
Confeccione um Cartão de Natal  
usando o “Seja o Artista: Jesus Nasceu”

Material necessário:
•	 Imprimir “Seja o Artista: Jesus Nasceu”

•	 Uma superfície plana com boa 
iluminação

•	 Papel totalmente branco (como o que 
é usado para fazer xerox ou imprimir, 
de aproximadamente 70 gramas)

•	 Lápis bem apontado

•	 Borracha

•	 Lápis de cor ou canetinhas

•	 Cartolina (branca ou colorida)

•	 Tesoura

•	 Cola

Itens opcionais:
•	 Fitas
•	 Purpurina
•	 Cola com purpurina
•	 Tesouras com cortes 

decorativos



Decida de que tamanho quer 
fazer o cartão.

Escolha os 
personagens e 
símbolos de Natal que 
gostaria de colocar na 
capa do cartão. Por 
exemplo, talvez queira 
desenhar o Menino 
Jesus, José e Maria 
e alguns animais, 
ou então o Menino 
Jesus e uma estrela. 
Você pode criar uma 
variedade de cartões 
usando “Seja o Artista: 
Jesus Nasceu.” 
Caso queira copiar algum cenário apresentado na história, veja “Jesus 
Nasceu”.
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Coloque uma 
folha de papel 
comum em cima 
dos persona-
gens e gravu-
ras que quiser 
criar e desenhe 
por cima, com-
binando as 
cabeças com 
os corpos, e 
os respectivos 
cenários. Talvez 
queira praticar 
um pouco pri-
meiro num papel 
de rascunho, 
até obter o efeito desejado. Depois, usando um papel em branco, 
copie	por	cima	o	desenho	final.



4
Colorir o desenho.

5
Cortar um pedaço de 
cartolina do tamanho 
desejado, recortar o 
desenho e colar na 
cartolina para confec-
cionar o cartão.

Alternativa: Dobrando uma folha comum de papel A4, faça um livreto em 
tamanho A6. Desdobre, e depois copie por cima ou desenhe o que quiser 
na parte de fora do retângulo inferior direito, que será a frente do seu cartão 
quando você o dobrar.



Opcional: Usando 
uma tesoura com 
corte decorativo pode 
fazer um recorte em 
volta do desenho 
antes de o colar na 
cartolina.

Depois de colar o 
desenho no cartão, 
decore-o com purpu-
rina	e	fitinhas.

6 Se quiser, pode copiar 
por cima e colorir um 
símbolo para colocar no 
interior do cartão.

7 Adicione uma frase de Natal, e está pronto para levar mais alegria do 
Natal a outros!
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