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Bom Natal, Pai Natal  

 Não é nada fácil ser Pai Natal! Querem saber como se chega a Pai 

Natal? Eu Explico. Pode ser de várias maneiras. Eu, por exemplo, durante 

anos, fui carteiro numa pequena cidade. Toda a gente me conhecia, eu 

conhecia toda a gente e todos gostavam de mim, principalmente as crianças 

que, às vezes, ao verem-me, diziam: 

 - Em vez de cartas com gatafunhos podias trazer-nos um presente 

bonito, mesmo não sendo Natal. 

 Um dia, era eu já mais velho, adoeci e, quando dei por mim, vi junto à 

cabeceira da cama uma linda rapariga de vestido branco e olhos verdes. 

 - Quem és tu? O que fazes aqui? 

 - Sou a Fada do Inverno e venho propor-te um novo ofício, não muito 

diferente da tua profissão, só tens de viajar mais. Venho propor que te tornes 

Pai Natal. 

 Levou-me até à janela do quarto e mostrou-me um trenó que era 

puxado por quatro parelhas de renas. Seria aquele o meu trenó com o qual, a 

partir de dezembro, iria entregar presentes às crianças de todo o mundo. 

 - Vais receber muitas cartas e postais. Terás que as ler para saber o 

que as crianças te pedem e de onde são para lhes entregares os presentes. 

  Chegavam-me cartas de todo o mundo. Tive de aprender muitas 

línguas. 

 Ainda há pouco recebi uma carta, de uma menina chamada Bárbara, 

que me pedia um telemóvel para poder falar a toda a hora com os primos que 

estão emigrados no Canadá. Não me posso esquecer deste pedido. Afinal é 

para isso que o Pai Natal existe. 

 

     Bom Natal, Pai Natal (adaptado), 1996 

1 - Assinala com V (verdeiro) ou F (falso) nas seguintes afirmações sobre a 

personagem principal da história. 
 

 V F 

O Pai Natal não sabia ler    

Um dia, quando era novo e tinha muita saúde, uma fada 
propôs-lhe o ofício de ser Pai Natal. 

  

A Bárbara escreveu-lhe uma carta a pedir um telemóvel 

para falar com os amigos que viviam em Portugal.  

  

 Ao verem o carteiro as crianças pediam-lhe que 
entregasse presentes bonitos, mesmo não sendo Natal. 

 

  

 

2 – Segue as instruções para fazeres um postal de Natal. 

 

1º Escolhe uma cartolina da cor que mais gostas. 

2º Pega na régua e desenha um retângulo com 20cm de largura e 14cm de 

altura. 

3º Corta-o e dobra ao meio. 

 

4º Opção A 

a) Desenha um triângulo igual à figura, num papel  

ou tecido colorido. 

b) Escolhe outra cor e corta um retângulo parecido ao 

 da imagem para fazeres o tronco. 

c) Cola as peças na parte frontal da cartolina. 

d) Decora a árvore a teu gosto (brilhantes, botões). 

 

4º Opção B 

a) Imprime e pinta um bonito desenho.  

b) Recorta-o e cola-o na cartolina dobrada. 

 

5º Abre o cartão e escreve uma bonita mensagem,  

própria da época natalícia. 


