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Caça aos Ovos 
de Páscoa 
 
 
 
 

 
 
 
Esta atividade não está diretamente ligada a 
um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. 
Sua proposta é promover um momento de 
diversão e interação entre as crianças, 
adolescentes e equipe escolar. Mas 
dependendo da maneira como ela for 

executada, é possível conectá-la a pelo menos 
três ODS:4 (Educação de Qualidade), 2 (que 
inclui a melhoria da nutrição) e 3 (Saúde e 
Bem-Estar). Aqui você encontra algumas 
sugestões para isso!

 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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RESUMO DA ATIVIDADE 
Realizar um jogo de caça a ovos de Páscoa. Os 
estudantes deverão trabalhar de forma 
colaborativa para elaborar as pistas do jogo e 
localizar os ovos de chocolate.  

Na descrição desta atividade você também vai 
encontrar algumas sugestões de variações para 
adequar a dinâmica a diferentes faixas etárias. 

Além de proporcionar um momento de diversão 
e integração, com esta atividade é possível: 

• Incentivar os estudantes a assumirem atitudes 
de cooperação e de respeito a partir de uma 
brincadeira. 

• Abordar conteúdos e informações 
relacionados à data, tais como: história da 
Páscoa, higiene bucal e alimentação saudável. 

MONTE AQUI SEU 
CRONOGRAMA 
[                ] PASSO 1: Apresentação e 

planejamento da ação. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação 

[                ] PASSO 3: Realização da ação 

[                ] PASSO OPCIONAL: Alternativas para 
a atividade  

[                ] PASSO 5: Divulgar e registrar a 
atividade realizada no portal do PEB. 

PREPARE-SE 

 Passo-a-passo completo  

 Informações para o facilitador  

  
 

PÚBLICO RECOMENDADO 
Faixas etárias possíveis: 

• Educação infantil (3 a 5 anos) 
• Ensino Fundamental 1 (6 a 10 anos) 
• Ensino Fundamental 2 (11 a 14 anos) 
• Ensino Médio (15 a 17 anos) 
• Comunidade escolar (familiares, 

professores, funcionários da escola, 
moradores do entorno, etc.) 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/
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1. Passo-a-passo completo 
 
 

  
 
Entre em contato com a escola e agende uma conversa para apresentação e planejamento da proposta. 
Possivelmente, a articulação será encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar as turmas 
mais adequadas para a atividade.  

No dia da primeira reunião de articulação, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito para a instituição; 

• Definir o período e o espaço para a atividade; 

• Pedir autorização para filmar e/ou fotografar a atividade. 

 

Paralelamente, inicie a campanha de arrecadação de ovos de chocolate no seu ambiente de trabalho, entre 
familiares e amigos. Preferencialmente, organize uma vaquinha para a compra dos ovos no comércio de 
atacado ou encomende com um produtor artesanal da comunidade. Se isso não for possível, defina a marca e 
o tamanho dos ovos, garantindo que todas as crianças recebam ovos iguais.  

Lembre-se que se a compra de ovos ocorrer com recursos do Fundo PEB é necessário ter nota fiscal de 
compra ou cupom fiscal. No caso de vaquinhas não é necessário prestar conta ao IEB. 

 

 
 
 
Nesta atividade é necessária a adesão dos professores, de qualquer área. O mais importante é que eles se 
identifiquem com a iniciativa, pois, no dia da atividade, todas as salas deverão ser conduzidas por um 
professor, acompanhado ou não por um voluntário.  

Após a adesão, agende um bate-papo com eles para discutir a proposta e o cronograma. Aproveite também 
para levantar as possíveis contribuições dos docentes para a atividade. 

Explique que, para o desenvolvimento da ação, você está realizando uma campanha de doação de ovos de 
chocolate. Questione se a escola também poderia engajar-se, colaborando com a iniciativa. Faça menção ao 
tamanho padrão dos ovos ou o valor que deseja arrecadar, apresentando as melhores opções de preço que 
encontrou no mercado. 

Apresente as opções para a condução da caça aos ovos, ponderando a melhor alternativa para a faixa etária 
dos alunos. Aproveite para definir como será feita a distribuição (quantidade de ovos arrecadados x o número 
de turmas) e liste os materiais que precisam ser providenciados. 

Com o grupo, defina também o cronograma da ação, que poderá ser organizada em até três encontros: no 
primeiro, será a apresentação da proposta; no segundo, a elaboração de pistas para a caça aos ovos; no 
terceiro, a caça aos ovos, conforme descrição a seguir. 

