
MATERIAL NECESSÁRIO: MATERIAL NECESSÁRIO: 
•	 Cartolina

•	 Tesoura

•	 Fita adesiva ou cola

•	 20 a 25 palitos de madeira de 15 centímetros

•	 Lápis de cor, canetas hidrográficas ou giz de 

cera

•	 Papel verde ou azul para o fundo

INSTRUÇÕES:INSTRUÇÕES:
Se for usar a versão colorida, imprimir as páginas 

de 3 a17 em cartolina. Se planeja colorir as 

gravuras, imprimir as páginas 18-32.  Recortar 

as peças. Colar ou fixar com fita adesiva um 

palito de madeira no verso de cada peça. As 

peças do cenário (por exemplo, casas ou as 

árvores) podem ser usadas como cenário de 

fundo num pedaço de papel maior. Use estas 

peças de fantoche de papel para contar a história 

do primeiro Natal, seguindo Lucas 2:1-20. (Para 

durarem mais, cubra a frente com papel contact 

transparente, antes de recortar as peças.)

Também pode usar estas gravuras para outras 

atividades, como por exemplo um mural de Natal, 

páginas para colorir, ou peças de flanelógrafo 

para contar histórias, cartões de Natal, bolinhas 

para colocarem na árvore, etc.

A História do Primeiro Natal em Fantoches 
EXEMPLOS DE CENAS EXEMPLOS DE CENAS 

Cena 1: Conheçam José e Maria.
Cena 2: Um anjo visita Maria.

Cena 3: Conheçam Zacarias e Elizabete. Cena 4: Elizabete e Maria estão  
esperando nenéns especiais.



Cena 5: Todos devem ir para a sua 
terra natal.

Cena 6: José e Maria viajam para Belém.

Cena 7: Só encontram lugar para ficar em um 
estábulo. 

Cena 8: Jesus nasce. Pastores vão 
vê-Lo. 

Cena 9: Reis magos do Oriente seguem 
uma estrela, O rei Herodes não fica feliz. 

Cena 10: Os reis magos encontram Jesus e Lhe 
oferecem presentes. Cena 11: José, Maria e Jesus fogem 

para o Egito.
Cena 12: Feliz Natal!

Seguem-se 
algumas 
ideias de 
cenas 
que pode 
montar 
para contar 
a história 
do Natal 
em suas 
próprias 
palavras ou 
para ajudar 
a ilustrar a 
leitura da 
história.
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