
Origem da Pinhata 

Quando foi apresentada a ideia de construirmos uma Pinhata a maioria das 

crianças do grupo não sabia do que se tratava. Apenas uma criança de 5 anos 

mostrou conhecimento e explicou ao grupo que era. 

O que sabíamos inicialmente? 

A criança que tinha conhecimento explicou ao grupo que tinha ido a uma festa 

de aniversário e tinha lá uma Pinhata que era um unicórnio que estava 

pendurado no teto e depois um de cada vez tapava os olhos e batia com um 

pau, depois o unicórnio desfez-se e deixou cair doces e surpresas. 

Ficamos com vontade de saber mais 

Na sala de atividades as crianças com a ajuda da educadora, definiram uma 

linha de pesquisa sobre o tema” A Pinhata “. 

Desenvolvemos o nosso trabalho começando por colocar questões 

relativamente á organização do trabalho como por exemplo: por onde 

começar? de quanto tempo iríamos precisar? quem nos poderia ajudar? 

A partir daqui fomos pesquisar, obtivemos informação junto dos pais e na sala 

de atividades pesquisamos no Google o que queríamos saber. Selecionamos a 

informação, vimos fotografias e vídeos e vimos que afinal não era bem como 

tínhamos pensado no início.  

A saber: No início a Pinhata era uma panela recheada de doces, totalmente 

coberta de papel colorido suspensa no ar e os participantes um de cada vez 

com os olhos tapados tentavam quebrar ou abrir com um bastão ou pau. Na 

pesquisa vimos que apareciam o nome de alguns países e vimos que a Pinhata 

começou na China, mas quem teve a ideia foram os portugueses e espanhóis 

que levaram para lá essa ideia, mas quem ficou a gostar muito, muito da 

Pinhata foram os mexicanos. Fomos ao mapa ver onde se situavam estes 

países e brincamos a fazer a rota da Pinhata. 

Ficamos a saber também, que a Pinhata agora é uma brincadeira, mas há 

muitos, muitos anos atrás não era, até era uma coisa muito complicada e difícil 

de perceber. Foram os mexicanos que com a sua alegria fizeram da Pinhata 

uma diversão tanto para crianças como também para os adolescentes e 

também em festas para adultos. Vimos várias imagens das formas que a 

Pinhata pode ter e pode ter todas as formas que nós quisermos é só usar a 

nossa imaginação. 

No final do trabalho as crianças puderam divulgar o seu trabalho, o que 

aprenderam aos alunos do primeiro ciclo, ás famílias e a toda a comunidade 

envolvente através das redes sociais que temos na escola nomeadamente 

grupo no WhatsApp e Facebook da escola. Foi uma espécie de celebração 

quebrar as várias Pinhatas que foram construídas nas 2 salas do pré-escolar. 

 


