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Sugestão para embrulhos de prendas de 
Natal 
 
 

Se for um dos sortudos que já fizeram as compras de Natal, deve estar pronto para 

começar a embrulhar as prendas. Poupe dinheiro e papel ao usar alternativas amigas do ambiente. 

Entre no espírito ecológico e procure em sua casa novas formas de decorar e embrulhar os seus 

presentes de Natal de forma a criar menos desperdício. Em vez de embrulhar as suas prendas na 

loja, porque não procurar um lindo papel de embrulho em sua casa? Este truque da quadra 

natalícia poderá ajudá-lo a poupar dinheiro e os recursos do planeta. 

Eis a nossa lista de dicas para usar menos papel de embrulho:  

1. Reutilize papel. Embrulhe com lenços de papel, tiras de banda desenhada publicadas em 

jornais (para prendas infantis) ou artigos sobre viagens (para as dos adultos), páginas coloridas de 

revistas, mapas de estradas, calendários de parede ou listas telefónicas. Não hesite em fazer 

colagens, se uma folha for demasiado pequena.  

2. Experimente usar tecido. Pode embrulhar as prendas numa manta fina ou num lenço. Se for 

habilidoso, crie um saco em tecido. 

3. Use sacos para prendas/caixas para prendas de Natal. Podem ser reutilizados. 

4. Reutilize os embrulhos. Desembrulhe cuidadosamente todos os presentes e guarde o papel 

que não esteja rasgado. Dobre-o ou coloque-o dentro de um tubo para desenhos e use-o no ano 

seguinte. 

5. Embrulhe prendas com outras prendas. Panos de cozinha, por exemplo, podem envolver 

utensílios de cozinha. Uma mochila nova para criança pode conter brinquedos. 

6. Recicle sempre que possível. Verifique, todavia, se os seus serviços locais de reciclagem 

aceitam papel de embrulho tradicional. Nem todos aceitam. 

7. Use caixas de cereais. Coloque um laço ou uma etiqueta de presente para dar um ar festivo. 

8. Compre papel reciclado. Várias empresas vendem papeis bonitos feitos de material reciclado. 

9. Não compre coisas para embrulhar. Mime os seus amigos ou familiares com experiências, 

como um lanche ou massagens, ou então faça qualquer coisa especial, como lavar-lhes o carro ou 

tomar conta dos seus filhos. Os seus amigos e família vão adorar as suas prendas personalizadas. 

Festas Felizes! 

 


