


Querido Pai Natal…

Posso receber, por favor…

• Uma bicicleta/um helicóptero

• Um barco

• A Lua

• Um jardim zoológico

• Uma garrafa de felicidade

• Um génio

• Um cabelo verde?

Obrigado, 

Pedro

Querido Pa
i Natal,

Eu gostav
a de ter

• uns sapa
tos mágicos

• uma piscina

•  um chapéu d
e guarda 

florestal

• um rio ou um
 mar

Traz-me presentes.   Gostava de ter  o teu trenó.
Manuel

P.S.: Estou a tentar apanhar-te.

Querido Pai Natal,  Um desenho de ti

Obriga
da, 

      
Joana

Querido Pai Natal,Para o Natal, eu gostava de ter a paz  no mundo 
e um pónei.

    Obrigada ,
          Eva

Pai  
Natal
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Querido Pai Natal,
 Eu ficaria muito feliz     se me trouxesses…   uma nuvem

    ou uma casa de bonecas.

Querido Pa
i Natal,

Eu gostava de…

  20 000 
000 000 ¤

  1 estrela
 cadente

  1 nave espacial

  1 tigre

   Novos braços  

   mais compridos

       Carlos

  Querido 
    Pai Natal,

 Eu gostava de  

receber um robô  

e visão raio-X no Natal.

E umas pernas biónicas, 

se tiveres tempo....

José

Querido  
Pai Natal,

Eu gostava de
 

receber o m
elhor 

presente do
 mundo…

Por favor, gu
arda 

esta carta 
e 

reutiliza-a par
a  

o ano que vem!

Samuel

Querido Pai Natal,

Tudo menos peúgas. 

   Obrigado,

          
      Pai

Obrigada,
Teresa
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Vamos
Apanhar o

Pai Natal?
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Vamos
Apanhar o

Pai Natal?
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Depois de uma espera de dias e dias e dias,  

a noite de Natal está mesmo a chegar.

E é nessa noite que todas as crianças  

tentam apanhar o Pai Natal.

Para a minha sobrinha, Judy, e para todos os meus companheiros  
de caminhadas e de críticas. Obrigada! — J.R.

Feliz Natal, Ivy, Oscar, Grace e Laura — L.W.

Como Apanhar o Pai Natal_dp_MIOLO 3aP.indd   7 2/10/15   11:39



Como sabes, o Pai Natal anda sempre muito ocupado, portanto  
não vais conseguir prendê-lo por muito tempo. Por isso, planeia tudo  
com antecedência. Pensa já como podes aproveitar ao máximo o pouco 
tempo que tens.

Antes de mais, não tens um milhão de perguntas para lhe FAZER?

PERGUNTAS PARA O PAI NATAL:

Como é que te manténs limpinho?

Então e as casas 
que não têm 
chaminé?

A que velocidade voam as renas, para conseguirem  ir a todo o lado numa só noite?

Que combustível é que usam? Magia?

Os duendes nunca querem dar  

uma voltinha no teu trenó?
E as crianças?

É verdade que comes bolac
has 

em

 ca
sa 

de 
toda 

a gente?

Como é que consegues caber nas cham
inés?
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Como é que encontras as crianças que foram viajar?

Qual é o teu  
brinquedo preferido?

Recebes montes e montes de cartas?

Quem é que inventa os novos 
brinquedos na tua oficina? 

Os duendes? 

           A Mãe Natal? 

            Tu?

É verdade que comes bolac
has 

em

 ca
sa 

de 
toda 

a gente?
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Talvez tenhas coisas que lhe queiras DIZER.

COISAS PARA DIZER AO PAI NATAL:

Estou a esforçar-me  

imenso para ser bonzinho. 

E a minha irmã também, mesmo  

que não pareça.

Eu sei o que a minha  

mãe e o meu pai querem. 

Eles estavam demasiado ocupados 

para te escrever.

Obrigado pelas prendas! Desculpa esquecer-me sempre  de enviar um bilhete a agradecer.
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