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1- Significado do Natal
Natal:
O Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta 
celebração acontece há mais de 1.600 anos no dia 25 de dezembro.

História do Natal
De acordo com a história bíblica, Jesus Cristo nasceu em Belém (Palestina) e era filho de José e 
Maria. José era um judeu e precisava ir para Belém participar de um censo que seria realizado 
pelo Império Romano.

José e Maria saíram de Nazaré e viajaram 140 km até Belém, pelas margens do Rio Jordão. 
Maria fez a viagem montada em uma mula, pois precisava poupar energia para o parto.

Chegando na cidade, Maria e José não conseguiram lugar na hospedaria, que estava lotada. O 
casal, então, foi colocado em uma caverna que era utilizada como estábulo.

Maria deu à luz a Jesus Cristo naquela noite e colocou o bebê em uma manjedoura. Logo após 
seu nascimento, Maria e José receberam a visita dos Três Reis Magos - Melchior, Baltazar e 
Gaspar.

Segundo histórias da Bíblia, os Reis Magos foram guiados pela Estrela de Belém até o local do 
nascimento e entregaram como presentes à família ouro, mirra e incenso.

Símbolos de Natal:
 Durante as comemorações de Natal, vários símbolos são utilizados para celebrar o nascimento 
de Jesus Cristo. Conheça os principais:

Árvore de Natal
Papai Noel
Estrela de Belém
Presentes de Natal
Velas de Natal
Presépio
Guirlandas
Ceia de Natal

Vamos falar um pouco sobre a Árvore de natal.

A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares do Natal. Há muitas versões sobre a 
associação da árvore ao Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a 
Santíssima Trindade.



O costume de trazer árvores para dentro de casa e enfeitá-las data da antiguidade, mas começou 
a ser utilizada pelos cristãos por volta de 1500, com Martinho Lutero.

2 - ATIVIDADE: Use sua criatividade usando os materiais que você tiver em casa, e crie uma 
linda árvore de natal, para esperar a chegada do natal. 

Segue alguns exemplos, mas você pode usar sua imaginação e criar algo com os materiais que 
você tem ai na sua casa. 

 

LEMBRANDO QUE VOCÊ PODE MANDAR A FOTO DA ATIVIDADE CONCLUÍDA PARA A PROFESSORA, 
999248782. 



3-ATIVIDADE: Agora que você aprendeu um pouco da historia do natal, e sobre os símbolos 
pinte o cartão, dobre e dentro escreva uma linda mensagem para a sua família. 

LEMBRANDO QUE VOCÊ PODE MANDAR A FOTO DA ATIVIDADE CONCLUÍDA PARA A PROFESSORA, 
999248782.


