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Obrigado Mãe- Naiara Azevedo
Pode passar o tempo que for
Não vai existir nada igual
Deus foi tão perfeito quando criou
Um ser sublime tão especial
Não importa como ela é
E nem importa de onde vem
Não importa a cor nem a religião
Importa é que todo mundo tem
Mãe é aquela que gera, é aquela que
ama
É aquela que canta canção de ninar
E que no abraço faz o medo passar
Mãe é aquela que adota, que chama de
filho
Que pega na mão e te ensina a andar
Te deita no colo e ensina a amar
Muito Obrigado Mãe...

Qualquer coisa que eu diga, vai ser
pouco demais
Só falar eu te amo Mãe, vai faltar algo a
mais
Quero te agradecer por me deixar nascer
Sei que você passou noites mal dormidas
Muito obrigado Mãe, por ter me dado a
vida
(Refrão)
Mãe é aquela que gera, é aquela que
ama
É aquela que canta canção de ninar
E que no abraço faz o medo passar
Mãe é aquela que adota, que chama de
filho
Que pega na mão e te ensina a andar
Te deita no colo e ensina a amar

Muito Obrigado Mãe...

Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco
demais
Só falar eu te amo Mãe, vai faltar algo a mais
Quero te agradecer por me deixar nascer
Sei que você passou noites mal dormidas
Muito obrigado Mãe, por ter me dado a vida
https://www.vagalume.com.br/naiara-azevedo/obrigadomae.html
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Sugestões de homenagens para o dia das mães.
1.Faça um café da manhã (da tarde ou lanche à noite) para as mães. Nesse dia os
estudantes deverão ler poemas para elas. Estes deverão ser produzidos pelos
estudantes. Para a apresentação esses poemas deverão ser digitados e ilustrados,
porque ao final, cada mãe deverá levar o seu poema dentro de um cartão também
elaborado pelo filho. Junto com o cartão a mãe deverá receber uma flor.
2.Elabore uma fotonovela com imagens de sua mãe e sua família. Em cada slide você
deverá colocar uma foto e um pequeno texto contando sobre o momento retratado na
imagem, não esquecendo de deixar claro o quanto esse dia foi importante para vocês.
Cada estudante deverá elaborar 2 slides de momentos que julgar mais importante.
3.Divida as estrofes da canção e crie um coral. Cada estrofe, apenas um grupo
deverá cantar. Exemplo: Estrofe 1 ( as meninas cantam), estrofe 2( os meninos)
refrão( toda turma canta) e assim sucessivamente. Após os ensaios façam uma linda
apresentação para as mães no dia do café da manhã.
4. No local da apresentação os estudantes deverão expor mensagens de
agradecimentos para suas mães. Em cada mensagem deverá conter a foto do
estudante e uma foto da mãe.
5.Para finalizar o encontro faça um bingo de palavras que lembram as mães e como
prêmio, entregue um mimo para a mãe vencedora.
Amorosa, carinho, compreensão, amizade, afeto, paz, tranquilidade, dedicada, força,
garra, esperança, sabedoria, fruto, vitória, perfeição, vida, fidelidade,paciência, luz,
fé, pureza,graciosidade, perseverança, eternidade, piedade, extraordinária, beleza,
atenciosa, meiga, nobre, notável, tolerante, única, sábia, simples, vaidosa,
verdadeira, intuitiva, valiosa, zelosa, otimista, inteligente, generosa, justa, justiceira,
linda, bondosa, feliz, fiel, guerreira, dócil , elegante , imaginativa, versátil,
brincalhona, educada.
Segue abaixo a cartela.
Entregue as palavras para as mães selecionarem 14 e preencherem a cartela. Após
o(a) professor(a) deverá cantar as palavras aleatoriamente. Ganha quem preencher
toda a tabela. Se a turma conseguir arrecadar mais prêmios. Haverá mais
ganhadores. Nesse caso ganha quem preencher primeiro na vertical, horizontal e
cartela cheia. Lembrando de não excluir o estudante que não mora com a mãe.
Nesse caso o pai ou um responsável deverá substituir a mãe e participar de todo o
evento.
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