
 
 

Há várias atividades interessantes para fazer em casa, desde preparações 

culinárias, jogos, ler livros, ver filmes ou séries ou, simplesmente, aproveitar a 

companhia das pessoas mais próximas. Apesar de estarmos diariamente a viver na 

mesma casa, muitas vezes falta a proximidade de uma boa conversa.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Fonte: 

 https://www.nit.pt/fora-de-casa/miudos/7-

sitios-pai-natal-vai-chegar-sabado 

https://www.confeiteiradesucesso.com/biscoit

os-de-gengibre-de-natal-gingerbread/  

https://www.idaa.pt/feliz-natal/ 
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dicas  

nutritivas 

Faça deste Natal um momento Especial! 
Deixamos esta sugestão para dar asas à vossa criatividade. Trata-se de uma época 
especial com direito a iguarias também especiais. Não se esqueça de as consumir 
com moderação.  

Receita de bolachas de gengibre 

200 gramas de mel 

150 gramas de açúcar 

100 gramas de manteiga 

15 gramas de bicarbonato de sódio 

60 ml de leite 

800 gramas de farinha de trigo 

15 gramas de chocolate em pó ́ 

2 gramas de noz-moscada em pó ́ 

2 gramas de cravo em pó ́ 

10 gramas de canela em pó ́ 

5 gramas de gengibre em pó ́ 

2 ovos 

Modo de Preparação: 
1. Misture o mel, o açúcar e a manteiga e leve ao fogo só até a manteiga derreter.  

2. Desligue e reserve. 

3. Junte o bicarbonato com o leite, misture e reserve.  

4. Peneire a farinha, o chocolate e as especiarias.  

 

Seguramente este Natal será o mais atípico que 

iremos passar.  

Todas as restrições e medidas de segurança 

impostas, por muito que nos aborreçam, são 

fundamentais para que a pandemia Covid-19 

consiga estar minimamente controlada.  

E, por isso, devemos fazer deste Natal, um 

momento especial, em que abdicaremos de 

momentos de convívio com amigos e família 

mais alargada, de saídas aos espaços públicos 

passeios, e aproveitar o conforto do nosso lar, 

dos filhos, pais e até dos animais de estimação. 

Aproveite para fazer uma sobremesa natalícia e, 

em torno da mesma criar uma história! 

Algumas dicas para a realização: 

Reúna os ingredientes necessários para a receita. 

Inclua os mais pequenos na preparação da 

sobremesa, caracterizando as etapas da receita 

por forma a criar uma história natalícia. Pode dar 

aos ingredientes nomes de personagens, criação 

de cenários, entre outros.  

Ao longo do processo pode tirar fotografias, para 

registar o momento em família. 
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