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O Vaticano considerou este ano o I Dia Mundial dos Avós, sob o tema  
“Eu estou contigo todos os dias”.  
Dia 26 de julho – Dia dos Avós 

Para além de encherem os netos de abracinhos e beijinhos e terem uma 
paciência infinita, já sabem como vão passar este dia especial? 

Nós damos uma ajuda. 

NO JARDIM ZOOLÓGICO 
O Jardim Zoológico de Lisboa celebra o Dia 
dos Avós a partir das 10H. OFERTA de 1 

bilhete de adulto na compra de um de 
criança. Mas as ofertas aqui não param: O 
Clube também tem DESCONTOS para si, 

não se esqueça! 

E que tal depois da visita passarem pela 
Berlineta e comerem uma bola de berlim? 
E caso os avós tenham mais de 65 anos, 

adivinhem? É GRÁTIS para os avós! 

Vai ser um dia lindo sem dúvida! 
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Há sempre muitas ideias de como passar o dia com os avós como: cozinhar com eles, 
lerem uma história, verem um filme, passearem, irem à praia, fazerem um picnic, um 
sem número de opções. No entanto e dado o contexto atual, é possível que não possam 
estar juntos. Assim, também temos ideias de jogos que podem fazer com os avós online 
ou pelo telefone. Aproveitar mais e melhor a companhia dos avós que amamos tanto, 
mesmo à distância, é o objetivo. 
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.…smartphone com internet, 
parece que não estamos tão 
longe – basta reparar no olhar 
que lhes ilumina o rosto quando 
veem os netos em chamadas de 
vídeo. 

Quando os avós têm acesso a 
um computador ou um tablet… 



Para além das conversas 
quotidianas, há muitas coisas giras 
que avós e netinhos podem fazer 
nas suas videochamadas, quer seja 
via Skype, Zoom, WhatsApp ou 
outros! Deixamos ideias de jogos 
para todos os gostos. 

Leitura de Lábios 
Este é um dos desafios mais difíceis e 
engraçados de sempre! As regras são 
simples: numa chamada de vídeo, um dos 
jogadores desliga o seu microfone e diz 
uma palavra ou frase. A pessoa que está 
do outro lado tenta adivinhar o que foi dito 
a partir do movimento dos lábios. Podem 
repetir as vezes que quiserem, mas não 
vale fazer gestos. 

Xadrez ou outros jogos 
Poucas pessoas terão tanta paciência para ensinar o xadrez às 
crianças como os avós. Mas também é verdade que os netos 
poderão ensinar aos avós outros jogos.  

Dia dos Avós 
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Não subestimem a versatilidade de um telefonema! Mesmo quando não é possível 
fazer chamadas de vídeo com os avós, existem várias formas de transformar uma 
simples chamada de voz num momento enriquecedor e divertido. 

20 Perguntas 
Também conhecido como “Adivinha 
Quem”, neste jogo o jogador tem de 
adivinhar que personagem é através de 20 
perguntas que apenas podem ser 
respondidas com “Sim” ou “Não”. Por 
exemplo, o neto pode decidir que o avô é o 
Peter Pan. O avô terá de fazer perguntas 
como “Sou um desenho animado?”, “Sou 
um animal?”, “Sou um super-herói?” e por 
aí adiante para obter respostas do neto e 
descobrir qual é a personagem antes de 
gastar as suas 20 perguntas. 

Batalha Naval 
Um autêntico clássico, a batalha naval é o 
jogo preferido de muitos miúdos e graúdos 
e tem a vantagem de poder ser jogada 
presencialmente, online ou até por telefone 
– só precisamos de uma grelha para 
colocar os nossos barcos e de transmitir os 
tiros ao nosso adversário.  

Duas Verdades e Uma Mentira 
Cada um dos jogadores têm de contar três 
coisas sobre si mesmos – duas delas 
verdadeiras, uma delas falsa. A ideia é que 
os outros jogadores adivinhem qual delas é 
mentira! Por exemplo: “A minha cor 
preferida é rosa”; “As meias que estou a 
usar têm um buraco” e “Hoje comi torradas 
ao pequeno-almoço”. Qual destas coisas 
não é verdade? 
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(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas) 

(Fonte: Pumpkin 2021)) 
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Isto ou Aquilo? 
Um jogo de escolhas em que um jogador 
coloca aos outros duas opções e eles têm de 
escolher aquela que preferem (e explicar 
porquê, que é o mais giro!). As perguntas 
podem ser super variadas, desde “Preferias 
viver numa casa no espaço ou no fundo do 
mar?” ou “Preferias nunca mais comer 
chocolate ou ter de comer sopa em todos os 
lanches?”. 

Carta ao Avós 
E porque não escrever uma carta aos avós 
contando como tem sido a escola, os 
amigos e todas as coisas que apetecer 
dizer. 

Para todos os Avós e 
respetivos Netos,  
o Clube deseja um 

 Feliz Dia dos Avós !  


