
Conta-me mais sobre o teu Natal...
Um jogo para jogarem juntos ou virtualmente!

Qual a pessoa da tua 
família que dava o 

melhor Pai Natal? Em 
caso de empate, façam 

uma competição de 
representação!

Alguma vez fizeste 
alguém chorar de 

alegria com um 
presente? 

Conta-nos porquê.

Se fosses o Pai Natal, 
que outro animal terias 

em vez de renas?

Imagina que só podes 
oferecer cuecas. 
Descreve as que 

darias a cada jogador.  

Qual foi o presente 
que mais gostaste de 

oferecer em toda a 
tua vida?

Preferias ter um 
gorro de Pai Natal 

colado à cabeça para 
sempre ou ter um 

nariz de rena?

Qual a melhor parte 
do Natal? E a pior?

Se o pinheiro de 
Natal da tua sala 

falasse, o que diria?

Este é um jogo divertido em que vão aprender mais sobre como cada um vive o Natal! Se vão passar 
o dia juntos, imprimam esta página e as próximas duas e recortem as cartas pelas linhas. Se estão 
separados da família neste ano, façam uma videochamada – basta que haja um baralho impresso. 

Baralhem as cartas e, à vez, retirem uma – quem tirar cada carta terá de responder à pergunta!



Qual a memória de 
Natal mais querida 

que guardas?

Como era o Natal 
quando eras 

criança?

Qual o presente mais 
estranho que já 

recebeste?

Qual o melhor 
presente que já 

recebeste?

De que gostas mais 
no Natal?

Se pudesses mudar 
uma coisa no Natal 

de todas as famílias, 
o que seria?

Se fosses uma rena, 
qual seria o teu 

nome?

Qual a coisa mais 
engraçada que já 

aconteceu no vosso 
Natal?

Que prato (doce ou 
salgado) deveria ser 
obrigatório na ceia 

de Natal?

Se fosses um Rei 
Mago e levasses um 
presente ao Menino 
Jesus, o que seria?

Qual a tua receita de 
Natal favorita?

Descreve o Natal 
com 3 palavras 

começadas por A.



Se toda a família 
tivesse de receber o 
mesmo presente, o 
que escolheriam?

Que melhoramentos 
devia o Pai Natal 

fazer na sua 
estratégia de 

entrega de prendas?

O que é que um 
postal de Natal 

precisa de ter para 
ser perfeito?

Se pudesses passar o 
Natal em qualquer 

lugar do mundo, 
onde seria?

Não há Natal sem... 
Escolhe 10 coisas.

Lembras-te de 
algum Natal em que 

tenhas chorado? 
Porquê?

Se tivesses de comer 
o mesmo durante 1 

mês, qual escolhias? 
Bacalhau, tronco de 

natal ou filhoses?

Qual destes oferecias 
à pessoa à tua frente: 

tapete voador, rena de 
estimação ou bolo rei 

infinito?

Qual a prenda que é 
mesmo a cara da 

pessoa à tua 
esquerda?

Qual a melhor 
característica da 

pessoa à tua frente?

Qual a tua música de 
Natal favorita?

Canta alguns versos!

Qual foi o melhor 
momento que já 
passaste com a 

pessoa à tua direita?



Qual é o teu 
chocolate de Natal 

preferido?

Qual é a prenda de 
Natal mais antiga 

que recebeste e que 
ainda usas?

Se pudesses 
oferecer qualquer 

presente à pessoa ao 
teu lado, o que lhe 

oferecerias?

Que artista 
convidavas para um 
concerto natalício na 

tua sala de estar?

Faz uma rima 
com as palavras 
Natal e Bolo Rei.

Diz uma coisa que 
aprendeste com 

cada uma das 
pessoas presentes.

Como esperas que 
seja o Natal daqui a 

10 anos?

Qual a palavra que 
descreve a ceia de 

Natal da tua família?

Qual o prato de Natal 
que gostavas de 

aprender a cozinhar? 
Escolhe alguém para 

te ensinar!

Quem convidavas 
para a ceia de Natal? 
O Rudolfo, o Grinch 

ou o Kevin do 
Sozinho em Casa?

Preferias receber 
uma peúga rota, 
chocolates com 

recheio de bacalhau 
ou carvão?

Desafia a pessoa à 
tua direita a fazer 

uma de 3 coisas 
malucas.


