
 

 

 

 

 

 

DIA INTERNACIONAL DA FAMILIA 

 

OBJECTIVOS 

 A importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da 
educação infantil; 

 Reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o 
bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família; 

 Chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da 
sociedade e para seus direitos e responsabilidades; 

 Sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, 
económicas e demográficas que afetam a família. 

 

Sugestão de atividades da União de Freguesias para este dia 

Fazer um piquenique; Jantar fora; Ver um filme; Fazer uma peça de teatro familiar; Fazer um 
espetáculo musical familiar; Tirar uma fotografia divertida com toda a família; Um passeio junto 
à praia; Uma visita pela cidade (monumentos ou pontos culturais da cidade); Leitura em família; 
Tarde ou noite de jogos em família; Preparação de refeições em conjunto; Ir ao cinema (e 
porque não fazer uma sessão de cinema em casa com pipocas deliciosas?). 

O Dia internacional da família celebra-se a 15 de Maio. Este dia é uma forma de celebrar a 
importância da família e valorizar cada pessoa que dela faz parte. 

“A Família é um grupo de pessoas unidas pelos laços sanguíneos ou do coração, mas não só, 
também pelo carinho e respeito entre todos. É o espaço de aprendizagem educacional por 
excelência” 

O dia internacional da família foi instituído em 1993 pela ONU – Organização das Nações 
Unidas e tem como principal objetivo destacar o papel e a importância da família como 
estrutura fundamental da sociedade, principalmente na educação infantil. Pretende também 
promover os direitos e as responsabilidades da família. 

“Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de maio como Dia 
Internacional da Família. Desde então comemora-se este dia, de forma a chamar a atenção 
para questões que influenciam o dia-a-dia da Família, e para que se reconheça o papel nuclear 
da família na sociedade e se incentive a adoção de medidas no sentido de melhorar a sua 
condição. 

Nos dias que correm torna-se urgente e fundamental incentivar as crianças para a vida familiar, 
na qual partilhamos momentos de afetividade, proximidade, calor humano, harmonia, amor, 
carinho. Enfim, sentimentos fundamentais para as crianças crescerem e se desenvolverem de 
forma equilibrada. 

A União de Freguesias Gloria e Vera Cruz deseja um excelente dia da Família! 