  

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 
 

Organização da ação 
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Encontro 1 – Apresentação da proposta aos alunos e pintura dos ovos 

Inicie a apresentação explicando a proposta e o que está previsto para os três encontros. Mencione que a 
ação tem como mote a celebração da Páscoa e faça um levantamento com a turma sobre seus conhecimentos 
acerca desta data comemorativa. Para isso, utilize as informações do item “Informações para o Facilitador”, no 
final deste documento.  

Ao realizar essa conversa com os estudantes, considere que na turma pode haver pessoas com diferentes 
crenças e religiões e que, portanto, a riqueza desse bate-papo reside na possibilidade de eles conhecerem 
mais sobre a historicidade da Páscoa do que de seu cunho religioso.  

Explique que a pintura artesanal dos ovos é uma prática bem tradicional nesta época do ano e que é bastante 
interessante, já que envolve as pessoas em uma relação não comercial com a data. Em seguida, proponha aos 
alunos que façam a pintura nos ovos (você poderá providenciar ovos de galinha ou comprar ovos de plásticos 
para artesanato). Posteriormente, os ovos poderão ser utilizados na brincadeira (conforme explicado abaixo), 
poderão ser dados como presente para os familiares ou compor uma exposição na escola, com a eleição e 
premiação dos ovos mais bonitos de cada turma. 

Os links abaixo apresentam algumas técnicas de pintura em ovos. Inspire-se e explore estas possibilidades 
escolhendo a(s) mais adequada(s) ao contexto em que será desenvolvida a ação. 

• Tradição da pintura de ovos e ninho de Páscoa: https://www.youtube.com/watch?v=tHMt4XPSi3U 

• Curso de Pintura em Ovos: https://www.youtube.com/watch?v=FBloVvPTmJM 

• Como colorir ovos para a Páscoa: https://www.youtube.com/watch?v=ymoj9oAitNo 

 

Encontro 2 – Elaboração das pistas da caçada aos ovos 

Conforme combinado com o professor, realize a divisão dos grupos. Os agrupamentos se manterão os 
mesmos no segundo e terceiro encontros. Explique aos estudantes que: 

• Cada grupo ficará responsável por elaborar as pistas de um outro grupo da classe. Por exemplo: o 
grupo A vai elaborar as pistas para o grupo B, o grupo B para o C, o C para o D, e o grupo D para o A. 
Isso precisa ficar bem claro para que não haja equívocos no dia da brincadeira. 

• Para tornar o jogo mais interessante, explique que cada grupo vai elaborar pelo menos 4 pistas, 
escritas de “forma enigmática”. Como nos jogos de caça ao tesouro, a primeira pista deve conduzir à 
segunda, a segunda à terceira, a terceira à quarta, e esta ao ovo de Páscoa e/ou aos ovos pintados.  

• As pistas de cada grupo terão cores diferentes, de modo que os alunos identifiquem facilmente 
aquelas destinadas ao seu time. 

• As pistas devem ser elaboradas de forma colaborativa e não poderão ser reveladas aos outros grupos. 

Após a elaboração das pistas, recolha-as mencionando que elas serão devolvidas no próximo encontro, para 
os alunos as fixem nos locais. Uma recomendação importante é a definição, com a escola, de uma área 
delimitada para cada classe. Desta forma, não se corre o risco de os alunos de uma sala encontrarem os ovos 
de outra. 

 

Encontro 3 - Caça aos ovos de chocolate 

PASSO 3 Realização da ação 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tHMt4XPSi3U
https://www.youtube.com/watch?v=FBloVvPTmJM
https://www.youtube.com/watch?v=ymoj9oAitNo
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Peça à turma que se distribua de acordo com os mesmos agrupamentos do encontro passado e que definam 
dois representantes por grupo. Se a escola achar mais conveniente, este encontro poderá ser apenas uma 
continuidade do segundo.  

Os representantes de cada grupo sairão da classe em momentos distintos para fixar as pistas e ovos nos seus 
respectivos locais. Depois que o trabalho estiver concluído, converse com a turma sobre algumas regras para 
o desenvolvimento da brincadeira: 

• É importante que os estudantes participem, para que o jogo siga em um clima de cooperação. 

• Ao encontrar os ovos de chocolate, os grupos deverão compartilhá-los conforme a quantidade de 
ovos de cada sala. Se houver apenas dois ovos para quatro turmas, por exemplo, deverá ser 
esclarecido que cada turma ficará com a metade de cada ovo. 

