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Olá amiguinho, oh oh oh! 
 
Peço desculpas por não poder visitar você neste Natal, já estou 
velhinho e não posso ficar exposto ao coronavírus, oh oh oh!  
 
Este ano que passou trouxe lições e desafios, mas também 
serviu para nos lembrar que precisamos dar valor para 
aquilo que há de mais precioso: aqueles que amamos. Neste 
Natal de 2020, desejo que todos possamos estar ao lado dos 
familiares e amigos mais queridos e celebrar as bênçãos que 
temos recebido pelo caminho. Lembre-se de usar a máscara 
direitinho e obedecer ao Papai e à Mamãe. 
 
Para colorir e alegrar este Natal, recrutei o Olympico Club e 
preparamos este livro de atividades que está muito legal, oh 
oh oh! 
 
Boas festas e um 
maravilhoso 2021, 
repleto de saúde, 
alegria e prosperidade!  
 
Com carinho, 
Papai Noel.
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cozinhe junto
Já pensou em in cluir a criançada na preparação da ceia de Natal?

Você pode estar pensando: criança na cozinha? Sim, criança na 
cozinha sendo assistente. Cozinhar em família é uma daquelas 
lembranças que você carrega para o resto da vida.

Experimente separar um dia para preparar com seus pequenos 
umas comidinhas natalinas. Não precisa fazer o pernil, a rabanada 
ou a maionese, mas que tal fazer um docinho? Umas bolachinhas? 
Umas decorações comestíveis para a mesa da ceia?

As crianças adoram se lambuzar de doce, tudo vira uma boa festa e uma 
boa bagunça também. Mas tudo bem, né? Afinal, é Natal! Deixe fluir a 
sua imaginação,  mas para lhe ajudar vamos dar algumas receitinhas.

Árvore de Natal de Mexerica

Ingredientes: 2 mexericas | 1 romã 
|açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de Preparo: Em um prato monte a 
Árvore de Natal com os gomos da mexerica, 
conforme a foto. Use as sementinhas da romã 
para fazer as bolinhas da árvore. Finalize 
polvilhando açúcar de confeiteiro em cima.

Papai Noel de Chantily

Ingredientes: Chantilly | Morangos 
| Chocolate em lascas

Modo de Preparo: Lave os morangos, retirando o 
cabinho e as folhas. Para criar a base, faça um corte 
horizontal na parte mais larga da fruta. O rosto, 
barba e cabelo do Papai Noel são feitos com o 
chantilly, colocando uma generosa faixa branca ao 
redor da ponta da fruta. Para fazer o gorro, basta 
colocar a tampinha do morango no topo. Os olhos 
e o nariz podem ser feitos com lascas de chocolate 
ou com bolinhas prateadas de enfeitar bolos.

Olhe só quanta ideia legal tem nesse site: 
www.frescurasdatati.com/tag/comidinhas-de-natal
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Show de talentos

Sua família é talentosa? Existem membros que fazem algo especial, como 
cantar, dançar, fazer um número de mágica ou outro dom? Bom, então o 
show de talentos vai ser perfeito para vocês! As crianças, inclusive, podem 
encenar histórias natalinas, para entrar no clima da época.

Aproveite um espaço bem amplo da residência, afaste os móveis e faça um 
cartaz bacana com o nome: “Show de talentos da família (nome da sua)”. 
Pode colocar uma cortina e montar um cenário com objetos que você tem 
em casa mesmo. Use a sua criatividade e chame a criançada para ajudar a 
deixar o ambiente ainda mais bonito.
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Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho

mímicas natalinas

Essa brincadeira é a cara do Natal e rende altas risadas. Ela é voltada 
especialmente às crianças, mas fica muito mais legal quando o papai, a 
mamãe, o vovô, a vovó e quem mais quiser entrar 
no jogo.

Como jogar: imprima uma imagem 
relativamente grande de uma rena e cole na 
parede. Entregue ao participante um pedaço de 
papel vermelho – que representa o nariz da rena 
– com uma fita adesiva na parte de trás.

Depois, coloque uma venda nos olhos da 
pessoa, gire-a e peça a ela para prender o nariz 
na rena do Papai Noel.

Todo mundo terá uma chance de participar. 
Quem prender mais perto do local certo, ganhará 
um prêmio.

Funciona assim: você faz uma lista de temas de Natal. Podem ser 
personagens, ornamentos, ações, nomes de filmes. Você decide. O 
importante é ser algum ícone do Natal, como:

. Rena

. Papai Noel descendo a chaminé

. Abrir os presentes

. Duende

Em seguida, recorte papéis, dobre e coloque num pote. Depois, cada pessoa 
sorteia um desses papéis e faz uma mímica para que as outras pessoas na 
sala descubram qual é a palavra. 
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Bingo natalino

Compre lembrancinhas 
variadas,  embrulhe-as e coloque 
em uma caixa forrada com 
papel de presente natalino.

Baixe e imprima as cartelas  e 
as fichas de Bingo que estamos 
disponibilizando para vocês no 
QR Code ao lado. Se quiser, pode 
plastificar ou colocar papel contact, 
caso queira usar mais vezes.

O resto você já sabe! Quando a 
família estiver reunida para o Natal, 
distribua as cartelas e comece a 
diversão! Quem for o primeiro a 
completar uma linha ou coluna, 
escolhe um presente da caixa.

 Mais dicas divertidas em:
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Qual a sombra correta?
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Jogo dos 7 erros
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quantos papais noéis você vê?
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para colorir!
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Qual dessas figuras não tem o seu par?
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complete as figuras
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QuEM É O MAIS RÁPIDO?
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ligue os pontos
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labirinto matemático
colora a sequência correta de 1 a 16.
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AJUDE O PAPAI NOEL A
ENCONTRAR  OS PRESENTES?
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Esperamos que 
vocês se divirtam 

bastante neste natal! 

Façam as atividades 
sugeridas, postem 
nas redes sociais, 

marquem o Olympico 
e coloquem a Hashtag 

#nataldoolympico.

Vamos repostar!


