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O que é que tem o 

nariz vermelho, tem 

hastes castanhas creme 

e é um animal?

Gustavo Bernardino



O NATAL

O Natal é como um grande festival

Que a ninguém faz mal

O Natal não é só receber prendas 

todo o dia

É também conviver com a família

O Natal marca o nascimento do 

menino Jesus

Que nos guia com muita luz
Elisa Alves



O Natal é feliz

O Natal é divertido

Nós gostamos do Natal

O Natal é bem bonito

Henrique Jesus



O Natal é especial

Há luzinhas a brilhar

Eu gosto do Natal

E ver as estrelas a cintilar

Maia Medina



O Natal é muito feliz

O pai natal dá presentes e é juiz

À noite vem o pai natal

Com uma festa bestial

Luna Ampt



Qual é coisa, qual é ela, 

tem um capuz verde e 

ajuda o pai natal?

David Monteiro



Iara Mendes 

O Natal é divertido

Passamos a noite com a família e 

à meia-noite abrimos as prendas.

Mas o mais importante é passar o 

dia com a família…



Margarida Cabecinha

NEVE

ALEGRE

ÁRVORE DE NATAL

BESTIAL

ESPECIAL



Bernardo Guerreiro

No Natal abrimos prendas e 

passamos belos bocados com a 

família.

Por isso,  o Natal não é só ganhar 

presentes, é também conviver com 

a família.

Eu gosto muito do Natal.



Eu gosto do Natal, ganhamos 

muitas prendas. 

Quando estamos a dormir, os 

nossos pais vão lá meter os 

presentes.

O Natal é muito fixe, eu gosto de 

conviver com a minha família.

Diogo Jesus



Eu gosto do Natal

É bestial

Recebemos presentes

E são todos muito diferentes

Eva Mateus



Eu gosto do Natal

Porque é bestial

E é normal adormecer

Antes da chegada do pai natal

Rodrigo Silva



Adoro a noite de Natal

Para mim é sempre bestial

Sempre que abro os presentes 

Fico com alegria de ter o que queria

Também adoro estar na neve 

É fresca, branca e leve

Sara Belela



Todos adoram ganhar presentes 

Fazem as crianças muito sorridentes

Mas o importante não são os presentes

É estar com a família e estarmos contentes

Leonor Silva



PINHEIRO

ALEGRE

ENFEITADO

NEVE

ATÉ AO

TELHADO

AMOR

FIEL
José Albino



O dia de Natal é um dia 

para estar com a família 

e conviver.

O Natal é divertido em 

todos os sentidos.

Ana Batista



O Natal é especial

Como ele não há igual

Presentes vamos ganhar 

Num Natal de impressionar

Com os duendes a ajudar, o pai natal vai chegar

Quando o Natal chegar, lá vamos nós festejar

No Natal recebemos prendas de encantar

E no outro dia podemos brincar

Gonçalo Castanho



O  Natal é alegre e deixa-nos 

sempre feliz com os seus 

presentes.

É um dia especial para todos.

Passamos todo o dia a divertir-

nos com os familiares.

No Natal brincamos na neve e 

fazemos bonecos.

Comemos na mesa ao lado da 

lareira.

Gabriel Carrilho



O Natal é engraçado 

porque vamos ganhar 

muitos presentes.

Na neve vamos criar um 

boneco de neve.

Para nós é um dia muito 

especial que nos sairá 

bestial.

Martim Dimitrov



Eu gosto do Natal

Abrir prendas é bestial

A família está comigo neste dia especial

Com os primos ao meu lado neste Natal

Clara Vilhena



Eu gosto do Natal

É muito especial

Recebemos muitas 

prendas

do pai natal

Lourenço Conceição



PAZ

REIS MAGOS

ESTRELAS

SANTA CLAUS

ENCANTADO

NASCEU

TÃO ABENÇOADO

ENFEITADO

SANTO MENINO

Leonardo Matos



Eu gosto do Natal porque é bestial

Gosto de estar com a família naquele belo dia

Abrir presentes e ficar contente

Acender a lareira com a madeira

Henrique Silva



FELIZ

ANO

MUITA

FAMÍLIA

ALEGRE

AMIGA

NATAL

Maria Inês Jacinto 



No dia de Natal recebo 

presentes e também janto com 

os familiares. 

Dou presentes aos familiares e 

celebramos a noite de Natal.

Dinis Chainho



ESPECIAL

SONHAR

TÃO

REAL

ENCANTADOR

ALEGRE

ANIMADO

Valentim Bernardino


