
 

Halloween 
Dia das Bruxas 



 

Sabes de onde vem esta festa? 
 

O Halloween (Dia das Bruxas) é um evento de escala mundial, 
com especial importância nos Estados Unidos da Améria, Canadá, 
Irlanda e Reino Unido. 

De origens principalmente pagãs, o Halloween provem do festival 
Samhain (“fim do verão”), uma tradição celta. Este festival marca-
va, por um lado, o fim do verão, e por outro, servia para prestar 
culto aos mortos. 

O nome Halloween deriva de All Hallow’s Eve – Noite de Todos os 
Santos. 

Em Portugal, o Halloween é  festejado em quase todas as escolas 

e tem ganho mais visibilidade graças à globalização. 
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CURIOSIDADE 

Porque é que nos disfarçamos? 

O costume da utilização de "disfarces", deverá ter nascido na 

França entre os séculos XIV e XV. Nessa época, a Europa vivia en-

sombrada com o medo da morte, graças à Peste Negra e à peste 

bubônica que dizimaram perto de metade da população do Con-

tinente. Assim, por altura da Festa dos Finados, nasceram muitas 

representações artísticas que recordavam às pessoas a sua pró-

pria mortalidade. Daí as fantasias fantasmagóricas que, hoje ves-

timos. 



Doces ou Travessuras? 
A tradição de pedir um doce, sob ameaça de receber uma tra-

vessura (“trick or treat”), deverá ter tido origem na Inglaterra, 

no período da perseguição protestante contra os católicos (1500

-1700). Após uma tentativa falhada de atentado contra o rei 

protestante Jorge I, a data converteu-se numa grande festa na 

Inglaterra: muitos protestantes celebravam usando máscaras e 

visitando as casas dos católicos para exigir deles cerveja e pas-

téis, dizendo-lhes: “trick or treat”. Mais tarde, chegou à Améri-

ca, e foi transferida para o dia 31 de outubro, unindo-a com a 

festa do Halloween. 



Em Portugal a tradição que mais se assemelha é a de pedir o                         

Pão por Deus, no dia 1 de novembro, com as 

crianças a baterem à porta das pessoas da povoação, bem ce-

dinho. 

Em algumas regiões, há a tradição de pedir o pão por Deus 

cantando ou dizendo versos. Mas o que é certo é que em todas 

as localidades , sobretudo nas aldeias e vilas, as crianças ficam 

com os seus sacos de panos cheios de doces, bolachas, choco-

lates, frutos secos, romãs, e até… dinheiro! 

 



Jack-o’-Lantern 
A lanterna feita de uma abóbora, "Jack-o'-lantern" em inglês, ser-

ve para afugentar os espíritos maus. Inicialmente, o rosto era es-

culpido em nabos, batatas e beterrabas, mas hoje em dia é a abó-

bora a fruta de eleição.  

Em Portugal, especialmente no Minho, é chamada de Coca ou Co-

co. 

Coca significa: papão; abóbora vazia com buracos 

representativos dos olhos e da boca com uma luz dentro, 

para meter medo, à noite.  
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Faz a tua lanterna! 

Uma abóbora bem esculpida vai impressionar qualquer um. É por 

isso que partilhamos contigo este passo-a-passo. 

É preciso:  

 1 colher grande ou uma 

colher de gelados;  

 1 faca comprida e afiada; 

 Folhas de jornal; 

 1 vela pequena. 

 

 

Como fazer: 

 

1- Com a faca, cortar uma espécie 

de tampa na abóbora, na parte de 

baixo. 

O buraco deverá ser grande o su-

ficiente para tirar o recheio (polpa 

e sementes) de lá de dentro.   



 

 

2- Retirar o recheio com uma 

colher. 

(Poderás aproveitar o recheio 

para fazer doce, sopa, etc.)  

Deverás limpar a “tampa” que 

retiraste quando abriste a 

abóbora.  

 

 

3- Escolher o melhor lado para 

começar a esculpir o rosto da 

abóbora, com ajuda da faca.  

 

Se necessário, desenhar o ros-

to antes de cortar.  
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4- No final empurrar, com cui-

dado, os recortes para ver o 

resultado final.  

 

 

5- Colocar a vela sobre a tam-

pa, devidamente nivelada.  

 

 

6- Acender a vela e… voilá! 

Uma abóbora-lanterna para 

festejar o teu Halloween.  

 
 
 
 

In: www.junior.te.pt 

http://www.junior.te.pt


Outras Lanternas…  

Assustadoras! 

 

É preciso: 

 Garrafinhas plásticas de iogurte 

 Luzes de Natal (de preferência leds)  

 Marcador permanente preto 

 Fio de nylon 

 
 

 



 

 

 
Como fazer: 

1- Lava bem as garrafas de iogurte e retira-lhes o rótulo; 

2- Com marcador preto, desenha caras de fantasmas. 

3- Prende com fio nylon as garrafinhas de iogurte às luzes 

LED, sendo que a luz deve ficar dentro da garrafa.  

 

 

 

 

 

 

 

4- Acende as luzes LED no escuro… BUuuuu! 

 

In: http://reciclaedecora.com/  
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Acerta na Abóbora! 

 
É preciso: 

 

 1 caixa de cartão grande 

 Cartolinas cor de laranja 

 Tinta preta 

 Pinceis 

 Tesoura 

 Cola 

 Bolas de ping-pong 
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Como fazer: 
 

1- Desenhar 3 abóboras, de tamanhos diferentes, em cartolinas cor 

de laranja. 

2- Recortar à volta, com tesoura, e a boca, com x-ato. 

3- Pintar uma das laterais da caixa de cartão de preto. Deixar secar. 

4- Colar as abóboras conforme se vê na imagem. 

5- Recortar com x-ato o cartão das bocas das abóboras. 

6- Definir regras do jogo (ex.: cada jogador tem 5 bolas/tentativas 

para acertar nos buracos) e pontuações para as diferentes abó-

boras (ex.: 1 ponto para a grande, 5 para a média e 10 para a pe-

quena). 

 

 

Agora é só jogar e brincar sem 

parar! 
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