Dia das Mães
E o dia delas vai ser em casa? Com muito amor e festa...e a semana toda.
Como comunicar?
I.
II.
III.

Se conseguir o contato do pai – explique para o pai que ele receberá cada dia uma porção de atividades/tarefas
para a criança fazer... e peça a ajuda dele.
Caso só tenha o contato da mãe – peça para ela repassar para o filho – se ele for grandinho, ele se organiza,
ou você, professor, passa diretamente as orientações sobre a atividade do dia.
Crianças bem pequenas – a mamãe ou outro adulto lê o material que foi pedido e faz junto com a criança.

ATENÇÃO! Professor – grave áudio com a motivação e a tarefa de cada dia – e peça que enviem foto do material que
a criançada fez.

Programa sugestivo para o Dia das Mães:
1 - Escolha uma música para o dia. Envie com uma semana de antecedência para a criança ir ensaiando e cantar para
a mãe no dia 08/05 e 09/05.
https://www.youtube.com/watch?v=17u83vHmRVo – tum tum
https://www.youtube.com/watch?v=6o67PhdEkrk – Ana
para os maiores - https://www.youtube.com/watch?v=1Prj3S9jKRQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOvZoFE9Sgw
https://www.youtube.com/watch?v=lZRRchgx7To aceite o presente meu
2 - Poemas para as crianças lerem para a mãe:






Mãe: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria,
força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e, sim, participar da vida dos seus frutos gerados ou criados.
Obrigado por ter você
O coração das mães é um abismo no fundo do qual se encontra sempre um perdão.
Quando você é mãe, você nunca está realmente sozinha em seus pensamentos. Uma mãe sempre tem que
pensar duas vezes, uma por ela e outra por seu filho.
Seu amor me encanta, sua força me orgulha e sou realmente privilegiado por tê-la em minha vida. Talvez, eu
não saiba retribuir e valorizar tudo o que faz por mim. Mas, neste dia especial, desejo a você, com muito amor
e carinho, que consiga realizar todos os seus sonhos e continue fazendo o bem a todos os que convivem com
você.

3 - Fazer uma coroa especial para o dia das mães... sugestão:

Tarefas diárias – Professor(a), se possível, grave um áudio explicando como a criança deve fazer a tarefa – e envie
somente no dia.

Dia

Refeição
principal – a
Mãe
responde:

Tarefa doméstica

Surpresa

História antes
de dormir

3/5 3 coisas que
domingo deixariam seu
dia perfeito...
4/5 - 2ª
Qual seu verso
feira
bíblico
favorito?

Que tal lavar a
louça?

5/5 - 3ª
feira

Fazer um desenho para
a mamãe e colocar na
porta da geladeira.
Dia de preparar um
Fazer um coração e
chá ou suco especial. colocar no espelho do
banheiro.

Mateus 11:29

Fazer uma
massagem nos pés,
usando um creme
hidratante, após o
banho.

Esconder um objeto na
casa e pedir para ela
encontrar, e vai dando
dicas. O objeto pode ser
uma xícara e dentro
coloque um bilhetinho
de amor.
Fazer num sulfite,
decorado – uma oração
para a mamãe, colocar
nos pés da cama – como
se fosse um tapetinho.

Jeremias 17:14

A mãe de
Moisés
(Joquebede)

Filipenses 4:19

A mãe de
Obede
(Rute)

Fazer vários corações ou
flores e enfeitar o
quarto da mamãe.

Filipenses 4:6 –
Esse verso pode
ser lido
enquanto a
mamãe recebe
seu café da
manhã na
cama...

A mãe de Jesus
(Maria)

6/5 - 4ª
feira

7/5 - 5ª
feira

Você se sente
triste
quando...
O que gosta de
fazer que nem
sente o tempo
passar?
Qual a pessoa
que lhe
causaria mais
alegria ao ver
no Céu?

8/5 - 6ª
feira

Qual a sua
memória mais
antiga e boa
da sua
infância?

9/5 sábado

Qual o
personagem
bíblico de que
mais gosta e
por quê?

Dia de suco
natural... prepare
uma limonada bem
gostosa.
Dia de fazer a
salada.

Fazer um esfoliante
e passar nas mãos
da mãe.
1 cs açúcar, 1 cs de
óleo de cozinha.
Misturar e esfregar
nas mãos.
Dia de vestir sua
roupa especial para
a mamãe, aquela
que ela mais gosta
de ver em você, e
almoçar com ela.

Colocar um cartão em
forma de coração
embaixo do travesseiro
Escrever uma cartinha e
colocar no lugar dos
talheres.

Leitura ao
acordar (a
criança ou um
adulto lê para a
mãe)
João 16:33

Mateus 6:31 a
33

Salmos 147:3

A Mãe de
Isaque
(Sara)
A mãe de Abel
(Eva)

A mãe de João
Batista
(Isabel)
A mãe de
Samuel
(Ana)
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