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Numa noite de Natal o Papai Noel trabalhava na 

fábrica de brinquedos preparando os presentes que 

as crianças haviam pedido.

Na fábrica os ajudantes do Papai Noel eram elfos

e todos usavam um uniforme vermelho e verde. 

O trabalho dos elfos era: ligar a máquina, 

embrulhar os brinquedos dentro do papel de 

presente e ver se as crianças estavam bem 

comportadas.



Haviam mil elfos trabalhando para o Papai Noel, 

que os tratava como se fossem seus filhos. Ela 

dava tudo do bom e do melhor para os elfos, pois 

eram uma família feliz. 



Mas um dia Papai Noel não encontrou seu trenó, 

ficou desesperado e disse: 

- Ah não, o que será do Natal das crianças sem 

presentes? Lamentou Papai Noel.

Os elfos responderam: 

- Que tal nós procurarmos o trenó, talvez esteja 

ainda aqui. Propôs o elfo Sabido.



Papai Noel respondeu:

- A última vez que o vi foi na garagem. Falou com 

alguma esperança de encontrar seu trenó.



Ao chegarem na garagem não encontraram o 

trenó, triste Papai Noel falou:

- Tem que ter algum jeito de eu entregar o 

presente das crianças. Preocupado falou Papai 

Noel.



O elfo Esperto respondeu:

- Nós podemos pegar da lata de lixo alguns objetos 

recicláveis para usarmos e montarmos um trenó. 

Respondeu animado o elfo.



Todos concordaram com brilhante ideia e 

começaram a construir o projeto do trenó.

Quando eles finalmente terminaram de construir o 

trenó reciclável já era hora de entregar os 

presentes das crianças. 



Papai Noel entregou todos os brinquedos para as 

crianças, mas elas tiveram uma surpresa, os seus 

presentes eram com material reciclável.

Todas as crianças adoraram seus brinquedos 

recicláveis. 

Fim
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