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Gabarito
Dia dos Pais – Segundo domingo de agosto

O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto.
Conta a história que esta data existe há mais de 4 mil anos, quando um jovem fez
um cartão, esculpindo na argila algumas palavras desejando sorte, saúde e vida longa a
seu pai.
Porém, foi nos Estados Unidos que uma moça (Sonora Luise) resolveu homenagear
seu pai, John Bruce Dodd, um ex-combatente militar, por este ter ficado viúvo e criado seis
filhos sozinho, sem a presença de uma outra mulher em sua vida. A filha, encantada com a
dedicação do pai, escolheu como data especial o dia de seu aniversário, 19 de junho.
A data fez tanto sucesso que foi divulgada por todo estado de Washington,
passando logo a se tornar uma festa nacional, mas só foi oficializada no governo do
presidente Richard Nixon.
O publicitário Sylvio Bhering trouxe a data para o Brasil, porém a data passou de
junho para o mês de agosto, em razão dos interesses comerciais.
A criação desta data é muito importante, pois aproxima pais e filhos para momentos
agradáveis e felizes. Os pais merecem respeito, amor e carinho, pois é ele quem luta pelo
sustento da casa, buscando dar educação, saúde, alimentação e conforto aos seus filhos.
Existem famílias que não podem conviver juntas, por motivo de separação do casal
ou por outros problemas. Isso não quer dizer que não possam se comunicar, para que o
filho deseje coisas boas, como saúde e amor e manifestar seu carinho pelo pai.

Por Jussara de Barros, Pedagoga, Equipe Escola Kids.

1- A data surgiu de que forma?
A data surgiu quando Sonora Luise resolveu homenagear seu pai, por ter criado seus seis
filhos sozinho, após ficar viúvo.

2- Escreva um acróstico com a palavra pai.
Resposta pessoal.
P_____________________
A_____________________
I______________________
3- Como você costuma comemorar essa data tão especial?

Resposta pessoal.
4- De acordo com o texto, como devemos tratar o nosso pai?
Devemos tratar com respeito, amor e carinho.

5- Escreva abaixo uma homenagem ao seu pai.
Resposta pessoal.

Ciente:___________________________________________________________________

