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Caderno de Actividades 
  

 
 

Estas actividades são inspiradas do álbum ilustrado e bilingue Sofia & Adélia na Terra 

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_na_terra_pai_natal.html
http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_na_terra_pai_natal.html
htpp://www.barry4kids.net/FAZER/PT/fazer_fichas_pt.html
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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 na Terra do Pai Natal.  

 

 
  

http://www.barry4kids.net/LER/PT/livro_infantil_sofia_adelia_na_terra_pai_natal.html
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Labirinto do duende e da rena 
 

Ajuda o duende a encontrar a rena que fugiu. Pinta o caminho até lá. 
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Letras com figuras de Natal 
 

Aprende a conhecer letras do alfabeto com os nomes de algumas figuras de Natal. 
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Formas geométricas 

 
Estes quatro objectos de Natal têm formas geométricas. Escreve o número de cada 
objecto dentro da casa abaixo cuja forma geométrica se assemelha à do objecto.  
Exemplo: número do objecto de forma quadrada dentro da casa quadrada. 
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Labirinto das prendas 
 

Este duende tem de ir buscar as prendas para dar à Sofia e à Adélia. Ajuda-o nesta 
tarefa, pintando o caminho até às prendas e depois continua até às duas meninas.  
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Labirinto dos carrinhos 
 

Este duende está a testar os carrinhos. Ajuda-o nesta tarefa, pintando os três caminhos 
que levam aos carrinhos. Se quiseres, também podes pintar o duende e os carrinhos. 
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Tamanhos - Qual o maior?  
 

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

a Adélia a,escolherem 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?  
 

Cada grupo de dois objectos tem um que é realmente mais pequeno que o outro. Ajuda a 

Sofia e a Adélia a,escolherem o objecto mais pequeno de cada grupo, fazendo uma cruz 

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

       No quadro seguinte, pinta todos os números que são maiores do que 5 (cinco). 
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Números – Entre 2 e 7 
 

               No quadro seguinte, pinta todos os números entre 2 (dois) e 7 (sete). 
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Adicionar bolas de Natal 
 

Nos dois jogos seguintes, vais aprender a adicionar mais um ao número anterior. Conta 
as bolas de Natal e escreve o resultado no quadrado vazio, à direita.  
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Adicionar estrelas de Natal 
 

Nos dois jogos seguintes, vais aprender a adicionar mais dois ao número anterior. Conta 

as estrelas de Natal e escreve o resultado no quadrado vazio, à direita. 
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Adicionar prendas 
 

O Pai Natal deu uma prenda à Sofia e outra à Adélia. A prenda da avó está pousada no 
chão enquanto ela tira a foto. Quantas prendas deu o Pai Natal?  
Escreve o resultado abaixo, Também podes colorir a imagem. 
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Adicionar pinheiros 
 

Em cima, à esquerda, estão três pinheiros e à frente do trenó estão dois. Quantos 
pinheiros estão na imagem? Escreve o resultado na casa abaixo.  
Também podes colorir a imagem. 
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   Adicionar bonecos de neve 
 

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

seja igual ao número indicado na estrela à esquerda.  
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Completar palavras de Natal 
 

Que tal aprenderes a escrever algumas palavras importantes de Natal? Então entretém-te 

com este jogo de escrita. Completa com as letras em falta. 
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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.  
 
1. Longos são os meus ramos, sempre verdinhos. No Natal, fico todo enfeitado com bolas 

de várias cores, grinaldas e muitas luzes e dou grande alegria a casas e mesmo ruas.   

O que sou? 

 

2. Sem mim e os meus companheiros não haveria prendas para o Pai Natal distribuir aos 

meninos e meninas bem comportados. Somos nós que fabricamos os brinquedos e 

damos comer às renas. Quem sou? 

 

3. Brilho, brilho lá no céu e indico o caminho aos Reis Magos. As quatro primeiras letras do 

meu nome estão em estrada. E as três últimas em vela. O que sou? 

 

4. Lá no alto de mim, estão os sinos que tocam a chamar os fiéis para a missa. O que sou? 

 

5. Tenho um nariz vermelho bem engraçado que brilha na noite como a luz de um farol. 

Sem mim, o Pai Natal não podia encontrar o caminho através do nevoeiro. Quem sou? 

 

6. Por elas esperam todos os meninos e meninas na noite de Natal. Será que o Pai Natal 

se esqueceu de as deixar ao pé da chaminé, no sapatinho ou na meia? O que são? 
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Bolachas de pão de especiarias 
 

Esta receita de bolachinhas de pão de especiarias é fácil e fantástica para fazeres com a 

ajuda de um adulto, claro. Para os olhos e os botões usa passas, ou outros frutos secos. 

Podes comê-las todas, ou então convidar os teus amiguinhos para as comerem contigo.  

 
Ingredientes 

 3 chávenas-de-chá de farinha 

 2 colheres-de-chá de gengibre em pó 

 1 colheres-de-chá de canela em pó 

 1 colher-de-chá de bicarbonato de sódio 

 1 colher-de-chá de noz-moscada em pó           

 ¼ colher-de-chá de sal 

 ¾ chávena-de-chá de manteiga amolecida 

 ¾ chávena-de-chá de açúcar amarelo 

 ½ chávena-de-chá de melaço (ou xarope) 

 1 ovo 

 1 colher-de-chá de extracto de baunilha  

.  
Decoração: passas, corintos, outros frutos secos, ou então açúcar em pó  
 
Preparação 

 Mistura a farinha com o gengibre, a canela, o bicarbonato, a noz-moscada e o sal numa 

tigela grande. Deixa repousar. Depois, bate a manteiga e o açúcar com a batedeira 

(velocidade média) numa outra tigela. Junta o melaço, o ovo e a baunilha e mistura 

bem. Com a batedeira na velocidade mais baixa, junta a mistura de farinha que já tens 

na outra tigela e envolve tudo muito bem. Coloca a massa numa superfície plana e 

pressiona para fazer um disco redondo, que embrulhas em plástico alimentar e levas 

ao frigorífico por 4 horas, ou mesmo de um dia para o outro.  

 Pré-aquece o forno a 180°C/350°F. Numa superfície enfarinhada, estende a massa 

com o rolo, de modo a ficar com uma espessura de meio centímetro (0,5 cm/¼ in). 

Com cortadores de bolachas de vários formatos, faz as bolachinhas e coloca-as sobre 

folhas de papel especial para bolos. Decora com as passas ou os frutos secos. 

 Leva ao forno por 8-10 minutos ou até que as bordas das bolachas comecem a ficar 

douradas. Deixa arrefecer uns dois minutos. Depois, passa as bolachas para uma 

grelha, até que fiquem completamente frias. Só então as deves decorar com o açúcar.  

 

Bom apetite! 
 


