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DIA DOS PAIS COM TRABALHO MANUAL

Você sabia que não são todos os lugares que comemoram o dia dos pais em

agosto? Pois é, muito países já comemoraram. É o caso dos Estados Unidos, Canadá,

Argentina e tantos outros. Eles comemoraram no terceiro domingo de junho. Aqui

no Brasil e em Samoa, o dia dos pais é comemorado do segundo domingo de agosto.

Porém, países ao redor do mundo comemoram essa data ao longo dos doze meses

do ano.

Alguns países têm essa data comemorativa em seu calendário anual há mais

de um século, como é o caso dos Estados Unidos da América, que comemoraram seu

primeiro dia dos pais em junho de 1910. Outros a incluíram recentemente como, por

exemplo, a Indonésia que começou a comemorar a data apenas no ano de 2006.

Historicamente, a origem desta comemoração evoca-se à Babilônia, onde um jovem

chamado Elmesu teria moldado em argila o primeiro cartão desejando sorte, saúde

e longa vida a seu pai, o rei Nabucodonosor.

Embora as datas de comemoração sejam distintas, a inspiração para a

comemoração desse dia é a mesma: honrar a figura paterna de diversas formas. A

forma mais comum utilizada

é  dedicar  tempo  com  essa

pessoa.  Dar  presente  e

cartões  produzidos

manualmente  também

podem  fazer  parte  das

festividades.



Que tal nós mesmos fazermos nossos cartões para essa pessoa que ocupa um lugar

especial nas nossas vidas?

Proposta:

1. Assistir aos vídeos cujos links encontram-se abaixo.

2. Escolher um dos cartões, providenciar os materiais necessários e se empenhar

para  fazer  um  cartão  caprichado  (vale  rever  o  vídeo  escolhido  para  não  perder

nenhum passo).

3. Pensar e escolher com carinho as frases que você irá escrever no seu cartão. Se

emprenhar para deixar a letra bem bonita ao escrevê-la(s).

4. Tirar fotos do seu trabalho e colocá-las no Moodle/CULT.

Links dos cartões feitos manualmente:

https://www.youtube.com/watch?v=VXgNa-jy56E 

https://www.youtube.com/watch?v=5DCsiHHYUnc

https://www.youtube.com/watch?v=Yf7T-6041J0

https://www.youtube.com/watch?v=g2xnWq4-b-0
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