
Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Crianças em casa?
Que tal valorizarmos o 
tempo e aproveitarmos 
especiais momentos de 
convívio em família?

Aqui estão algumas 
dicas de atividades para 
vivenciarem juntos! 

Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Os livros são 
repletos de 

ensinamentos 
importantes!

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Compartilhem ta-
lentos artísticos 
(pintura, música, 
dança, poesia, ar-
tesanato...);

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Que tal 
cantar

também?

Ouçam músicas 
alegres e harmoni-
zadoras;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Revejam fotos 
especiais...

e tirem
novas
fotos!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Que tal construir cartões (físicos 
ou virtuais) com desenhos e 
mensagens de estímulo aos do-
entes nos hospitais? Os cartões 
chegarão aos corações certos no 
tempo certo...!

Inventem uma deliciosa receita 
caseira (crianças sempre com a 
ajuda de um adulto) e potenciali-
zem seus talentos culinários;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;

Escrevam uma história emocio-
nante;

Façam ligações ou videochama-
das para amigos e parentes fisi-
camente distantes;

Inventem maneiras criativas para 
divulgar mensagens de esperan-
ça e alegria ao mundo...

Agradeçam a Deus pela Vida e 
pela oportunidade da encarna-
ção em família!



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Que tal construir cartões (físicos 
ou virtuais) com desenhos e 
mensagens de estímulo aos do-
entes nos hospitais? Os cartões 
chegarão aos corações certos no 
tempo certo...!

Inventem uma deliciosa receita 
caseira (crianças sempre com a 
ajuda de um adulto) e potenciali-
zem seus talentos culinários;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;

Escrevam uma história emocio-
nante;

Façam ligações ou videochama-
das para amigos e parentes fisi-
camente distantes;

Inventem maneiras criativas para 
divulgar mensagens de esperan-
ça e alegria ao mundo...

Agradeçam a Deus pela Vida e 
pela oportunidade da encarna-
ção em família!

Descubram outras atividades criativas:



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Fortaleçamos os 
vínculos de afeto e 
construamos um 

clima acolhedor de 
alegria e gratidão 

em família! 

www.dij.febnet.org.br

Conversem entre si para melhor 
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser 
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;


