
Estou contigo...
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Hoje é o Dia Mundial da Criança. É O TEU DIA!

Mas na quinta-feira, dia 28, tivemos um dia muito especial também: o Dia Mundial do Brincar. Que também é um dia que deve ser 

celebrado. Sabes porquê? Porque está relacionado com a importância de brincar com meninos que têm algumas limitações.    

Vê o desenho animado que encontrei para ti.

REFLEXÃO

Todos nós temos amigos com os quais gostamos mais de fazer coisas divertidas. Até os adultos. Acredita! Pergunta aos Pais.

Mas este vídeo faz-nos pensar numa coisa muito, muito, importante: Todos temos o direito de brincar. E devemos, por isso, estar 

sempre atentos aos nossos colegas e amigos que estão mais sós pois podem estar a precisar de um amigo para brincar…

E já reparaste que não custa nada? É só brincar. Quando brincamos espalhamos estrelinhas de alegria. E ao brincarmos com alguém 

enchemos a sua vida de estrelinhas também. É por isso que brincar nos faz felizes: quando brincamos levamos alegria a toda a parte! 

  

 

https://youtu.be/OrGEjSn1v8Y



...estamos juntos!
ORAÇÃO

Nossa Senhora, ajuda-nos a estarmos atentos e a sermos portadores da alegria através da brincadeira. 

A sabermos brincar como o teu filho Jesus brincou quando tinha a nossa idade e podermos levar alegria a todos os que connosco 
convivem.

És nossa Mãe… ensina-nos a encontrar quem mais precisa de nós para não brincarmos apenas com quem mais gostamos.

 

Avé Maria… 

Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. 

 

SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

Sugestão… Depois de veres este vídeo de certeza que pensaste em todos os brinquedos que tens com os quais não brincas tanto… E 
até de alguns que gostas muito mas que imaginas como iriam fazer felizes outros meninos que não têm com que brincar. Pede ajuda 
aos Pais e coloca numa caixa enfeitada por ti, todos os que gostarias de oferecer. Quando as aulas começarem, combinamos um dia, 
juntamos as caixas de brinquedos de todos os teus colegas e vamos levá-las a quem mais precisa. Gostavas? Então está combinado! 
Se começares já, terás uma caixa cheia de brinquedos fantásticos até ao final da semana! Tira uma fotografia da tua caixa e 
partilha com a tua Tutora de Turma. Não te esqueças!

                


