
 

     

   

   

          
Segunda 

 
Terça 

 
Quarta 

 
Quinta 

 
Sexta 

 
Sábado 

 
Domingo

 
  

Faça um 
elogio ao seu 

filho 

 

Leia um livro 
com o seu 

filho 

 

Deseje uma 
boa noite ao 

seu filho 

 

Ouça/cante 
uma música 
com o seu 

filho  

 

Peça ajuda ao 
seu filho na 
confeção do 

jantar 

 

Faça desporto 
com o seu 

filho 

 

Lembre o seu 
filho sobre a 
importância 
da família 

 

Peça ao seu 
filho a opinião 

sobre um 
assunto  

 

Prepare com o 
seu filho a 

pasta para o 
dia seguinte 

 

Brinque com o 
seu filho ao 

seu jogo 
preferido 

 

Colabore com 
o seu filho na 
realização dos 

TPC  

 

Leve o seu 
filho a visitar 

os avós 

 

Faça um bolo 
com o seu 

filho 

 

Demonstre o 
carinho que 
tem pela sua 

família 

 

Converse com 
o seu filho 

sobre perigos 
diários 

 

Diga ao seu 
filho que 
acredita e 
confia nele 

 

Atribua uma 
tarefa 

responsável 
ao seu filho 

 

Escolha com o 
seu filho algo 
dele para doar

 

Tome o 
pequeno-

almoço com o 
seu filho 

 

Faça um 
passeio com o 

seu filho 

 

Peça ajuda, ao 
seu filho, em 

casa  
 

 

Ajude o seu 
filho a 

escrever para 
alguém 

 

 

Conte ao seu 
filho um 

episódio da 
sua infância  

 

Pergunte ao 
seu filho como 

lhe correu o 
dia 

 

Participe com 
o seu filho na 
“corrida de 

abril” 

 

Peça ajuda ao 
seu filho para 

cuidar do 
jardim/horta 

 

Faça um 
piquenique 
com o seu 

filho 

 

Dê um abraço 
ao seu filho 

 

Veja televisão 
com o seu 

filho 
 

 

Diga ao seu 
filho que o 

AMA! 

1 2 3 4 5 6 

7 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

8 

29 30 

AAbbrriill  éé  oo  mmêêss  ddaa  pprreevveennççããoo  ddooss  mmaauuss  ttrraattooss  nnaa  iinnffâânncciiaa  ee  ttooddooss  ppooddeemm  ffaazzeerr  

ppeeqquueennaass  ccooiissaass  qquuee  aajjuuddaamm  aass  ccrriiaannççaass  aa  tteerr  vviiddaass  ssaauuddáávveeiiss  ee  sseegguurraass..  OO  

ccaalleennddáárriioo  aacciimmaa  ssuuggeerree  uummaa  aattiivviiddaaddee  qquuee  vvooccêê  ppooddee  ffaazzeerr  aa  ccaaddaa  ddiiaa  ddoo  mmêêss  

ppaarraa  mmoossttrraarr  aaoo  sseeuu  ffiillhhoo  oo  qquuaannttoo  vvooccêê  oo  AAMMAA..    

SSeejjaa  ccrriiaattiivvoo!!    

  

                                                                            


