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A ÁRVORE DO BETO
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Assim como o Beto, todos nós temos desejos que gostaríamos de realizar.  
E você? Quais são os seus desejos?

1 Escreva no retângulo 1 um desejo de Natal para você. Algo que você 
gostaria de ganhar ou que acontecesse com você.

2	Escreva no retângulo 2 um desejo de Natal para a sua família e para 
os seus amigos. Alguma coisa que você gostaria de dar a eles ou que 
acontecesse em suas vidas.

3	Escreva no retângulo 3 um desejo de Natal para o mundo. Algo que você 
gostaria que todos tivessem ou que acontecesse para todos.

4	Se você quiser, recorte nas linhas pontilhadas e, quando chegar o Natal, 
coloque-os na sua árvore. Você ainda pode escrever nos adesivos uma 
palavra que represente cada um dos seus desejos e colá-los na árvore do 
Beto (páginas 4 e 5).

Realizando	os	desejos	

de	Natal!
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1 Pegue uma foto 3 x 4 sua.
2	Peça uma foto 3 x 4 de três pessoas de sua família.
3	Cole cada foto no espaço que você achar melhor.
4	Desenhe as comidas gostosas na mesa de Natal.

Fazendo	um	álbum

de	Retratos!	



1 Continue o desenho da árvore do Beto.

2	Cole na árvore os enfeites natalinos.

3	Cole no pé da árvore os presentes de Natal.

Uma	árvoRe	de	Natal	

especial!
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Os amigos do Beto fi zeram uma bela surpresa para ele! Crie uma surpresa 
para um amigo que você gosta muito e desenhe-a aqui:

Escreva uma mensagem de Natal bem bonita para um 
amigo neste cartão.  Depois, pegue uma cartolina e use 
este cartão como modelo para fazer outros cartões.

SurPReendeNdo

Cartão	de	Natal

	os	amiGOS!

      A    

Neste Natal desejo a você



1 No supermercado ou em uma 
lo ja de jardinagem compre um 
pinheirinho em um vaso de barro. 

2 Coloque o vaso com o pinheirinho 
em um local iluminado. Regue em 
dias alternados.

3 Uma vez a cada 15 dias adube a 
terra do vaso com uma colher de 
sopa de húmus de minhoca (este 
material pode ser comprado na 
loja de jardinagem).

4 Quando o pinheirinho crescer 
um pouco, coloque-o em outro 
vaso maior.

5Quando o pinheirinho crescer mais 
ainda, leve o vaso para um jardim 
grande ou um terreno.

6 Abra um buraco na terra cuja 
profundidade meça a metade da 
altura do pinheirinho, pois a raiz 
desta árvore corresponde à metade 
da sua altura.

Quebre o vaso com um martelinho. 
Quando você fizer isso verá que 
em volta da raiz há um torrão de 
terra. Coloque este torrão dentro 
do buraco.
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Cubra o buraco com terra e regue-o 
sempre. O pinheiro ficará bem alto!
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	Cultivando	uma	muda	de	áRvoRe:	
do	pinheiRiNho	ao	pinheirão!
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Este encarte é parte integrante do livro A árvore do Beto, de Ruth Rocha, da série Toda Criança do Mundo. Ilustrações de Mariana Massarani. 
Não pode ser vendido separadamente.
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Que no Brasil, e em muitos outros países do 
hemisfério sul, quando é Natal faz muito calor, 
pois no mês de dezembro é verão? Mas nos países 
da Europa, e em muitos outros do hemisfério 
norte, em dezembro, é inverno e faz muito frio.
O pinheiro é uma das poucas árvores que resiste ao frio e que sempre 
está com folhas verdes, até quando neva! Por isso, ele é a árvore do 
Natal: o seu verde simboliza a esperança e a renovação!

Que o costume de ter o pinheiro enfeitado dentro das casas 
durante o Natal surgiu em Estrasburgo, na França, em 1539?
A princesa Elizabeth da Baviera foi umas das primeiras pessoas 

a usar o pinheiro de Natal decorado.  Durante o 
reinado de Jorge III, o costume passou para a 

Inglaterra e depois para as colônias da América 
do Norte, espalhando-se para outros países 
e chegando ao Brasil.

Que a origem da troca de presentes no Natal remete aos 
romanos e às festas chamadas saturnálias, que aconteciam 
no final do ano em Roma? Nesta ocasião, as pessoas 
davam e recebiam pequenas estátuas de argila. Durante as 
festividades também era comum enfeitar a porta das casas 
com ramos de pinheiros para desejar prosperidade.
Estes festejos do povo romano foram assimilados pelos 
cristãos que passaram a comemorar o nascimento de Jesus 
também no último mês do ano.

você	sabia?




