
Material: 
•  Três cápsulas de café usadas
•   Uma concha da praia ou uma pedra
fina (lisa e arredondada) ou um
pedaço de madeira para servir de base

• Três bolas ou pedrinhas da praia
• Arame
• Cola
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Trabalho do aluno 
Ricardo Lima, Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, 2016

Elabora um pequeno presépio 
com as seguintes figuras:  
a Virgem Maria, o S. José  

e o Menino Jesus.

Execução: 
1.  Molda as três cápsulas de café, uma a uma, à volta 

de uma pequena bola ou de uma pedrinha da praia, 
de modo a que estas representem as cabeças das 
figuras (a figura do Menino Jesus deverá ser mais 
pequena).

2.  Cola as três figuras na base. O Menino Jesus
deve ficar deitado no meio, entre as figuras que 
representam a Virgem Maria e o S. José.

3.  Personaliza cada figura com um elemento que a 
distinga, usando a tua imaginação. Por exemplo, usa 
arame para colocares um cajado ao lado do S. José.

ev et|

Diverte-te a construir este presépio e Bom Natal!

Carla Almeida 
Marco Fernandes
Manuela Reis
António Moreno
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Quando chega o Natal, a nossa casa 
“veste-se” a rigor! As cores, as luzes e o 
brilho desta época trazem magia… 

Em seguida, apresentamos um conjunto de 
decorações que poderás construir e, assim, 
contribuir para a decoração da tua casa e 
da tua árvore de Natal!

Material: 
•  Cartolinas ou folhas
de papel coloridas

•  Canetas de cor / lápis
/ marcadores

•  Tesoura
•    Cola
•  Fio

Decorações 
de Natal
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Moldes

Como fazer:

1.  Cola os moldes apresentados numa
cartolina e recorta-os pelas linhas pretas.

2.  Pinta-os de ambos os lados e decora-os
ao teu gosto.

3.  Depois encaixa as peças (estrela
com estrela, pinheiro com pinheiro),
recorrendo às aberturas recortadas.

4.  Para pendurares estas decorações, cola
um fio no topo de cada uma.

Estrelas e pinheiros de Natal
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Como fazer:

1.  Pinta e decora os moldes ao teu gosto.

2.  Cola-os na cartolina e recorta-os pelas linhas pretas exteriores.

3.  Faz uma dobra pelas linhas a tracejado de cada um dos moldes.

4.  Aplica cola nas dobras e enrola os moldes em forma de cone,
pressionando os limites para fortalecer a colagem.

5.  Coloca um fio no topo de cada um dos cones e pendura-os na
tua árvore de Natal.

Moldes

Pai Natal
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Modelos.
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Como fazer:

1.   Recorta a base apresentada pelas linhas exteriores.

2.  Dobra-a seguindo as linhas a tracejado e deixando as partes cinzentas para cima
(imagens A e B).

3.  De seguida, recorta, com muito cuidado, as partes cinzentas (imagens C, D e E).

4.  Abre a dobragem e… está pronto o teu floco de neve (imagens F, G  e H)!

5.  Decora-o da forma que mais gostares.

A B C

G

D

HE F

Floco de Neve
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Base do floco 
de neve
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MATERIAL:

•  Moldes da página s
eguinte

•  Caixa de fósforo
s vazia

• Cola
• Tesoura

Como fazer?
1.  Reúne e organiza todos os materiais necessários (fig. A).

2.  Recorta, pelos contornos, os quatro moldes
disponíveis na página seguinte.

3.  Agora, abre a caixa de fósforos, separando as duas partes.

4.  No fundo da parte interior, cola o fundo com bolinhas (fig. B).
De seguida, cola, nas bandas laterais e de acordo com a informação
que consta no molde, o Pai Natal de forma a ficar à frente (mas não
colado) do fundo azul (fig. C).

5.  À volta da abertura da mesma parte da caixa e em jeito de moldura,
cola a lareira (fig. D).

6.  Por fim, forra a parte exterior da caixa de fósforos
com os restantes elementos decorativos que estão
nas páginas seguintes (fig. E).

7.  Depois de terminada a montagem, fecha a caixa e volta
a abrir…  Terás um cenário natalício com o qual poderás
surpreender alguém neste Natal! Ho! Ho! Ho!

Ho! Ho!Ho!CAIXINHA

A B C

D E F

Nota para o/a professor/a: 

Os materiais utilizados para executar  

esta atividade podem ser encontrados em 

https://www.arealeditores.pt/material-didatico
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