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ATIVIDADE: Cartão “Dia de quem cuida de mim” 

 

A tradição de entregar cartões em datas comemorativas: Natal, feriados e aniversários, surgiu no 

E.U.A, como uma forma de presentear familiares e amigos. Era comum o envio de uma cartão para 

aqueles que estavam distantes. Com a tecnologia, os cartões passaram a ter um novo formato e 

são enviados pelas mídias sociais.  

Mas nada melhor que retornar a tradição, principalmente no momento de isolamento que estamos 

vivendo, no qual não podemos estar reunidos em família para comemorar essa data, e confeccionar 

um lindo cartão para comemorando o Dia das mães. Contudo, o cartão pode ser para qualquer 

pessoa que cuide da criança, ou para todos. O importante é tornar esse dia um momento de amor 

e carinho. 

Para inspirar as famílias deixaremos uma pequena homenagem e exemplos de cartões que podem 

ser confeccionados em casa. 

 

MATERIAS NECESSÁRIOS: O preparo dos materiais precisa ser realizado com antecedência. 

Folha de papel (sulfite, de caderno, almaço, papel de pão, papel disponível que permita a criança 

desenhar), giz, canetinha, lápis, borra de café, carvão, terra, folha de árvore, casca de fruta ou 

legume, revistas, jornais, folhetos, tesoura sem ponta, cola, fita adesiva, embalagens e etc. 

 

COMO REALIZAR A ATIVIDADE: Com a supervisão da família, a criança escolherá os materiais 

que usará para confeccionar os cartões. A criança pode escolher uma imagem que irá recortar e 

colar na folha selecionada, poderá desenhar com de giz, canetinha e lápis, enfeitar com glitter, 

papéis coloridos, ou mesmo materiais diferentes, como: borra de café, carvão, terra, folha de árvore, 

casca de fruta ou legume. Assim que a criança terminar converse com a criança sobre a importância 

deste gesto e entregue o cartão como presente. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=48GavBUwQC0 

https://www.youtube.com/watch?v=nCHmvKbn1d0&t=73s 

https://www.youtube.com/watch?v=48GavBUwQC0
https://www.youtube.com/watch?v=nCHmvKbn1d0&t=73s


 

 

 

 

 


