
Calendário do Advento
61

Escrever uma
Carta ao Pai

Natal.

2
Escolher

brinquedos para
oferecer a

associações de
solidariedade.

7

Fazer um presente
para a mãe (com a

ajuda do pai!).
Espreitem as ideias
de presentes DIY

na Pumpkin.8
Fazer um

presente para o
pai (com a ajuda

da mãe)

FELIZ NATAL!

Calendário do Advento

Karaoke familiar
com as músicas

de ontem!

3

Decorar a casa e 
a árvore de Natal!
Encontrem ideias

na Pumpkin.

4
Pôr músicas de
Natal a tocar! 
Espreitem a
surpresa do

calendário digital.

5

9

Façam os vossos postais
de Natal e enviem para 
a família! Espreitem as

nossas ideias.

10
Visitar o Pai

Natal - fisica ou
virtualmente!

11
Fazer chocolate

quente e ver
desenhos animados

juntos. Tão bom!

12
Fazer uma casa
de gengibre e

decorar a rigor.
Espreitem o

nosso tutorial!

13
Escolher (ou fazer!)

presentes para oferecer
aos professores e

educadores.

14
Preparem uma
pizza e façam
uma noite de
videojogos!

25

Espalhem o amor
e a alegria!

15

Façam um enfeite
de Natal

personalizado
para representar
2020 e comecem

uma tradição!

16
Dia de cinema em

família! Espreitem a
nossa lista de filmes

natalícios. 

17

Levem os miúdos
ao teatro! Vejam
na nossa agenda.
Se preferem ficar
em casa, encenem
juntos uma peça!

18
Hoje é dia de

fazer presentes
originais para

todos! A avó, o
tio, o cãozinho..

19
Jogar um jogo

todos juntos – os
miúdos adoram!
Monopólio ou

Dominó?

20

Comprar aos
pequenos

negócios: que
presentes vos

faltam?

21
Embrulhar os

presentes para
colocar debaixo da
árvore (presentes
para os avós, tios,

primos,…).

24

Fazer bolachas de Natal para
deixar com um copo de leite
e cenouras para as renas. O

Pai Natal vai adorar!

22
Fazer uma festa do
pijama natalícia com
os melhores amigos

- se se sentirem
confortáveis. Pode

ser virtual!

23

Ver as iluminações
de Natal nas ruas
da vossa cidade!

Encontrem presentinhos diários e mais ideias giras para o Natal em Pumpkin.pt

Fazer uma lista de gratidão: por que é
que se sentem gratos neste ano

difícil? Se esses motivos são pessoas,
digam-lhes com uma bonita carta ou

um miminho feito à mão!


