
para

Atividades
 desconectadas

familias
conectadas

Nós criamos esta lista divertida de atividades festivas para você aproveitar em 
família. Passe menos tempo nos dispositivos e mais tempo com sua família!

Compartilhe com um amigo:  www.qustodio.com/connect

Ideias divertidas de Natal
 para toda a família



Boas Festas!

Conteúdo

Como você pode ver na seção de Conteúdos abaixo, nós preparamos duas versões 
da lista de atividades de fim de ano: uma lista alegre e colorida e uma versão para 
impressão que seus filhos podem colorir. Imprima uma delas e pendure em algum 
lugar visível para que você possa marcar as atividades concluídas. 

Também oferecemos sugestões de como realizar cada atividade. Lembre-se de 
que são apenas ideias e que você só precisa imprimir as páginas que quiser! 
Sinta-se à vontade para alterar a ordem das atividades e personalizá-las ou apenas 
usar para inspiração. O mais importante é aproveitar o tempo em família.

Lista colorida

Lista para impressão

Preparar Biscoitos de gengibre

Cantar cantigas de Natal

Passear pela natureza

Praticar esporte em família

Fazer cartões de natal

Maratona de filmes de Natal

Comer Rabanada

Visitar um mercadinho de Natal

Página 3

Página 4

Página 5

Página 6

Página 7

Página 8

Página 9

 Página 2



Página 3

Preparar
biscoitos de gengibre

Fazer
cartões de Natal

Cantar
cantigas de Natal

Maratona
de filmes de Natal

Visitar 
um mercadinho 
de Natal

Praticar
esporte em familia

Passear
pela natureza

Comer
Rabanada



Página 4

Preparar
biscoitos de gengibre

Fazer
cartões de Natal

Cantar
cantigas de Natal

Maratona
de filmes de Natal

Visitar 
um mercadinho 
de Natal

Praticar
esporte em familia

Passear
pela natureza

Comer
Rabanada



Preparar biscoitos de gengibre

MASSA

1 1/4 xícara de açúcar

1 xícara de manteiga em 
temperatura ambiente

1 ovo grande

3 colheres de sopa de melaço

1 colher de chá de baunilha

3 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de chá de canela 
em pó

1 colher de chá de gengibre 
em pó

1/2 colher de chá de 
bicarbonato de sódio

1/4 colher de chá de sal

COBERTURA

1 xícara de açúcar de 
confeiteiro

1/4 xícara de leite

PASSO 1
Em uma tigela, combine o açúcar, a manteiga, 
o ovo, o melaço e a baunilha. Bata em 
velocidade média, até formar um creme. 
Adicione os demais ingredientes da massa. 
Bata em velocidade baixa até ficar 
homogêneo.

PASSO 2
Divida a massa ao meio e embrulhe com filme 
plástico. Leve à geladeira de 1 a 2 horas ou até 
firmar.

PASSO 3
Abra a massa sobre uma superfície levemente 
enfarinhada, uma metade de cada vez, até 
chegar a 3 mm de espessura. Corte com um 
cortador de biscoitos de 10 cm. Transfira os 
biscoitos para uma assadeira não untada, 
deixando 2 cm de distância entre cada um. 
Leve ao forno pré-aquecido (190ºC) de 6 a 9 
minutos ou até dourar. Deixe descansar por 1 
minuto na assadeira. Transfira para um local 
apropriado e deixe esfriar completamente.

PASSO 4
Peneire o açúcar de confeiteiro em uma tigela 
pequena. Acrescente leite suficiente para fazer 
uma pasta homogênea. Decore os biscoitos já 
frios com essa cobertura, como você desejar.

Esta atividade saborosa é diversão garantida para toda a família. Vistam aventais, 
arregacem as mangas e preparem estes deliciosos biscoitos festivos!
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Cantar cantigas de Natal
Não há nada como cantar canções de Natal em família para 
deixar todo mundo em clima festivo. Nós encontramos a lista 
de reprodução perfeita para começar as festas de fim de ano! 
Todo mundo pega uma escova e canta junto! 

Link da Lista no Spotify:
https://spoti.fi/2FggX7l

Link da Lista no Youtube:
https://tinyurl.com/ydfzockl

Passear pela natureza
Agora que está passando menos tempo na frente dos dispositivos eletrônicos, 
você tem mais tempo para sair e explorar! Pegue seus óculos de sol e dê um 
passeio no parque ou no campo. Quais plantas típicas dessa época do ano você 
consegue ver? Consegue identificar algum animal?

