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Atividade de História
Dia das Mães
O Dia das Mães, surgiu no início do século XX, e sua criação foi uma homenagem
a Ann Jarvis. Essa norte-americana era uma ativista que dedicou sua vida a obras de
caridade, sobretudo aquelas realizadas durante um dos períodos mais conturbados da
história norte-americana: a Guerra de Secessão.
Ann Jarvis dedicou-se totalmente ao trabalho social.
Ela viveu até 1905 e passou os últimos momentos de sua vida na Filadélfia, com sua filha
Anna Jarvis. Quando ela faleceu, em 9 de maio, o luto de sua filha foi consideravelmente
doloroso. Tempos depois, Anna Jarvis resolveu idealizar uma data para homenagear sua
mãe. Nascia assim a ideia que deu origem ao Dia das Mães.
Não obstante, os historiadores consideram outras ações, no século XIX, como precursoras
do Dia das Mães. Um exemplo disso foi dado por Julia Ward Howe, que tentou, em 1872,
criar o Mother’s Day for Peace (Dia das Mães pela Paz), mas sua ideia acabou não
prosperando e foi esquecida.
A proposta de Anna Jarvis para a criação do Dia das Mães foi idealizada em 1907 e
colocada em prática, pela primeira vez, em 1908, como um memorial para a sua mãe. A
atuação da filha pela criação desse momento de celebração das mães espalhou-se e
contagiou os Estados Unidos. Em 1910, o estado da Virgínia Ocidental oficializou o Dia
das Mães no segundo domingo de maio.
Quatro anos depois, em 1914, Anna Jarvis conseguiu concretizar o seu sonho. O
Congresso dos Estados Unidos aprovou a criação do Dia das Mães e sua implantação em
todo o país.
O Brasil passou a comemorar o Dia das Mães, de maneira oficial, após um decreto emitido
pelo presidente do Brasil em 1932, Getúlio Vargas. O estabelecimento dessa data no
país foi resultado dos esforços realizados pelo movimento feminista brasileiro.
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-das-maes.htm
1) Pinte com muito capricho, pois a mamãe merece.

2) Marque um X na resposta certa.
a) O Brasil passou a comemorar o dia das mães de maneira oficial após...
( ) uma festa
( ) um decreto
( ) uma paralisação
b) Ann Jarvis se dedicou totalmente ao trabalho...
( ) maternal
( ) de dona de casa
( ) social
3) Explique.
a) Quem deu origem ao dia das mães? E por quê?
R= __________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) Quem oficializou no Brasil a comemoração do dia das mães?
R= __________________________________________________________
4) Escreva dentro do coração uma frase bem linda para sua mamãe

Ciente: ________________________________________________________________

