
 

 

 

 

CALENDÁRIO DOS AFETOS 
abril de 2016 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA - 
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

SÁBADO DOMINGO 

    1 
Dê um beijo ao 

seu filho 

quando ele se 

deitar. 

 

2 
Dê um beijo ao 

seu filho 

quando ele 

acordar. 

 

3 
Nunca 

repreenda o 

seu filho à 

frente dos seus 

amigos. 

 

4 
Plante uma 

árvore ou uma 

flor com o seu 

filho. 

 

5 
Conte uma 

história ao seu 

filho. 

 

 

6 
Realize com o 

seu filho uma 

tarefa do seu 

agrado. 

 

7 
Faça um 

passeio de 

bicicleta/a pé 

com o seu filho. 

 

8 
Elogie o seu 

filho sempre 

que ele 

mereça. 

 

9 
Ensine o seu 

filho a respeitar 

os “outros”. 

 

10 
Dedique tempo 

de qualidade 

ao seu filho. 

 

11 
Ensine o seu 

filho a ser 

generoso e 

solidário. 

 

12 
Faça um bolo 

com o seu filho 

e festege a 

VIDA. 

 

13 
Converse com 

o seu filho 

sobre o seu dia 

de  escola. 

 

14                    
Ensine o seu 

filho a 

“pescar”; 

contribua para 

a sua 

autonomia. 

 

15 
Deixe uma 

mensagem de 

carinho na 

mochila do seu  

filho. 

 

16 
Valorize os 

gostos e 

aptidões do seu 

filho. 

 

17 
Diga ao seu 

filho que é 

importante 

amar os 

“outros”. 

 

18 
Deixe que o 

seu filho 

colabore numa 

refeição 

especial. 

 

19 
Promova o 

convívio com a 

família 

alargada. 

 

20 
Ensine o seu 

filho a pedir 

“por favor” e a 

dizer 

"obrigado”. 

 

21 
Incentive o seu 

filho a respeitar 

os animais. 

 

22 
Diga ao seu 

filho o quanto o 

adora e confia 

nele. 

 

23 
Brinque com o 

seu filho… 

 

 

24 
Ofereça a sua 

colaboração/dis

ponibilidade para 

ajudar o seu filho, 

na realização de 

tarefas. 

 

25 
Convide os seu 

filho a 

colaborar nas 

tarefas 

domésticas. 

 

26 
Dê um passeio 

em família com 

o seu filho. 

 

27 
Ensine o seu 

filho a partilhar 

com quem tem 

mais 

dificuldades. 

 

28 
Incentive o seu 

filho a manter 

boas relações 

pessoais, com 

os amigos. 

 

29 
Dê todo o 

apoio ao seu 

filho, sobretudo 

se ele estiver 

doente. 

 

30 
Incuta-lhe a ideia 

de que tudo de 

bom na vida, 

vale a pena... 

AMANDO-O!! 

 

 

POR DIA, UM GESTO DE CARINHO… OS FILHOS MERECEM ISSO E MUITO MAIS DOS PAIS E FAMILIARES  
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