mas eu ainda gostava de 

lhes oferecer mais alguma coisa… 

 

 

 

 

  
 



  De que cores gostam mais os teus pais ? 

 
 Talvez de azul… 

 
 Então oferece-lhes também                    ! 

 
 Os                       não existem !  

 

  Mas é claro que existem! A minha amiga               põe 

ovos azuis todos os dias ! Vou pedir-lhe se me dá 

alguns para a tua prenda. 

 

 

 

 

  
 



 Muito bem, agora acho que já tenho ovos de Páscoa 
de muitas cores. Os meus pais vão ficar contentes… 

 

 Que belo presente. Agora só tens de arranjar onde 
colocar os ovos. 

 

 Vou arranjar um cestinho para os pôr todos! 

 

  Vês como conseguiste fazer uma bonita prenda? 
 Parabéns! 
 



 Agradeço-te muito por me teres ajudado,         . 
Sem ti não seria possível conseguir uma prenda 
tão bonita. 

 
  Não precisas de agradecer, foi com muito prazer  
que te ajudei! 

 
 Então adeus,           . 

 
 Adeus e uma boa Páscoa para ti e para os teus 
pais… 
 



E a menina partiu com o seu cestinho cheio de ovos de 
Páscoa de todas as cores em direcção a sua casa. Mas, 
pelo caminho, tropeçou num ramo de árvore e caiu. Os 
ovos caíram todos do cesto e espalharam-se por todo o 
lado.  
 



A menina só conseguiu apanhar um ou dois de cada cor ! 
Mas, mesmo assim, dirigiu-se a casa para oferecer aos 
seus pais a sua cestinha de ovos de Páscoa, que tinha 
preparado com tanto carinho e com a ajuda do seu amigo 
Coelhinho da Páscoa. 
 



Desde esse dia, pelos campos, pelas florestas, pelos 
jardins, ovos de Páscoa de todas as cores aparecem 
escondidos atrás das árvores, debaixo dos arbustos ou ao 
lado das flores.  
 



São os ovos de chocolate que as crianças costumam 
encontrar quando brincam à caça dos ovos de Páscoa. 
Agora se vocês os encontrarem, segurem-nos com 
cuidado para não os deixarem cair como aconteceu com 
a menina desta lenda! 



FIM 

 
E… Vitória, Vitória, 

acabou-se esta história! 
 