• Como etapa opcional, junto com os ovos de chocolate poderão ser colocados os ovos que eles 
pintaram no encontro anterior. Explique que cada aluno escolherá um ovo de outro colega para levar 
de lembrança da celebração.  

Em seguida, é chegado o momento da caçada! 

Após a brincadeira, reúna todo mundo e proponha uma breve conversa para saber como foi a experiência. 
Uma questão que pode ser levantada é a importância do trabalho em equipe. Para isso, pergunte: “O fato 
de vocês terem trabalhado coletivamente foi um facilitador na caçada aos ovos? Por quê?”. Deixe que eles 
falem e, para encerrar o bate-papo, diga: “Vivemos em um mundo cada vez mais complexo, por isso é muito 
importante aprendermos a trabalhar juntos na solução dos desafios e problemas que vão surgindo. Quanto 
mais diverso for o grupo, mais pontos de vista teremos e, com isso, mais visões e possibilidades de solução. 

 
 

  
 
Aqui você encontra algumas opções para tornar a atividade mais simples ou mais desafiadora. Há também 
sugestões para abordar conteúdos e informações relacionados à data, tais como: história da Páscoa, higiene 
bucal e alimentação saudável. 

Alternativas para a Caça aos Ovos 

• Para alunos a partir do ensino fundamental: em vez de pedir para que os alunos criem as pistas, os 
próprios voluntários farão a divisão dos grupos e criarão as pistas. Nesse caso, os grupos podem 
competir na mesma caça aos ovos e o desafio é ver quem chega primeiro à cesta. Para isso, deixe a 
mesma pista para cada grupo em cada um dos locais escolhidos, diferenciando por cores ou pelo 
nome dos “times”.  

Na hora da brincadeira, vocês ou algum representante da comunidade escolar dá a primeira dica. No 
final, os alunos que encontrarem a cesta de ovos de chocolate podem auxiliar na distribuição, além de 
receber um prêmio (pode ser uma medalha ou chaveiro para ser colocado na mochila, por exemplo). 

• Para alunos do ensino médio: para tornar a etapa de descoberta das pistas ainda mais difícil, crie 
desafios para serem desvendados antes da revelação da pista. Nesse caso, em vez de começar a 
brincadeira dando uma dica da localização da primeira pista, os voluntários poderão dar um desafio 
matemático. Conforme os grupos forem desvendando a resposta correta, os voluntários vão liberando 
a dica da localização da próxima pista. Assim, a liberação de cada pista é precedida de um problema 
que precisa ser resolvido coletivamente. 

É interessante ter uma variedade de disciplinas nessas perguntas, envolvendo desafios de lógica, 
perguntas sobre os assuntos trabalhados em sala de aula ou conhecimentos gerais, por exemplo. 

OPCIONAL Alternativas para a dinâmica da atividade  
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Dessa forma, cada aluno poderá dar a sua contribuição dentro daquilo que ele mais tem habilidade –
matemática, história, geografia, culinária, arte, etc.  

• Para qualquer idade: escreva atrás de um quebra-cabeças uma única pista para a localização da 
cesta de ovos (por exemplo: “Para encontrar a cesta de ovos, vá ao lugar onde está o fogão”). As 
peças do quebra-cabeça devem ser espalhadas pela escola e os alunos trabalham juntos para 
encontrá-las. Ao final, juntam as peças e desvendam a localização (veja aqui alguns exemplos). 

• Para crianças bem pequenas: espalhe ovos coloridos e peça para as crianças encontrarem, por 
exemplo, dois ovos vermelhos + 2 ovos azuis + 2 ovos amarelos. Distribua cestinhas para facilitar a 
coleta. Os primeiros que completarem podem ajudar os amigos que estiverem com dificuldades. Ao 
final, todos ganham um ovo de chocolate como prêmio. Outra possibilidade é espalhar setas pela 
escola, indicando o caminho para a cesta de ovos.  

Brincadeira e conscientização 

Aproveite a reunião da comunidade escolar para abordar assuntos relacionados ao tema da festa. Veja 
algumas ideias: 

• Monte uma barraquinha para que as crianças, com a orientação dos voluntários, façam a pintura de 
ovos de verdade ou ovos de plástico para artesanato. Há técnicas que podem atrair a atenção de 
pessoas de todas as idades (veja aqui algumas ideias).  

