
© Dulce Rodrigues. Reservados todos os direitos.  

  

Caderno de Actividades 
  

 
 

 

Estas actividades são inspiradas do álbum ilustrado e bilingue Sofia & Adélia e as Renas 

do Pai Natal.  

 

Atendendo à faixa etária a que se destinam, a criança vai precisar da ajuda de um adulto. 

Imprima as folhas.  

 

Encontra mais fichas de actividades para crianças com este e outros níveis de 

aprendizagem no sítio infanto-juvenil barry4kids.net. 

  

http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_na_quinta.html
http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_renas_pai_natal.html
http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_renas_pai_natal.html
htpp://www.barry4kids.net/FAZER/PT/fazer_fichas_pt.html
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  Labirinto do Pai Natal 
 

O Pai Natal foi deixar prendas em casa de alguns meninos e meninas e agora não sabe 
onde ficou o trenó. Ajuda o Pai Natal a encontrar o trenó, pintando o caminho até lá. 
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Encontra o intruso 

 

Traça um círculo à volta do objecto ou personagem que não encontras nas ilustrações do 

livro Sofia & Adélia e as Renas do Pai Natal.  

 

 
  

http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_renas_pai_natal.html
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           Labirinto do duende 
 

Ajuda o duende a ir buscar as prendas. Pinta o caminho até lá. 
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     Letras com figuras de Natal 
 

Aprende as cinco vogais do alfabeto com os nomes de alguns objectos de Natal. 
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Vamos contar 
 
Dentro destas caixas estão vários enfeites de Natal. Conta quantos enfeites iguais há nas 
caixas e escreve esse número no círculo a cor correspondente a cada enfeite.  
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   Labirinto do boneco de neve 

 

   Ajuda o boneco de neve a encontrar a bengala doce que perdeu. Pinta o caminho até lá. 
   Também podes pintar o laço. 
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Contar pinheiros 
 

Nos dois jogos seguintes, vais aprender a contar até ao número 10 (dez). Conta os 
pinheiros e escreve o resultado no quadrado à direita.  
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Colorir 

Gostas de pintar? Então, entretém-te a colorir estas imagens tiradas do livro bilingue 
Sofia & Adélia e as Renas do Pai Natal.  
.  

 
  

http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_renas_pai_natal.html
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Labirinto da árvore de Natal 
 

Ajuda a Sofia e a Adélia a encontrar os enfeites para a árvore de Natal. Pinta o caminho 
até à primeira bola, depois continua até encontrares as restantes. 
 

.  
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Tamanhos - Qual o maior?  
 

Cada grupo de dois objectos tem um que é realmente maior do que o outro. Ajuda a Sofia 

e a Adélia a escolher o objecto maior de cada grupo, fazendo uma cruz no círculo por 

baixo desse mesmo objecto.
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Tamanhos - Qual o mais pequeno?  
 

Em cada grupo de dois objectos há um que é realmente mais pequeno do que o outro. 

Ajuda a Sofia e a Adélia a escolher o objecto mais pequeno de cada grupo, fazendo uma 

cruz no círculo por baixo desse mesmo objecto. 
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Números – Menor do que 5 
 

       No quadro seguinte, pinta todos os números que são menores do que 5 (cinco). 
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Números – Maior do que 6 
 

No quadro seguinte, pinta todos os números que são maiores do que 6 (seis). 
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Adicionar pinheiros 

 

Atrás do Pai Natal estão três pinheiros de um lado e dois do outro lado. Quantos pinheiros 
estão na imagem? Escreve o resultado abaixo. Também podes colorir a imagem. 
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Adicionar renas 
 

Nesta imagem, está o Rudolfo e mais 6 (seis) renas suas amigas Quantas renas são?  
Escreve o resultado abaixo, Também podes colorir a imagem. 
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Adicionar bolas de Natal 
 

No jogo seguinte, deves fazer um círculo à volta de duas bolas, em cada fila, cuja soma 

seja igual ao número indicado na bola da esquerda.  
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Qual o nome destas renas? 
 

