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O PAI NATAL ESTÁ CONSTIPADO 

 

    
 

 

Para responderes correctamente às perguntas que se seguem, talvez queiras ler o livro bilingue 

LE PÈRE NOËL EST ENRHUMÉ /O PAI NATAL ESTÁ CONSTIPADO, à venda em Publibook e 

em alguns sítios europeus da Amazon.  Se preferires ler o livro electrónico, tens a versão 

unicamente em português, à venda em todos os sítios da Amazon. Os livros electrónicos podem 

ler-se no computador, no iPhone, iPad, BlackBerry ou Android Phone, bem como em todas as 

aplicações que te aconselho a telecarregar gratuitamente na Amazon. 

 

Também encontras as respostas na versão de Natal do sítio infanto-juvenil do cão Barry, 

www.barry4kids.net.  

http://www.barry4kids.net/LER/FR/livre_jeunesse_pere_noel_est_enrhume.html
http://www.publibook.com/librairie/livre.php?isbn=9782748344073
http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_pai_natal_esta_constipado.html
http://www.barry4kids.net/TEMAS_NATAL/PT/temas_natal_pt.html
http://www.barry4kids.net/
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Perguntas 

1. O que significa o Natal para o mundo cristão ? 

2. Como era celebrada a festa de Natal no início da era cristã ? 

3. Qual é o dia da chegada dos reis Magos junto do Menino Jesus ? 

4. Qual é a personagem histórica que está na origem do Pai Natal ? 

5. Em que cidade é que ele nasceu ? 

 

Escreve as palavras que faltam 

1. O trenó do Pai Natal é puxado por __________ renas cujos nomes são: 

_________________________________________________________________________. Mas 

há também a rena que tem o nariz vermelho e luzidio e que é capaz de ver através do nevoeiro;  o 

seu nome é _____________. 

2. Foi em 1906, numa vila da ____________ que as pessoas tiveram pela primeira vez a ideia de 

decorar a praça pública com uma grande árvore de Natal. Seis anos mais tarde, em 1912, os 

Americanos decoraram uma praça pública de Nova-Iorque com um grande ________ de Natal 

iluminado. Pensaram ter sido os primeiros a ter tal ideia. Mas não foram. 

3. A árvore de Natal nos países nórdicos é geralmente um __________; mas nos países do sul da 

Europa, como Portugal, é um _________. 

4. o ___________ é a planta típica desta quadra do ano e encerra em si duas das cores 

predominantes de Natal: o ________ pelas suas folhas ; o ________ pelos seus frutos. Uma outra 

cor tradicional de Natal é o  _________, a cor simbólica do sol.  

5. O costume das _________ a decorar a árvore de Natal tem origem na estrela que guiou os reis 

Magos até ao sítio onde  ________ tinha nascido. 

6. As coroas de Natal são feitas com plantas ___________, com bolas de várias _______ e com 

outros __________________. 

7. O presépio representa o  ____________ do Menino Jesus. 

8. O costume de pôr o _____________ na chaminé ou pendurar ________ tem inspiração numa 

das várias estórias que se contam sobre São Nicolau.  
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Bolo de Chocolate de Natal 
 
Este é um dos bolos de Natal preferidos do Barry e a receita vem da avó da sua dona. Espero que 
também te agrade.  
 

 
 
Utensílios  

Tigela para bater a massa, colher de pau, papel prateado, enfeites de Natal. 

 

Ingredientes 

250 g açúcar, 100 g chocolate em pó, 100 g “bolachas Maria”, 50 g manteiga, 1 ovo   

Para a cobertura 

. creme de chocolate Tulicreme, Nucreme ou um creme de chocolate feito em casa 

 

Preparação 

1 - Bate o ovo com o açúcar e a manteiga. 

2 - Depois de bem batido, mistura o chocolate em pó. Mexe muito bem. 

3 - Deita as bolachas partidas aos bocadinhos e mistura tudo muito bem. 

Nota: Podes amassar com os dedos. 

4 - Corta um rectângulo em papel prateado na cor que quiseres, coloca-o no fundo de uma torteira 

e deita aí a massa. 

5 - Dá-lhe o feitio de um pedaço de tronco de árvore e corta os dois cantos, um deles 

obliquamente. 

6 - Com uma espátula, espalha por cima o Tulicreme, o Nucreme ou outro creme de chocolate, e 

imita os veios da madeira com um garfo. 

7 - Enfeita a teu gosto, com bolas de Natal coloridas, folhas de azevinho, etc. 

8 - Põe no frigorífico até à hora de servir. 
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Máscara de Pai Natal 
 

Material necessário para 1 máscara 

1. uma folha de cartolina A4  

2. cola branca em stick/baton  

3. tesoura  

4. um elástico fininho  

5. lápis de cores  

6. algodão branco (para as barbas)   

  

Instruções  

1. Imprime o desenho na folha de cartolina et pinta-o a teu gosto. 

2. Recorta a máscara com a tesoura. Não te esqueças de recortar os olhos.  

3. Cola o algodão de maneira a imitar as barbas do Pai Natal.  

4. Faz uns furos nos pontos pretos para prenderes o elástico.  

 

Tem cuidado ao usares a tesoura, para que ninguém se magoe. 

 

Bom, a tua máscara está pronta! Agora já podes fazer de Pai Natal e distribuir os 

presentes no dia 24 à meia-noite. 

 

E se fizesses a máscara com a ajuda dos teu amigos ou dos teus familiares? Depois, é só 

representarem a peça O PAI NATAL ESTÁ CONSTIPADO. 

 

Para obteres as máscaras para as outras personagens, visita a versão de Natal do sítio 

www.barry4kids.net do cão Barry, onde também encontras enfeites de Natal e muitas 

outras actividades natalícias para fazeres. 

 

 

 

http://www.barry4kids.net/LER/PT/ler_livros_pt.html#item_pai_natal_pt
http://www.barry4kids.net/FAZER_NATAL/PT/fazer_natal_pt.html
http://www.barry4kids.net/
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