
Que os jogos comecem!

DECORE SEU PRÓPRIO "GINGIE":

Asse uma dúzia ou mais de bonecos de gengibre.

Depois, monte um balcão com coberturas, 

chocolate granulado, 

gomas e outros docinhos, de forma que as crianças 

possam criar seus próprios 

"Gingies" especiais.

LABORATÓRIO DE POÇÕES DA FADA MADRINHA: 

Escreva o nome de cada uma das personagens do filme 

"Shrek Terceiro" no fundo de um copo de papel. 
Depois, encha os copos com "Lama do Pântano".Faça as crianças beberem as "poções".

Quanto tiverem terminado, peça para 
elas virarem os copos, 

para descobrirem em que personagem a 
poção as transformou.Aí, peça para cada criança agir como a 

personagem, enquanto as 
outras crianças tentam descobrir quem é.

BUSCA NO PÂNTANO:Encha um balde de plástico ou um tubo de aço 

galvanizado com uma substância viscosa verde 

feita de amido de milho, água e algumas gotas de 
corante alimentício verde 

(misture 1 ? xícara de amido por xícara de água)
Coloque tesouros secretos como insetos de borracha, 

olhos de plástico e jóias falsas.
Peça para as crianças, uma por vez, arregaçarem as mangas, 

enfiarem o braço e verem o que acham.
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de festa do Shrek
Planejamento

atmosfera legal pra ogro!
Para isso, basta apenas um pouco de planejamento prévio para criar uma

Criar um tema forte é importante.

Fique com sua câmera digital à mão para 
fotografar momentos dignos do filme.

Carne com ossos, uma "mistureira verde"
e borbulhante e um bolo de lama do

pântano irão criar o banquete perfeito para seus pequenos ogros. 
Lembre-se: não há talheres no pântano!

Roupas de ogro e de princesa - Encha uma caixa com adereços reais, como vestidos e tiaras de 
princesa, assim como coisas de ogro, como peles falsas de animais, collants e botas. Você 
também pode criar máscaras do Shrek imprimíveis. Eles estão na Central de atividades HP, 
na seção "Brinquedos, adesivos e quebra-cabeças". Peça para seus convidados colaborarem com 
a caixa de roupas ou faça uma visita à loja de bugigangas mais próxima. 
Aí, faça os convidados para a Festa no Pântano se fantasiarem para a festa e os retratos.

Trono real - Cubra uma poltrona com veludo e prenda-o aos braços e pernas da poltrona com 
fitas.
Coloque um travesseiro no assento e coloque-o num canto, para fotografias.
Coloque um pedaço de veludo vermelho, roxo ou azul atrás do trono ou pendure uma faixa 
anunciando o evento e a data.

Lama do pântano - Misture água, limonada concentrada e refrigerante de lima-limão em uma 
poncheira. Coloque algumas colheres de sorvete de limão para criar um pouco de espuma do 
pântano.

Coxas de galinha - Asse pequenas coxas de galinha e sirva-as com vários molhos, como ranch, 
abacate, mel com mostarda e barbecue. 

Insetos no tronco - Espalhe pasta de amendoim pelo centro de hastes de aipo. Cubra com 
pedaços de chocolate ou "insetos" de passas. Ou diga para as crianças colocarem seus próprios 
"insetos" durante a festa.

Formigas na areia - Coloque bolachas maizena em um saco plástico e as amasse com um rolo 
de macarrão. Coloque chocolate granulado para fazer as formigas e passas para fazer os 
besouros. Despeje em tigelas e deixe as crianças usarem as mãos para comerem essa sobremesa 
gostosa.

Bolo sujo do Burro - Bata um pacote de biscoitos Oreo no liquidificador até ficarem só 
grãos  Prepare um pacote de pudim instantâneo de chocolate, de acordo com as instruções. 
Em uma tigela grande, misture o pudim com 340 g de chantilly. Coloque papel alumínio no 
fundo de um pote de cerâmica limpo.  Vá alterando camadas de biscoitos triturados e mistura 
do pudim até que o pote esteja cheio, terminando com pedaços de biscoito em cima. Decore 
com lesmas de goma. Para servir, coloque em tigelas.
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