
CMS –Alice Toledo Tibiriçá 
 

MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE 

                Vânia Dutra, assistente social  do CMS ATT 

 Doutora em serviço social pela UERJ 

Andrea Carneiro – ACS 

Katia Regina Souza  - ACS 

Zenilda Tenório – ACS  

Maria Tereza de Oliveira  – ACS 

Ana Lucia Nunes -  

Lídiston Pereira da Silva – NASF 

 

Introdução 

A equipe de saúde do CMS Alice Toledo Tibiriçá, a partir de seus agentes comunitários de saúde, decidiu 

comemorar o mês da valorização da paternidade com muita música e poesia. O tema escolhido: “Pai: meu 

querido, meu velho, meu amigo” frase da canção do Roberto Carlos, como meio de promover uma ação de 

valorização das relações entre Pais e Filhos.  

Tal perspectiva, responde a realidade contemporânea dos vínculos familiares que assumem diferentes 

configurações, que vem promovendo mais rupturas do que aproximações. 

Nesse horizonte, as CMS – ATT se envolverá na produção de atividades que venham a pautar o tema 

Paternidade no mês que se comemora o dia dos Pais. 

  

Objetivos 

 Realizar atividade em comemoração ao mês  dos Pais; 

 Propiciar um espaço de afirmação  dos afetos familiares; 

 Promover os vínculos entre Pais e Filhos;  

 

Processo  de Trabalho 

As atividades do mês de valorização da paternidade terão como pilares a participação e a interação da 

equipe de saúde com a comunidade.  Os temas serão desenvolvidos no transcorrer do mês de agosto de 2012 da 

seguinte forma: sala de espera no acolhimento da unidade, grupos de educação e saúde, numa Escola Municipal.   

A seguir o calendário de atividades do mês de valorização da paternidade. 

 

 

 

 



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

DATA GRUPO ATIVIDADE 

09/08 Sala de acolhimento 9h -Preparatória – Realizar convites e mobilização das famílias pelas 

ACSs; 

10h - Recitação da letra da música “Pai” de Fabio Junior – Zenilda 

Tenório 

10h30m -Apresentação do grupo Coral de ACSs da Música  “Amigo”  

de Roberto Carlos 

11h - Apresentação da música “Meu Querido, Meu Velho, Meu 

Amigo” de Roberto Carlos com instrumentista Sr. Ítalo, 

cadastrado na ESF; 

Confraternização 

14/08  Curso de gestantes e casais 

grávidos 

14h  às 16h - O Pai na gestação 

20/08 Planejamento Familiar 9h ás  11h.  Paternidade Responsável 

22/08 Grupo de Caminhada   Jornada recreativa Pais e avós  

30/08 Escola Municipal Francisco 

Sertorio Portinho. 

O pai na Educação 

Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. 

Roberto Carlos 

Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo 
Me dizendo coisas, num grito, me ensinando tanto do mundo... 
E esses passos lentos, de agora, caminhando sempre comigo, 
Já correram tanto na vida, 
Meu querido, meu velho, meu amigo 
Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, 
Lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas, ao vento... 
Sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo 
Me calando fundo na alma 
Meu querido, meu velho, meu amigo 
Seu passado vive presente nas experiências 
Contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas da vida. 
Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina, 
Beijo suas mãos e lhe digo 
Meu querido, meu velho, meu amigo 
Eu já lhe falei de tudo, 
Mas tudo isso é pouco 
Diante do que sinto... 
Olhando seus cabelos, tão bonitos, 
Beijo suas mãos e digo 
Meu querido, meu velho, meu amigo. 

http://letras.mus.br/roberto-carlos/
http://letras.mus.br/roberto-carlos/

