


PAPAI AMIGO DO BEM!
O PROGRAMA BENE:) DE FORMAÇÃO ÉTICA 
E SOCIOEMOCIONAL preparou, com muito 

carinho, cinco atividades para realizar 
com o seu papai! Aproveite este dia com 

quem tem cuidado de você, e faça de todo 
dia uma oportunidade de cultivar o amor, 

cuidado e respeito em família!



:) Play

:) Virtude trabalhada

:) Realizando

Conta sua história para mim.

Entusiasmo, Alegria, Respeito e Confiança.

Com o apoio de álbum de fotografia, selecione algumas fotos da época de 
infância e conte histórias que marcaram, fortalecendo vínculos afetivos.  
Os filhos escolherão uma foto antiga do papai e farão um remake com a 
cena da fotografia. Recriar momentos importantes da infância, além de 
ser algo muito criativo, resgata memórias antigas e dá a elas uma nova 
cor, um toque leve e divertido.



:) Play

:) Virtude trabalhada

:) Realizando

Papai Super Chef

Paciência, Iniciativa e Atenção.

Como é gostoso passarmos um momento entre pais e filhos.
Que tal prepararem algo juntos? 

Uma receita de panqueca de pai para filho (sugestão):

https://www.tudogostoso.com.br/receita/120683-panqueca-para-cafe-da-manha-com-cobertura-de-mel-de-abelha.html


:) Virtude trabalhada

:) Realizando

Tempo em Família!

Organização, Flexibilidade, Alegria e Disponibilidade.

Materiais:
2 Potes vazios e limpos (preferência plásticos), Papel, caneta, tesoura.

:) Play

Como fazer:
A criança escreverá no papel algo que ela gostaria de fazer com o Papai. 
Sugestões: assistir um filme, jogar vídeo game, andar de bicicleta, ler uma história, jogar bola, 
inventar histórias, fazer piquenique, dentre outras coisas.
Personalize os potes com as frases:
1°pote: “Um tempo do seu tempo”  |  2° pote: “Tempo em família”.

Recorte as tiras de papel e coloque no 1° pote.
Sempre que acabar a atividade, escrevam no verso da tira de papel a data e quais foram os 
sentimentos vivenciados. Essas serão guardadas no 2º pote.



:) Play

:) Virtude trabalhada

Cupons Para o Papai!

Gentileza, Gratidão e Criatividade.

:) Realizando
Papel, canetinha, tesoura e envelope.

Como fazer:
Corte os papéis em tiras. 
Peça para a criança escrever coisas que podem fazer para o papai. Caso a criança não consiga 
escrever, peça ajuda do familiar de casa para auxiliar nos registros.

Sugestões: 
Fazer o café da manhã para papais, organizar as meias na gaveta do papai, fazer uma 
massagem nas costas, varrer o home office do papai, ajudar com o jardim, passear com 
o cachorro.

Personalize o envelope. Use a criatividade!



:) Play

:) Virtude trabalhada

Corrente da Honra!

Honra e Sinceridade

:) Realizando
Criança, você já reparou que seu pai tem muitas qualidades. Pense um 
pouco sobre elas. Que tal honrar a quem merece nossa honra, respeito 
e admiração?

Materiais:
Papéis coloridos, canetinhas, tesoura e cola ou fita adesiva.

Como fazer: 
Faça tiras de papel em 3cm x 15cm.
Escreva uma qualidade do papai em cada tira.
Recorte as tiras e cole-as formando uma corrente.

Propostas elaboradas pela educadora 
Aline Mara Sato Dermer de Oliveira

Psicopedagoga clínica e institucional
Pós-graduada em inspeção escolar



Letra: Nícolas Bastos, Estefania Karina Ferreira da Silva e Lílian Neves
Música: Nícolas Bastos e Estefania Karina Ferreira da Silva

PARA CANTAR
EM FAMÍLIA

A equipe do PROGRAMA BENE:) preparou para você, através de 
uma canção, uma oportunidade de homenagear o seu pai! Que tal 
cantar para ele? Acesse o link abaixo e demonstre todo o seu amor 
neste dia especial!

Papai, meu melhor amigo. 
Quero te dar um abraço. Vou receber um sorriso!
Papai, abaixe aqui um pouquinho, 
Me sinto tão protegido, quando eu ganho um carinho...

Se está muito alto você pode alcançar;
Se algo deu errado, você sabe consertar;
Eu não tenho medo, pois me ensina a acreditar;
E até cansado ainda tem tempo pra brincar.

Se eu não consigo, faz comigo, quero olhar!
Se eu não entendo você vem me ensinar;
Quando estou errado, sabe me aconselhar;
Eu conto os minutos pra poder te encontrar!

PAPAI, MEU MELHOR AMIGO

CLIQUE AQUI PARA OUVIR A MÚSICA

https://youtu.be/DEy8AfIw_2A


PARA COLORIR
COM O PAPAI!









FAÇA AGORA UM 
DESENHO DE UM 

MOMENTO MUITO 
ESPECIAL COM 
O SEU PAPAI!



Para conhecer mais sobre o Programa BENE:) de 
Formação Ética e Socioemocional, acesse nosso site! 

WWW.PROGRAMABENE.COM.BR

http://programabene.com.br

