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VAMOS PREPARAR um PRESENTE

DIA DA CRIANÇA

2

www.infancia.opf.pt

Dia da criança
Dar a alguém um presente bem embrulhado mostra todo o nosso cuidado e carinho à pessoa à qual
oferecemos a tal oferta. Muitas vezes não conta o tamanho, o que lá está dentro, porque o mais
importante è a nossa vontade, a intenção, apenas aquele pequeno pensamento do outro.
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Como estamos a celebrar o dia da criança, já pensaste em como poderias preparar o presente para o
teu amigo, colega, irmão, ou outra criança?
Vai ser muito simples....

Prepara um cartão,
escreve lá alguma frase carinhosa
e põe dentro um presente!
Vê como fazê-lo!
Podes escrever...por exemplo...>>>

Gosto de ti:)
Podes contar sempre comigo.
Hoje ofereço-te o sol e as flores!
Agradeço muito a tua amizade.

DONATIVO
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JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS

Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt

SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405
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ENCONTRAMOS JESUS

Vamos jogar o Dominó!
Conheces?
O dominó é um jogo de mesa popular jogado por pessoas de todas as idades. Os dominós
são pequenas peças de madeira ou plástico, semelhantes a dados na medida em que têm
um número de pontos. Os dominós podem ser jogados de várias formas, incluindo um
modelo similar ao das cartas.
Há muitas variantes de jogos para dominó, também para as crianças que geralmente
apreciarão aprender alguns dos vários jogos de dominó. E que tal um dominó africano?
Vamos brincar e pensar ao mesmo tempo nos nossos irmãos em Àfrica!

Como fazer:
1. Recortar os dominós
Pronto!

Como jogar:
1. Jogar no mínimum com 2 jogadores
2. Distribuir as peças igualmente
3.Começa quem tem um cartão com o logo duplo ou com imagem dupla
4. Ganha quem acabar primeiro de colocar todas as peças
Se tiveres alguma dúvida pergunta a um adulto
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