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ESCUTAR A MÚSICA: “ Obrigado mãe” -  Naiara Azevedo -  Se puder assistir 

o vídeo com o link abaixo:                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=_nW6lDWz6mA 

ATIVIDADE 1: 

Convide a mamãe para dançar...  Dance com ela suas músicas preferidas. 

Se você não mora com ela, convide alguém que queira homenagear e faça 

as atividades desta semana com essa pessoa que te cuida com amor. 

ATIVIDADE 2: 

  



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO 

MAGNANTE 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

 

PROFESSORA: CARLA GIANE MENGER 
 

ANO/TURMAS: 1º ANOS 13 E 14 

 

DATA:  03/5/2021   ALUNO(A): ______________________________________________________   

          

ATIVIDADE 3: 

FAÇA UMA PINTURA BEM BONITA DA JANELA E DEIXE AS FLORES BEM 

COLORIDASFAÇA 

 

 

QUANDO ENTREGAR ESTE TRABALHO PARA SUA MÃE, ESCOLHA UMA MÚSICA BEM 

BONITA E CANTE PARA ELA, COMO SE FOSSE UMA SERENATA. (PEÇA PARA UM 

ADULTO LHE EXPLICAR O QUE É UMA SERENATA).  



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO 

MAGNANTE 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

 

PROFESSORA: CARLA GIANE MENGER 
 

ANO/TURMAS: 1º ANOS 13 E 14 

 

DATA:  03/5/2021   ALUNO(A): _____________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4:                                                            

Qual é a parte da casa que você mais gosta de ficar com a família? 

Com uma caixa de papelão de qualquer tamanho, sucatas variadas, cola e papeis 

diversos faça com a mamãe uma maquete que represente esse lugar. 

Quando estiver pronto, apresente para o restante da família e conte porque você 

escolheu esse lugar. 

Se puder fotografar a maquete seria maravilhoso para a professora ver. 

 

Sugestões de atividades para o dia das mães: 

-Preparar o café da manhã e levar na cama para ela, com uma flor do jardim e muitos 

beijos; 

-Combinar com todos da família que no domingo a mamãe terá um dia de” Rainha” e 

não fará nada além de ser cuidada. (As tarefas serão divididas e compartilhadas pelas 

outras pessoas da casa); 

-Massagem nos pés e cafuné intercalados com muitos beijinhos; 

- Um passeio de mãos dadas com ela pela praia... 

-Não esqueça de agradecer todo o amor e dedicação que ela tem por você. 

 

 ATIVIDADE 5: 

Abaixo desenhe qual foi o melhor momento do dia das mães para você: 


