
pedras e seixos pequeninos quando anda a
passear? Imagine que pode combinar esse
interesse com a pintura de pedras e com elas
criar um jogo que espalhe felicidade...
É exatamente o objetivo da “Caça às Pedras
Pintadas (ou dos Desejos)”. A ideia é pintar e
decorar pedras e escondê-las em vários locais
para iluminar o dia de alguém que as encontre.
As pedras podem ter desenhos ou frases
significativas que espalhem a amabilidade e
outros bons sentimentos, levando as pessoas a
sair de casa (deixando para trás e em descanso
a tecnologia) promovendo-se a convivência ao
ar livre entre filhos, pais e amigos.
A Caça às Pedras Pintadas é, assim, uma forma
de ligar cidades, vilas e terras de norte a sul e
ilhas, encorajando a arte e a criatividade e
promovendo o sentido de comunidade entre
crianças e famílias do nosso bonito país.
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COMO PINTAR
AS PEDRAS?
Depois de pintar uma pedra – com uma
imagem ou uma mensagem – deverá
envernizá-la para evitar que se desgaste
ou manche com o tempo ou a chuva.

Conselhos para a pintura:

- Colocar uma base de tinta branca na
área da pedra que vai ser pintada.

- Para escrever pode usar um marcador,
se achar difícil usar um pincel.

- Usar um secador para acelerar a
secagem da tinta aplicada.

- Se não ficar bem, basta deixar secar,
para pintar de novo.

- No final, deve colocar duas camadas de
verniz para ficar mais protegida.

- Pode procurar ideias no Pinterest para
criar imagens ou frases para pintar nas
suas pedras.

COMO PARTICIPAR?
A ideia é muito simples: na escola, as crianças com
a ajuda da educadora ou professora (ou os pais se
forem convidados) pintam pedras com figuras ou
com mensagens positivas.
Podem ser frases amáveis ou significativas como:
“Sê amável”, “Fui encontrada”, “És o sol da minha
vida”, “Sorri”, ”És uma flor”, “Não chove sempre”,
“Uma criança merece uma família”, “Abraço”...
Depois, em grupo, com a professora, devem
escolher um lugar público (um jardim, junto de um
muro ou uma árvore, um parque, um bosque, áraes
perto da praia ou de rio) para esconder as pedras,
onde costumem passar adultos e crianças.
Se houver várias salas, estas podem escolher sítios
diferentes. Assim, as crianças podem depois tentar
encontrar as pedras da outra sala, com a ajuda da
professora ou, então, com os pais num fim de
semana ou férias. Não se deve colocar as pedras em
sítios que possam causar estragos, como, por
exemplo, num relvado que é aparado pela máquina.
Na parte de trás da pedra pode escrever o nome da
sua Escola ou Missão Pijama. A Caça às Pedras
Pintadas (ou dos Desejos, como no Livro – A Pedra
Falante) pode ser feita agora e pode ser repetida na
primavera. Nessa altura, se quiserem, podem usar a
“Caça às Pedras Pintadas” para apoiar um causa
local. Assim, quem encontrar uma das pedras, pode
seguir as indicações na parte de trás para consultar
uma página da escola ou um site onde se descreva a
causa ou a campanha que são convidados a apoiar.
Na primeira fase do jogo, quando esconderem as
pedras, podem publicar uma pista na página de
Facebook da escola ou da Mundos de Vida para
guiar outras pessoas até ao “tesouro”.
Quem encontrar uma pedra pode ficar com ela ou,
então, voltar a escondê-la para ser encontrada
novamente. Sugerimos a quem a encontrar que tire
uma foto para a publicar no seu Facebook ou no
Facebook da Mundos de Vida dizendo onde a
encontrou. A criança, a professora ou os pais que a
esconderam vão ficar contentes por saber que foi
encontrada por alguém.
Na prática, esta atividade é uma espécie de
movimento para promover a amabilidade e os bons
sentimentos e levar as famílias a sair de casa com as
crianças para juntos e no meio da natureza, criarem
as memórias da infância dos seus filhos.