Depois de teres lido sobre as renas do Pai Natal, saberes os seus nomes e o que gostam 
de fazer, vê se consegues identificar as renas da imagem. Faz uma cruz na bolinha de cor 
que corresponde ao nome de cada uma dessas renas. 
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A casinha do Pai Natal 
 

Gostavas de fazer uma casinha onde a Sofia e a Adélia vão visitar o Pai Natal e as renas?  

Então, mãos à obra!  

 

Material necessário     

 cartolina branca 

 lápis/marcador vermelho      

 cola 

 tesoura 

 

Instruções 

1. Imprime os moldes em cartolina branca e depois recorta com a tesoura. 

2. A casinha tem dois moldes. Tens de colar um ao outro como indicado nos moldes. 

3. Pinta o telhado com o lápis ou o marcador vermelho. 

4. Cola os restantes lados da casinha, incluindo o telhado. 

5. E está pronta a tua casinha. 
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Adivinhas de Natal 
 

Gostas de adivinhas? Então vê lá se adivinhas. Dá a resposta escrevendo o número da 
pergunta no círculo, abaixo, que corresponde ao objecto em questão.  
 
1. A primeira letra está em vila, mas não em fila. A segunda está em dedo, mas não em 

dado. A terceira está em tola, mas não em toca. A última letra está em bata, mas não  

em bota. O que será? 

 

2. A primeira letra está em rola, mas não em mola. A segunda está em vela, mas não em 

vila. A terceira está em nota, mas não em lota. A quarta está em lago, mas não em logo. 

A última está em serra, mas não em terra. O que será? 

 

3. A primeira está em goma, mas não em Roma. A segunda está em pato, mas não em 

pata. A terceira e a quarta estão em rio, mas não em tio. A última está em meto, mas 

não em meta. O que será? 

 

4. A primeira está em lago, mas não em bago. A segunda está em uva, mas não em ova.   

A terceira está em vela, mas não em tela. A quarta está em bota, mas não em bata. A 

última está em saco, mas não em taco. O que será? 

 

5. A primeira está em goma, mas não em gota. A segunda está em vela, mas não em vala. 

A terceira está em Rita, mas não em rota. A última está em rola, mas não em rolo.  

    O que será? 

 

6. A primeira letra está em canela, mas não em caneta. A segunda está em rato, mas não 

em roto. A terceira está em faro, mas não em fato. A quarta está em dedo, mas não em 

dado. A quinta está em livro, mas não em lavro. A sexta está em rua, mas não em tua.  

    A última está em copa, mas não em copo. O que será? 
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Flocos de neve gostosos 

 

As renas adoram a neve! As crianças também! E se houvesse flocos de neve para comer? 

Esta receita de “flocos de neve” é bem fácil e gostosa, mas precisas da ajuda de um adulto, 

claro. Dá para seis “flocos”, mas se duplicares a receita, tens mais flocos. Sabes quantos? 

Podes comê-los todos, ou então convidar os teus amiguinhos para os comerem contigo.  

 
Ingredientes 

 6 tortilhas de farinha 

 óleo vegetal, q.b 

 

Decoração  

 açúcar em pó  

 
Preparação 

 Pré-aquece o forno a 200°C/390°F.  

    Em seguida, aquece as tortilhas no micro-ondas durante cerca de 15 segundos. 

 Depois, dobra cada tortilha ao meio e depois novamente ao meio. Com uma tesoura, 

corta triângulos ou círculos nas bordas, como se estivesses a fazer flocos de neve de 

papel. Desdobra as tortilhas. Pincela levemente os topos das tortilhas com óleo vegetal 

e coloca-as numa assadeira, levemente separadas. 

 Leva as tortilhas ao forno cerca de 4 minutos, até que fiquem douradas e estaladiças, 

Depois, polvilha com o açúcar em pó. E estão prontos os teus flocos de neve! 

 

Bom apetite! 
 


