Terça-Feira 1
Construa o seu próprio calendário do advento.

Quarta-Feira 2
Tarde sensorial
Fechamos os olhos e temos de adivinhar 5 ingredientes através do
cheiro, 5 alimentos pelo seu sabor e 10 objetos pelo tato.

Quinta-Feira 3 Sexta-Feira 4
Assar/comprar castanhas.

Fazer yoga em família antes de dormir.

Sábado 5

Domingo 6

Escrever a carta ao Pai Natal e deixar numa caixa de
correio.

Fazer em família umas bolas de origami para a árvore. Este
Natal tem de ser super especial e colorido!

Segunda-Feira 7

Terça-Feira 8

Plano da tarde: Jogo de voleibol com um balão!

Plano da tarde: Adivinhar filmes (com gestos).

Quarta-Feira 9

Quinta-Feira 10

Fazer estas grinaldas para decorar algum cantinho
da casa.

Passar uma tarde sem eletricidade e deixar voar a imaginação à luz das velas. Por vezes, é necessário voltar ao
básico para despertarmos todos os sentidos e surpreendermo-nos com a nossa criatividade.

Sexta-Feira 11
Pensar em alguma coisa, ação, comida, brincadeira… que a
partir deste ano se tornará uma tradição no Natal.
Ideias: Uma fotografia em família com as mesmas posições para ver
a evolução ao longo dos anos, preparar um calendário de advento,
programar um concurso com os amigos de “ugly sweaters”, jogar um
jogo em família por videochamada, fazer um amigo invisível....

Sábado 12

Viajar dentro de casa: escolher um país e visitá-lo
virtualmente, conhecer os seus costumes, a sua forma de vestir, as suas tradições e fazer uma receita
típica.

Domingo 13
Tarde de jogos de tabuleiro, Monopólio, cartas...

Segunda-Feira 14
Aprender uma coreografia com músicas de natal em família.

Terça-Feira 15
Corrida de barquinhos de papel.

Quarta-Feira 16
Fazer bolachas de Natal.

Para este dia escolhemos uma receita simples e deliciosa do maravilhoso
blog da Vera Ferraz “Hoje para Jantar”.
Bolinhos de Canela
Ingredientes:
125 g de manteiga
300 g de farinha
100 g de açúcar
1 ovo
canela q.b.
Preparação:
Numa tigela misture o açúcar com a manteiga e junte o ovo. Bata um pouco
com a batedeira e depois junte a farinha aos poucos. Fica uma massa macia
e bem moldável. Faça pequenas bolinhas e passe-as pela canela. Coloque
num tabuleiro de ir forrado com papel vegetal.
Leve o tabuleiro ao forno, pré-aquecido cerca de 20 minutos.
Como vêm nada mais fácil, dá cerca de 25 bolinhos.

http://www.hojeparajantar.com/2011/09/bolinhos-de-canela.html

Quinta-Feira 17
Ler uma história de Natal e fazer um teatro.

Sexta-Feira 18
Escolher um brinquedo e doar a uma instituição.

Sábado 19

Domingo 20

Fazer um “quantos queres” com inspiração nestes
modelos: e lance-se no mundo do origami!
Para este dia escolhemos uma receita simples e deliciosa do maravilhoso blog da
Vera Ferraz “Hoje para Jantar”.
Bolo chiffon de laranja
Ingredientes:
1 chávena de açúcar (chávena ou cup com capacidade de 250 ml)
1 chávena de farinha para bolos
3/4 de chávena de óleo
3/4 de chávena de sumo de laranja
raspa de 2 laranjas
6 ovos
1 c. sobremesa de flor de sal do Algarve Vatel (dá um toque de sabor extra além de
permitir que as claras fiquem mais firmes)
1 c. chá de fermento em pó
Ligue o forno a 175ºC.
Numa batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter uma massa esbranquiçada e
fofa.
Junte a raspa da laranja e com a batedeira em movimento, acrescente o óleo e o
sumo de laranja.
Adicione por fim a farinha com o fermento, batendo lentamente para misturar
bem.
Noutra taça, junte as claras com a flor de sal e bata até as claras estarem firmes.
Junte as claras à massa, envolvendo cuidadosamente com uma colher.
Deite a massa numa forma sem untar e leve ao forno durante 35-40 minutos.
Deixe o bolo arrefecer e desenforme apenas depois de frio.
http://www.hojeparajantar.com/2017/05/bolo-chiffon-de-laranja.html

Terça-Feira
22
Segunda-Feira 21
Organizar uma caça ao tesouro.

Um passeio de carro para ver as luzes de Natal e
depois desenhar em casa o que mais nos agradou.
(Deixar ao Pai Natal como presente).

Caça ao tesouro:
Este jogo consiste em esconder um tesouro (pode ser qualquer objeto da
casa, a diversão é seguir as pistas, não o tesouro em si).
Para preparar as pistas:
Imprimir a folha das pistas e recortar os 12 cartões.
Esconder as pistas e o tesouro final:
A pista 1 é o cartão que é entregue em mão para iniciar o jogo;
Esconder a pista 2 perto da área onde guardam as cores;
Esconder a pista 3 perto da área onde guardam as bolas;
Esconder a pista 4 numa área que pode ser associada à música;
Esconder a pista 5 perto de uma lâmpada;
Esconder a pista 6 perto da fruta;
Esconder a pista 7 na zona onde tomam banho;
Esconder a pista 8 na área onde lavam a roupa;
Esconder a pista 9 perto dos puzzles;
Esconder a pista 10 na área da televisão;
Esconder a pista 11 perto da máquina de café;
Esconder a pista 12 na zona dos livros;
Esconder O TESOURO perto de uma fotografia ou quadro.
(Podem também fazer um mapa da casa e marcar a zona das pistas, devem
numerar as áreas para encontrarem as pistas por ordem até ao tesouro
final).
Boa sorte com o tesouro!

Quarta-Feira 23

Quinta-Feira 24

Fazer um piquenique na sala.

Ver um filme de Natal.

Sexta-Feira 25
Carta para o futuro: Escreva uma lista de todos os
momentos felizes que passaram juntos, com a família e amigos: os mais divertidos, os mais surrealistas, os mais cativantes. Tire uma foto da lista e
guarde-a para sempre.

* Pistas Caça ao tesouro

