
 

 

 

 

 

 

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-
feira 

Terça-feira 

1 

Converse com 
o seu filho 
sobre as 
regras de 
higiene! 
 

2 

Partilhe a 
leitura de um 
livro com o 
seu filho(a)! 

 

3 

Pergunte a 
opinião do seu 
filho(a) sobre 

assuntos 
familiares! 

 

4  

Converse sobre 
as regras de 
como circular na 
via pública! 

5 

Plantem flores 
juntos! 
 

 

6 

Faça 
exercício 
físico, em 
casa, com 
o(a) seu 
filho(a)! 

7  

Converse com o 
seu filho(a) sobre 
emoções boas e 
más! Dê 
exemplos! 

8 

Faça um 
Bolo com o 
seu filho(a)! 

 

9 

Relembre ao 
seu filho(a) 

que o AMOR 
que tem por 

ele não 
depende dos 

resultados 
escolares! 

10 

Converse com 
o seu filho(a) 
sobre o que 
fazer numa 
emergência! 

 

11 

Diga ao seu 
filho(a) que confia 

e acredita nele! 
 

   

12 

Jogo em 
família para 
encontrar os 
ovinhos da 

páscoa! 

 

13 

Dê um 
abraço ao 

seu filho(a)! 
 

14 

Brinque com o 
seu filho(a) ao seu 

jogo preferido! 

 

15 

Faça uma 
pintura com 

o(a) seu 
filho(a) e 

escrevam a 
frase: “Vai 
ficar tudo 

bem"! 

16 

Converse com 
o seu filho(a) 
sobre como 
correu o seu 

dia! 

17 

Ajude o seu 
filho(a) a 

redigir uma 
carta para 

alguém 
especial! 

 
 

18 

Converse com o 
seu filho(a) sobre 

crescimento e 
sexualidade! 

 

19 

Inicie o 
“mealheiro” do 

seu filho(a). 
Converse 
sobre a 

importância de 
poupar! 

 

20 

Conversem 
sobre a 

Natureza! 

 

21 

Veja um filme com 
o seu filho(a)! 

 
22 

Escolha com 
o seu filho(a) 

brinquedos ou 
roupa para 

doar! 

 

23 

Deixe um 
“ADORO-TE” 
na travesseira 

 

 

24 

Diga ao seu 
filho(a) que o 

AMA! 

25 

Converse com o 
seu filho(a) sobre 

“Liberdade”! 
 

26 

Surpreenda o 
seu filho(a)! 
 
 

 

27 

Faça uma 
chamada 

vídeo para 
amigos do 
seu filho e 
relembre o 

valor da 
amizade! 

28 

Confecione o 
jantar com o(a) 

seu filho(a)! 

Preparem a mesa 
juntos! 

 

29 

Dance uma 
música com o 
seu filho (a)! 

 

30 

Identifique, em 
família, as 
virtudes do(a) 
seu filho(a)! 
 
 
 

 

 
 

                      Aproveite este mês para participar ativamente na vida do seu filho! 
 

      Não se esqueça … transforme o mês de abril em todos os meses do ano e a 
tarefa de cada dia em tarefa de todos os dias!  
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