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Cartinha de Natal 
 
 
 

Não poderemos estar juntinhos, e dar aquele abraço caloroso, mas teremos a 
chance de transmitir todo amor e carinho através de uma cartinha de Natal que 
será entregue junto com o presente e o kit sonhador. 

 

É bem simples, a gente te explica. 

 
São 1200 cartinhas até dia 10 de dezembro. 
Será que vamos conseguir? 

 
Ah, mas como eu faço essa carta e pra onde eu envio? 
É bem simples, a gente te explica: 

 
 

1. O texto precisa ser direcionado para a criança; 
2. Ele deve estar alinhado com os nossos valores (estamos no ano da 

Caridade e seus subvalores são bondade, misericórdia, magnanimidade 
e justiça) e trazer sempre uma mensagem positiva e claro, de Natal; 

3. A cartinha deve ter entre meia página e uma página de Word. 
4. Depois de pronta, ela deve ser enviada para o e-mail 

cartinhadenatal.rio@sonharacordado.org.br 
5. Leia abaixo um exemplo de cartinha: 

 
 
“Olá meu amiguinho, como você está? 

 
Por conta da situação que estamos vivendo não tenho a oportunidade de te entregar essa 
caixa pessoalmente e conhecer a pessoa fantástica que você é! Mas saiba que essa caixa 
não traz só coisas para você usar, brincar e se deliciar, essa caixa também carrega amor, 
carinho e esperança! O nosso mundo também é uma caixinha de muitas surpresas e te 
garanto que ele reserva muitas boas para você, então continue sendo essa criança 
maravilhosa, brincando muito, ajudando o próximo e sempre com um sorriso no rosto! 
Espero que você curta muito as suas surpresas, seu Natal e que ano que vem a gente 
possa estar juntos brincando muito nas festas! 

 
Um super beijo! 
Ajudante do Papai Noel” 

 
 
Fale com seus amigos, colegas de trabalho, compartilhe a ideia no grupo da família, e 
chame todo mundo pra escrever uma cartinha e levar uma mensagem de esperança 
para uma criança. 
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