Troca de
mensagens!

O dia sem
tecnologia!

Dia do conto!

Coloca uma mensagem
debaixo da almofada
(sugestão: tipo amigo
oculto)

Ler uma história em
família a seguir ao jantar!

Constrói uma
cabana!

Visita a casa de Jesus!

Dia Mundial da
Criança!

Cozinhar
em família!

Jogos em
família!

Acompanha com
pipocas…

Dia do conto!

Construir uma cabana com
lençóis e cadeiras, ler uma
história no interior da
tenda!

Ler uma história em
família a seguir ao
jantar!

Sessão de
massagens!

Dia Mundial da
Criança!
Vamos brincar na
avenida da Igreja
de Ronfe!

PARTIDA!!

Dia internacional da
Família e Início da
Campanha Laço azul
Em família, efetuar a leitura
do calendário e escolher as
atividades a realizar. Cola-o
na porta do frigorífico!

logo pela manhã!

Todos devem receber!
Não te esqueças de
ninguém…

Dia do
Elogio!

Cada membro
da família
deve receber
um elogio

Construir
um puzzle
em família!

Dia do
Piquenique em
família!

Dia dos Museus!
Visita a um museu ou
monumento
histórico! Os pais
fazem de guia!

Dia Mundial
do Ambiente!
Escolhe uma erva
aromática e
planta-o num
vaso!

Dia da Memória!

Dia de Correio!
Cada membro da
família escreve uma
carta a um familiar!
No dia seguinte, põe
no correio.

Dia Mundial da
Hipertensão
Abraço coletivo

Sessão de massagens!

Façam uma caça
ao tesouro…

Parabéns!!!!
Chegaste à meta.

Guerra da
almofada!!!

Separa os
brinquedos em
família para doar a
quem quiseres!

Sessão cinema
em casa!

Arrumar um
compartimento
da casa em
conjunto!

Em família, vamos fazer uma
caminhada!

Ver fotografias
antigas e
recordar
momentos.

Jogos em
família!
Os mais velhos
ensinam aos mais
novos o seu jogo
preferido
da infância!

Vamos criar um
painel de fotos com
os elementos da
família

Sessão de mensagens
entre todos os
membros da família
(sugestão: tipo amigo
oculto)

Vamos visitar
um familiar!

Dia nacional da
luta contra a obesidade!

Dia do conto!
Ler uma história
em família a
seguir ao jantar!

Retrato em
família!

Troca de
mensagens!

Jogos em família!
Mímica!

Sopa em família! Cada um
escolhe um legume,
a sopa hoje
é obrigatória!

Olá!
Dia 15 de Maio comemora-se o Dia Internacional da Família e o CSPR pretende desafiar a todos os membros desta
grande Família (dos netos aos avós) a celebrar a comunhão dos laços familiares!
Para isto desenvolvemos 31 atividades, uma por dia para que possam se assim o desejarem, celebrar este mês
connosco!
Desafiamo-vos também a partilhar esses momentos connosco através da página do nosso
acebook
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100004182976122) para que juntos possamos estar todos presentes nesta
celebração! Participa!!!

O calendário começa a 15 de maio e termina a 15 de

junho!

Não passes à frente nenhum dia!!
Todas as atividades foram pensadas para ti e para a tua família! Diverte-te!
Não deixes ninguém de fora… Todos têm de participar!
Este calendário é muito útil, podes usá-lo quando quiseres!

E não te esqueças: O dia da família é todos os dias!

