
Advento
Calendário do

1

Montar árvore e
presépio 

2

Dar abraço coletivo
em família

3

Pedir desculpa por
alguma coisa que
fez a alguém que

ama

4

Agradecer algo
muito legal que

aconteceu no ano

6

Agradecer algo que
não foi tão legal,

mas q trouxe
aprendizado

7

Fazer biscoito de
Natal e dar para
alguém querido

8

Lembrar do nome
de um amigo novo

que fez no ano 

9

Escolher 12 fotos
que representam o
ano e imprimir para
colocar na árvore 

11

Doar brinquedos
que não brinca

mais

12

Na oração antes de
dormir, agradecer

tudo de especial que
tem na sua vida

 

13

Fazer uma
gentileza em casa

14

Ligar ou mandar
mensagem para um
amigo agradecendo

a parceria do ano

16

Organizar armários
e doar roupas das

crianças

17

Organizar armários
e doar roupas dos

adultos

18

Abrir pote da
gratidão 

19

Contar história de
Jesus com auxílio

do presépio

21

Dançar como se
ninguém tivesse

olhando com um
som bem alto

22

Fazer o biscoito do
papai noel 

23

Escrever as metas
para o próximo ano

24

Mesa posta e
organizar o jantar

para noite de Natal

5

Escrever a carta do
papai noel 

10

Falar te amo para
alguém querido

15

Desenhar junto com
irmão uma lembrança

pra entregar para
Papai Noel

20

Planejar cardápio
do Natal em família 

25

Colocar o menino
Jesus no presépio 

Recorte esses quadrinhos e coloque cada um em um envelope ou em um calendário do advento. A primeira
atividade será realizada 25 dias antes do Natal, ou seja, dia 1º de dezembro e a partir daí, todo dia abrir uma
atividade até chegar o natal. Esse calendário do advento é leve e sem muita rigidez, as atividades são relacionadas
a rituais que já fazemos em dezembro e atitudes de gratidão, perdão e demonstração de amor. 
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