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PRESENTE DE DIA DAS MÃES SEGUNDA-FEIRA 8º ANO 

Uma comemoração diferente! Como preparar uma homenagem àquela que nos serve todos 

os dias? Isso depende somente de nós, seus filhos.  

E que tal começar a homenagem agradecendo, escrevendo palavras e frases de carinho, de 

reconhecimento, de compartilhamento...? Enfim, poderíamos fazer uma lista de palavras 

que quase nem teria um fim, pois ela está presente em cada dia de nossas vidas.  

Pois é, temos a mania de pedir e fazer promessas, mas ser grato é que nos leva adiante. Por 

isso, apresentamos a você, o Pote da Gratidão, da Amizade, dos Recadinhos, do Amor, .... 

uma técnica infalível para dar mais valor aos sentimentos, e, consequentemente 

aumentando a qualidade do relacionamento materno.  

Como funciona? 

Deixe sempre um bloco de papel e uma caneta ao lado do seu pote e todos os dias escreva 

um agradecimento, uma frase de amor, um recadinho interessante para a sua mãe e o 

deposite no jarro. Esses papéis se tornarão homenagens que, a qualquer momento, ela se 

lembre do carinho que você lhe dedica.  

 
     

    

 

  

 

 

 



  

Esta semana, em algumas aulas, mesmo à distância, faremos com muito carinho o nosso 

tradicional presente de dia das mães - o potinho de mensagens. 

 

Materiais necessários 

• Potinho com tampa (pode ser aqueles de vidro tipo geleia ou condimentos); 

• Papel branco ou colorido;  

• Canetas;  

• Régua; 

• Tesoura; 

• Lápis de cor 

• Outros que achar conveniente. 

 

O que será feito hoje, 04/05 

Hoje você utilizará as aulas de: 

Português, Inglês e Música para realizar a proposta 1 das etapas de trabalho descritas 

abaixo, pesquisando e criando as mensagens para o potinho em português e inglês.  

Peça ajuda e sugestões a seus professores pelo chat do Hangout’s na hora da aula. 

 

Etapas do trabalho: 

1. calcular o número de papeizinhos (Para o mês, para o ano?). Levantamento dos tipos 

de frase em português e inglês: gratidão, amizade, amor, recadinhos, seleção de 

trechos de músicas, poemas, etc. Iniciar a construção de frase, listar palavras, trechos 

de música, estrofes de poemas, etc. Listá-las em um arquivo editável.  

2. Revisar a ortografia das palavras. 

3. Medir os papeis (traçar bordas, linhas invisíveis); medir tecido (para quem vai utilizar); 

fitas; linha. 

- Para quem for fazer as mensagens impressas, montar as caixas de textos de forma 

padrão, todas do mesmo tamanho. 



  

- Para quem for fazer manuscrito, escolher o papel que tem em casa e desenhar os 

retângulos para as mensagens.  

4. Escrever as mensagens, seja manuscrito ou digitado; revisar ortografia, caligrafia, 

acentuação. 

5. Fazer o(s) rótulo(s) – título do potinho e legenda. Decorar conforme a sua criatividade. 

6. revisão ortográfica, acabamento (imprimir, enrolar, dobrar, amarrar com linhas ou 

fita, colocar no pote). 

 


