
COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI, 19 DE MARÇO DE 2014 

 

No dia 19 de março foi o Dia do Pai, mas antes de 

entregarmos os miminhos aos nossos papás tivemos 

muito trabalho. Tudo começou com a leitura do livro 

“O meu pai” do autor Anthony Browne. Esta história 

conta-nos que os Pais são fortes, são lindos, são 

altos, são baixos, são amigos, fazem tudo pelos filhos.  

Os nossos pais são: 

 

“O meu pai é forte.” (Xisco) 

“O meu pai faz as coisas todas por nós.” (Maria 

Leonor) 

“Gosto muito do meu pai…e quando ele vai embora trabalhar, eu fico um 

bocadinho triste. (Afonso) 

“O meu papá é muito lindo.” (David) 

“O meu pai é muito forte.” (Ana Luísa) 

“O pai brinca comigo.” (João Bernardo) 

“O meu papá está sempre a correr para apanhar-me.” (João Castanheira) 

“O meu é lindo, grande e forte.” (Pedro) 

“O meu papá é lindo para mim.” (Raquel) 

“O meu pai dá sempre beijinhos e abraços.” (Luciana) 

“O meu papá é o meu melhor amigo.” (Marta) 

“O papá prega-me partidas.” (Afonso) 

“O meu papá brinca comigo… pega-me ao colo e abre os braços e faz um 

avião e faz comigo.” (Guilherme) 

 

E que… 

“Temos que tratar bem dos pais.” (Todos) 

“Temos que fazer o que eles pedem.” (Maria Leonor) 

“Quando eles estão doentes, temos que tratar deles para eles não 

vomitarem.” (Afonso) 



Depois de falarmos dos nossos pais fizemos um desenho sobre cada um deles. 

Todos os nossos pais eram diferentes. Grandes, pequenos; gordos, magros; com 

cabelo grande, cabelos em pé. Também fizemos os nossos pais com formas 

geométricas e ficaram muito giros. 

 

A Rita mostrou-nos um retângulo de madeira e perguntou o que podíamos fazer 

com a madeira para a prenda do Pai. Ficámos a pensar e a Raquel disse que 

podíamos pintar a madeira e o Dinis disse que podíamos colocar uma fotografia. 

Todos acharam uma boa ideia, mas a Rita deu mais uma ideia. Disse que em vez 

de uma fotografia, podíamos tirar três fotografias, cada uma com a letra da palavra 

PAI. Pintámos, desenhámos e escrevemos na madeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depois começámos a fazer o nosso postal para o pai. Na imagem de uma gravata 

e colámos quadrados de diversos tecidos. Depois escrevemos Feliz Dia do Pai e o 

nome do nosso pai. Na parte detrás do postal colocámos uma parte da música do 

Pai que a professora de música ensinou.  

 

Para terminar, fomos embrulhar os nossos presentes. No embrulho colámos as 

letras que formam a palavra PAI e ficámos a conhec-las. Na nossa sala temos uma 

caixa com varias letras do abecedário de diversos tamanhos e diferentes tipos de 

letras, e  jogámos ao jogo do “Caça à letra” onde procurámos as letras da palavra 

PAI. 

 

Esperamos que os nossos papás tenham gostado. 

 