Caso a opção da escola tenha sido a exposição dos ovos decorados, inclua no mesmo espaço a 
exposição do trabalho deles, identificando cada um pelo nome do aluno e o nome da 
professora/série. No caso de uma escola muito grande, cada classe poderá escolher o ovo mais bonito 
para representar a turma na exposição. 

Peça para que as pessoas que visitarem a exposição votem no ovo mais bonito. Ao final, contabilize os 
votos e dê uma premiação simbólica para os três primeiros colocados. 

• Convide um dentista (pode ser um amigo dos voluntários ou um profissional que trabalhe na 
comunidade) para explicar a importância de se escovar bem os dentes após o consumo de doces. 
Se possível, distribua kits contendo escova e pasta de dentes. 

• Convide um nutricionista ou um pediatra (pode ser um amigo dos voluntários ou um profissional que 
trabalhe na comunidade) para falar sobre a importância de uma alimentação saudável e 
variada para o desenvolvimento das crianças, deixando claro que o consumo de alimentos doces e 
processados deve ser restrito a momentos especiais como a Páscoa. 

 

 

 
 
Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo ou blog da instituição. Não se 
esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando inclusive os resultados da experiência. Para isso, 
basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe. 
 
  

PASSO 5 Divulgação da ação 
 

https://www.pinterest.com/pin/400538960585716175/
https://www.youtube.com/watch?v=ymoj9oAitNo
https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo sobre o sentido da 
Páscoa 
Ovos de chocolate e coelhos são símbolos de um 
dos principais feriados do nosso calendário: a 
Páscoa. O significado dessa festa, porém, vai muito 
além das incessantes propagandas de ovos de 
chocolate. Trata-se de um rito milenar associado 
ao ano litúrgico cristão. Vamos conhecer um 
pouco mais dessa história? 

A Páscoa, também conhecida como Domingo da 
Ressurreição, é uma das celebrações cristãs mais 
antigas e importantes, pois celebra a ressurreição 
de Jesus após três dias de sua 
crucificação no Calvário, conforme registrado no 
Novo Testamento da Bíblia. A data da 
Páscoa determina todas as demais datas das festas 
cristãs, exceto as relacionadas ao Advento1. Desse 
modo, ela não tem uma data fixa no calendário 
civil. O Domingo de Páscoa marca o ápice 
da Paixão de Cristo e é precedido pela Quaresma 
,período de 40 dias de jejum, orações 
e penitências. 

A última semana da Quaresma é chamada 
de Semana Santa, que abrange o chamado Tríduo 
Pascal, incluindo a Quinta-Feira Santa, que 

                                                 
1 É o primeiro tempo do ano litúrgico, o qual antecede o Natal. 
Para os cristãos, é um tempo de preparação e alegria, de 
expectativa, em que os fiéis, esperando o nascimento de Cristo, 
vivem o arrependimento promovendo a paz e a fraternidade. 
No calendário religioso esse período corresponde às quatro 
semanas que antecedem o Natal. 

comemora a Última Ceia, a cerimônia do Lava-
pés e a Sexta-Feira Santa, que relembra 
a crucificação e morte de Cristo. A Páscoa é 
seguida por um período de 50 dias 
chamado Época da Páscoa, a qual se estende até 
o Domingo de Pentecostes. 

O Primeiro Concílio de Niceia2 estabeleceu a data 
da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois 
da lua cheia seguinte ao equinócio vernal (a 
chamada lua cheia pascal). Do ponto de vista 
eclesiástico, o equinócio vernal acontece em 21 de 
março (enquanto astronomicamente acontece em 
20 de março na maioria dos anos). Vale considerar 
que a lua cheia não segue necessariamente a data 
astronômica prevista. Deste modo, a data da 
Páscoa varia entre 22 de março e 26 de abril. Os 
cálculos dos cristãos basearam-se no calendário 
juliano3, cuja data de 21 de março corresponde, no 
século 21, ao dia 3 de abril no calendário 
gregoriano4, utilizado no Ocidente. No Oriente, 
inclusive, a Páscoa varia entre 4 de abril e 8 de 
maio. 

É possível estabelecer relações entre a Páscoa 
cristã e a Páscoa Judaica, tanto pela data quanto 
por muitos de seus simbolismos centrais. Em 

                                                 
2 Formada por bispos na cidade de Niceia da Bitínia (atual 
Turquia) em 325 d.C., foi a primeira tentativa de obter 
um consenso na Igreja por meio de 
uma assembleia representando toda a cristandade. 
3 Foi implantado pelo líder romano Júlio César, em 46 a.C. 
4 É um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente 
pela maioria dos países. Foi promulgado pelo papa Gregório 
XIII em 24 de fevereiro do ano de 1582.  

