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Versão família e amigos 

#1 Reunir em família e 
escrever uma lista de boas 
acções a fazer durante o mês 

#2 Passar um dia inteiro sem 
implicar com o(s) irmão(s) 

#3 Escrever 20 coisas de que 
gostamos acerca de uma 
pessoa (avós, tios, etc) e 
oferecer num frasco de 
compota vazio 

#4 Escrever/desenhar muitas 
notas post it e espalhar pela 
casa a dizer que gosta muito 
de (pai, mãe, irmão) 

#5 Escrever/desenhar cartões 
a dizer Obrigado para 
oferecer depois do Natal 

#6 Desenhar marcadores de 
páginas em cartão para 
oferecer 

#7 Recortar árvores de Natal, 
estrelas e flocos de neve em 
papel/cartão colorido 

#8 Passar um dia inteiro sem 
levantar a voz 

#9 Fazer triagem de 
brinquedos que já não usam 
e colocá-los num cesto para 
oferecer a outras crianças 

#10 Escrever/fazer um 
desenho sobre as coisas que 
mais gostam na sua vida e 
pelas quais estão gratos 

#11 Tirar uma selfie (com o 
trasgo) e enviar por 
mensagem ou email a 
amigos e familiares que vivem 
longe 

#12 Fazer triagem de livros 
que já não são lidos e 
colocá-los de parte para 
oferecer a outras crianças 

#13 Escrever um anagrama 
com as características que 
mais gostamos das pessoas 
da nossa família 

#14 Fazer um 
desenho/escrever uma carta 
aos amigos a dizer que são 
muito importantes 

#15 Fazer triagem de 
roupas/sapatos usados e em 
bom estado que já não são 
usados e colocá-los de parte 

para oferecer a outras 
crianças 

#16 Comprar uma moldura 
magnética, imprimir uma foto 
nossa e enviar a alguém de 
que gostamos muito e vive 
longe 

#17 Dar abraços apertados  
aos amigos e dizer-lhes que 
gostamos muito deles 

#18 Levar um saco de 
bolachas (caseiras ou não) e 
oferecer aos amigos 

#19 Telefonar a algum amigo 
com quem não falamos há 
muito tempo para lhe dizer 
que é importante para nós 

Versão escola e 
comunidade 

#20 Escrever/desenhar um 
cartão para oferecer ao 
professor 

#21 Levar bombons e às 
escondidas deixar um em 
cada carteira dos colegas 

#22 Colocar um post it em 
cada carteira dos amigos a 
dizer tem um bom dia ☺ 

#23 Dizer bom dia a todas as 
pessoas com que se cruza a 
caminho da escola 

#24 Espalhar sorrisos o dia 
todo 

#25 Plantar uma planta e ficar 
responsável por ela 

#26 Ir cantar canções de 
Natal para um centro de 
dia/lar de idosos 

#27 Embrulhar livros já usados 
e em bom estado e ir aos 
correios enviá-los através de 
uma embalagem solidária 
dos CTT 

#28 Procurar uma 
organização de apoio aos 
sem abrigo e levar um 
cobertor/casaco quente 

# 29 Comprar um pacote de 
ração de animais e levar ao 
canli/gatil local 

#30 Levar os brinquedos 
usados e em bom estado e 
enviá-los através de uma 
embalagem solidária dos CTT 

#31 Preparar uns biscoitos e 
levá-los aos bombeiros locais 
ou à esquadra policial local 

#32 Comprar um pacote de 
fraldas e levá-lo ao 
departamento pediátrico do 
hospital local, acompanhado 
de um cartão de boas festas   

#33 Oferecer um lápis e um 
pequeno bloco de papel a 
alguém que está triste e dizer-
lhe para tomar nota das 
coisas boas que lhe 
aconteceram na vida 

#34 Colocar uma folha de 
papel a dizer tem um bom 
dia ☺ debaixo da porta dos 
vizinhos 

#35 Levar a roupa que já não 
é usada para um contentor 
para esse efeito ou enviá-la 
através da embalagem 
solidária dos CTT 

#36 Ir bater à porta dos 
vizinhos para lhes oferecer 
biscoitos caseiros 

#37 Escrever papéis a dizer 
Boas festas e colocá-los nos 
limpa pára-brisas dos carros 
que encontramos num 
percurso diário 

Versão religiosa 

#38 Perguntar na paróquia 
local o que é mais necessário 
para tentar ajudar 

#39 Pesquisar sobre a história 
do São Nicolau, o verdadeiro 
Pai Natal, cuja festa se 
celebra a 6 de Dezembro 

#40 Preparar uma festa de 
aniversário /escrever um 
cartão de aniversário para o 
menino Jesus 

#41 Pesquisar como se 
celebra o Natal noutras 
partes do mundo 

#42 Rezar por alguém em 
particular 

#43 Acender uma vela perto 
do presépio a cada domingo 

#44 Colocar o menino Jesus 
no presépio no dia 24 

#45 Acender uma vela à 
janela pela paz no mundo 