Plantas encontradas: Animais encontrados:
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Praticar esporte em familia
Você vem de uma família esportiva que adora jogar vôlei 
ao ar livre? Ou prefere um torneio de boliche em ambiente 
fechado com a família? 

Seja como for, há muita diversão esperando! Aproveite!

Fazer cartões de natal

MATERIAIS 
NECESSÁRIOS:

Papel cartão branco, 
dobrado ao meio, para fazer 
um cartão 

Tinta (sugerimos marrom, 
mas você pode pintar sua 
rena da cor que quiser!) 

Algumas canetinhas 

Lenços umedecidos - para 
limpar a bagunça!

PASSOs:

Aplique um pouco de tinta no dedo dos seus 
filhos.

Pressione o dedo pintado no cartão para 
fazer a cabeça da primeira cabeça. Adicione 
quantos quiser e aguarde a tinta secar. 
Enquanto espera, limpe qualquer bagunça 
com os lenços umedecidos.

Pegue uma canetinha e desenhe um nariz em 
cada rena. Use outra cor para fazer as 
galhadas e os olhos. Sinta-se à vontade para 
decorar a rena como quiser.

Por fim, escreva sua mensagem festiva!

Hora de mostrar suas habilidades artesanais! Nesta época do ano, é bom lembrar 
aos amigos e parentes que estamos pensando neles. Então, por que não criar 
alguns cartões em formato de rena para enviar? Este projeto criativo é perfeito 
para famílias de todas as idades.
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Maratona de filmes de Natal
Nós dissemos não aos dispositivos eletrônicos... mas essa é uma atividade que 
toda a família pode curtir junta! Aconchegue-se no sofá com seus entes queridos 
e assista aos seus filmes de Natal favoritos, além de alguns clássicos modernos. 
Selecionamos os 5 melhores para você começar. Não esqueça a pipoca!

Outros títulos: O Expresso Polar, Um Duende em Nova York, O Estranho Mundo 
de Jack, O Grinch e A Felicidade Não Se Compra.

1. Esqueceram de mim. Comédia (1990). 
Um garoto desobediente de 8 anos precisa proteger sua casa contra dois 
assaltantes quando sua família acidentalmente sai de viagem sem ele no Natal.

2. A Era do Gelo. Animação (2002). 
Um grupo improvável formado por um tigre dente-de-sabre, uma preguiça e um 
mamute-lanoso tentam devolver uma criança perdida à sua tribo.

3. Milagre na Rua 34. Fantasia (1994). 
Descubra se os sonhos realmente se realizam quando um advogado e uma 
garotinha se unem para provar que o Papai Noel de uma loja é o Papai Noel de 
verdade.

4. Frozen - Uma Aventura Congelante. Animação (2013). 
Anna deve lutar contra a neve e o gelo para salvar seu reino do inverno perpétuo. 
Aviso: esta produção moderna da Disney pode acabar em karaokê!

5. Simplesmente amor.  Comédia, drama, romance (2003). 
Um olhar sobre a vida amorosa de oito casais muito diferentes em Londres durante 
a movimentada preparação para o Natal. Melhor para crianças mais velhas.

Nós assistimos               filmes

Maior comedor de pipoca:
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Comer Rabanada
Com o aproximar do Natal, o que poderia ser 
melhor do que uma tradicional rabanada?

Por que não sair com a família para comer 
fora ou, melhor ainda, preparar algumas 
rabanadas em casa? Quem é o melhor 
cozinheiro?

Visitar um mercadinho de Natal
É hora de entrar de verdade no clima de Natal! 
Coloque um gorro de Papai Noel (o suéter natalino é 
opcional) e confira o mercadinho de Natal mais 
próximo. O aroma de vinho quente e biscoito de 
gengibre ao som de cantatas de Natal é garantia de 
muitas vibrações festivas!

Por que não fazer disso uma competição e tirar uma foto da barraca que 
tiver as melhores decorações?

Melhor cozinheiro:

Nossa barraca favorita:
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Desejamos a você um 
Natal verdadeiramente conectado

Compartilhe com um amigo:
www.qustodio.com/connect