“Come chocolates, pequena;  
Come chocolates!  

Olha que não há mais metafísica 
no mundo senão chocolates”  

Álvaro de Campos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calv%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Data_da_P%C3%A1scoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Data_da_P%C3%A1scoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paix%C3%A3o_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADduo_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADduo_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arrependimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altima_Ceia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lava_p%C3%A9s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lava_p%C3%A9s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-Feira_Santa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89poca_da_P%C3%A1scoa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Pentecostes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Niceia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lua_cheia_pascal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_juliano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_juliano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1scoa_judaica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niceia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%ADnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/325
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristandade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar
http://pt.wikipedia.org/wiki/46_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Greg%C3%B3rio_XIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Greg%C3%B3rio_XIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1582
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português, e em muitas outras línguas, as duas são 
chamadas pelo mesmo nome ou por termos 
similares. 

Missas matinais, trocas do cumprimento pascal e 
de ovos de Páscoa revelam costumes pascais que 
mobilizam os cristãos do mundo inteiro. Vários 
outros costumes passaram a ser atrelados à Páscoa 
e foram adotados por cristãos e não cristãos, como 
a caça aos ovos, o coelho da Páscoa e a Parada da 
Páscoa. Há também uma vasta culinária ligada à 
época pascoal, que varia conforme a região. 

 

A saúde e o consumo de 
chocolates de páscoa 
O feriado de Páscoa é um momento propício ao 
consumo de chocolates, que aparecem nas 
prateleiras de lojas e supermercados sob a forma 
de ovos. Dados extraídos da Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados (Abicab) indicam que o Brasil é o 
quinto maior produtor de cacau e o quinto maior 
consumidor de chocolate do mundo5.  

Embora bastante apreciadas pela população, essas 
iguarias, que têm cada vez mais criado versões 
para atrair consumidores e incrementar suas 
vendas (ovos com brindes e de diferentes sabores 
e formatos, ovos diet, com alto ou baixo teor de 
cacau, com ou sem lactose ou glúten) apontam 
para um alerta quanto ao consumo exacerbado de 
chocolates nessa época, o que pode ser prejudicial 
à saúde. 

“Para crianças, em especial, o consumo de 
chocolate deve ser controlado, principalmente no 
primeiro ano de vida, por causa do alto teor de 
açúcar e gordura”, afirma Nísia Pimenta Bassit, 
médica da Divisão de Doenças Transmitidas por 
Alimentos da Secretaria de Saúde de São Paulo6. 
Nísia faz algumas recomendações sobre o 
consumo de chocolates: 

                                                 
5 Fonte: http://www.dci.com.br/industria/produc-o-de-
chocolate-cresceu-13-no-ultimo-ano-segundo-abicab-
1.466363  
6 Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-
noticias/saude-alerta-para-cuidados-com-o-consumo-de-
chocolate-na-pascoa/ 

• Não compre os chocolates diet pensando em 
evitar calorias. Os produtos dietéticos podem 
ser até mais calóricos que o chocolate normal, 
pois o teor de gordura é maior. A indicação 
deste produto é para pessoas que têm 
restrições alimentares, como a intolerância ao 
leite de vaca, que pode ser substituído pelo de 
soja, ou ainda a substituição do açúcar para os 
diabéticos. 

• Prefira o chocolate meio amargo, que contém 
grande quantidade de massa de cacau e 
pouco açúcar. A maior concentração de massa 
de cacau proporciona maior quantidade de 
nutrientes benéficos. 

• Por conter ácido oleico, o mesmo encontrado 
no azeite de oliva, o chocolate, se consumido 
em quantidades moderadas, pode contribuir 
para a elevação do bom colesterol (HDL) e a 
diminuição do colesterol ruim (LDL). O 
chocolate também é rico em flavonoides com 
propriedades antioxidantes, as mesmas 
encontradas no vinho tinto. Consumido com 
moderação e dentro de uma dieta equilibrada, 
o produto age como antioxidante e protetor 
do sistema cardiovascular.  

• O chocolate também é considerado um 
antidepressivo natural, evita os sintomas da 
TPM e é um estimulante energético. Mas evitar 
exageros é a dica essencial.
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