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Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! No proximo domingo, toods 

sabem que será comemoradoo dia dos pais, pensando nisso, nós preparamos 

uma atividde bem bacana, não só para os papais, mas também para todos que 

representam para a criança a figura paterna. 

 
Atividade: Cartão do Papai 

 

Então vamos lá! Você irá precisar de folha de sulfite, tinta guache ou giz de 

cera para confeccionar um belo cartão para o papai. A mamãe ou outro 

responsável pode ajudar a sua criança, passe um pouco de tinta na mão da 

sua criança e carimbe na folha, use a cor que desejar ou se não tiver a tinta, 

faça com giz o contorno da mão e pinte. Escreva algumas palavras de amor e 

carinho ou pode ser como no modelo que mandaremos junto dessa atividade. 

Ah! Não mostre para o papai depois de pronto deixe que a sua criança 

entregue no dia dos pais, ele ficará muito feliz com a surpresa e com certeza 

dará muitos beijos e abraços.  
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SUGESTÃO DE MODELO DO CARTÃO: 
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Projeto Leitura 
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje 
a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

 Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 
possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://youtu.be/3RbpAuHRonE 
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