
DATA FESTIVA                                             Dia do Pai

Para os que gostam de dar um presente ao Pai,
há sempre ideias originais sem necessitar de
gastar muito dinheiro ou tempo. Deixamos 2
exemplos e um link onde poderá encontrar muitos
mais.

Marcador de livros – material: 
- um pau de gelado;
- cartolinas coloridas;
- uma tesoura;
- cola líquida.

Desenha-se numa cartolina o contorno de um
objeto a gosto, com o tamanho ideal para ficar no
cimo do pau de gelado;
Recorta-se, cola-se o que é necessário para o
objeto escolhido;
Quando concluído, cola-se na parte de cima do
pau de gelado e escreve-se uma mensagem para
o pai.

Nesta fotografia foi escolhido um carro.
Recortou-se nas cartolinas, de cores a
gosto, as rodas e as janelas para se colar.
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O Pai é o primeiro herói de um filho, o primeiro amor de uma filha.

No dia 19 de março comemora-se o Dia do Pai.

Vamos dar o merecido destaque ao ‘super-herói da casa’.

Sugerimos que aproveitem o fim de semana e se divirtam em família a experimentar as ideias que
aqui vos deixamos.

Afinal, a diversão não tem tempo, espaço ou… lugar!
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Porta Notas – material:
- uma mola de madeira;

- três pauzinhos de gelado;
- tintas acrílicas e pincéis;
- cola líquida;
- um bocado de cartão;
- tesoura;
- uma folha de lixa (opcional);
- folha magnética (opcional).

Pinta-se a mola e os pauzinhos (caso não
sejam coloridos);
Desenha-se e corta-se uma hélice para o
avião; pinta-se a gosto;
Parte-se um dos pauzinhos em dois
pedaços de tamanho igual e cola-se por
dentro da parte de cima da mola. Pode-se
lixar um pouco do pauzinho se este ficar
com farpas ao ser partido (é melhor aqui
pedir ajuda à mãe);
Parte-se um pedaço mais pequeno de
outro pauzinho e cola-se em cima dos
outros. Ver na imagem como deve ficar;
Abre-se a mola e cola-se por dentro um
dos pauzinhos inteiro, ficando a mola
posicionada no meio deste;
Cola-se a hélice na base da mola;
Cortam-se algumas folhas de tamanho
igual e prendem-se no avião.
Se optarem por cortar um pouco de folha
magnética, cola-se na parte de trás do
avião. Desta forma, o avião pode ficar
preso no frigorífico ou outro lugar.
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(Fonte: Pumpkin)

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

Deixamos o link para que possam retirar muito mais ideias de presentes feitos com amor para este
Dia Especial. Veja aqui. Caso prefiram comprar online, também deixamos ideias: veja aqui.

E que tal fazerem uma refeição com o Pai
neste dia especial? É só escolher os
ingredientes et voilá! Nada melhor do que
começar o dia com umas belas panquecas!

Um livro é sempre uma ótima escolha para
pais e filhos estarem juntos e apreciarem em
conjunto uma história. Caso os filhotes já
saibam ler, leem à vez ou melhor ainda, cada
um faz um personagem. Que tal?

Seja qual for a maneira que escolham para
passar este Dia Especial, o importante é
estarem juntos e perceber que Pai é alguém
que nos apoia, orienta, ensina, nos ajuda a
crescer, mas sobretudo nos ama!

https://pumpkin.pt/familia/lifestyle-criancas/festas-aniversarios-batizados-ferias/ideias-faceis-e-baratas-de-presentes-para-o-dia-do-pai/
https://pumpkin.pt/familia/lifestyle-criancas/festas-aniversarios-batizados-ferias/sugestoes-de-presentes-para-o-dia-do-pai/

