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Atividade de História
Data comemorativa: Dia dos Pais
O “Dia dos Pais” é uma data comemorativa festejada em todo o mundo. O intuito é
homenagear todos os pais, homens carinhosos, amorosos, guerreiros, protetores e
trabalhadores.
No Brasil, o "Dia dos Pais" é comemorado no segundo domingo de agosto, sendo
portanto, uma data variável.
Inicialmente, a data era comemorada em 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai da
Virgem Maria e avô de Jesus. No país, a comemoração foi celebrada pela primeira vez no
dia 16 de agosto de 1953.
Durante esse dia, acontecem diversos tipos de celebrações, apresentações,
almoços familiares, troca de presentes por todo o país.
Origem do Dia dos Pais
Há relatos que apontam para festejos em torno da figura do pai na Antiguidade.
Reza a lenda que na Babilônia, cerca de 4 mil anos atrás, um jovem chamado Elmesu,
esculpiu em argila, uma mensagem para seu pai, desejando-lhe votos de saúde e
felicidade.
Mais recentemente, em 1909, a data surgiu nos Estados Unidos, idealizada por
Sonora Louise Smart (1882-1978). Sua ideia era fazer uma homenagem ao seu pai,
William Jackson Smart (1842-1919), guerreiro e veterano na guerra civil, que criou seis
filhos depois de sua esposa morrer no parto.
O Dia dos Pais (Father's Day) foi oficializada nos Estados Unidos pelo presidente
Richard Nixon (1913-1994), em 1972. Entretanto, foi comemorada pela primeira vez no
país em 19 de junho de 1910, dia referente à data de nascimento do pai de Sonora Louise.

Fonte: todamateria.com.br

1- Explique com suas palavras a origem do Dia dos Pais. Resposta pessoal

R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2-Em que data comemoramos o Dia dos Pais no Brasil?
R: Segundo domingo de agosto.

3- Como você e sua família comemoram esse dia? Resposta pessoal

R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4- No espaço a seguir, desenhe um presente que você gostaria de dar para o papai.
Resposta pessoal

Ciente:___________________________________________________________________

