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A data surgiu em virtude do sofrimento de uma americana que, após perder a mãe, passou
por um processo depressivo. As amigas mais próximas de Anna M. Jarvis, para livrá-la de tal
sofrimento, fizeram uma homenagem para sua mãe, que havia trabalhado na guerra civil do
país. A festa fez tanto sucesso que em 1914, o presidente Thomas Woodrow Wilson oficializou
a data, e a comemoração se difundiu pelo mundo afora.
Com o passar dos anos, o dia das mães aqueceu o comércio de todo o mundo, pois os filhos
sempre compram presentes para agradá-las e para agradecer toda forma de carinho e
dedicação que recebem ao longo da vida.
 Lembrete: Basta clicar nos links informados no decorrer deste arquivo (segure a tecla ctrl e
ao mesmo tempo clique no link), que você será direcionado aos sites. Acessar o site da escola
http://www.ceteresacristina.com.br/ e em seguida clicar no ícone do Portal Escolar Clicks
que está do lado esquerdo da página. Irá aparecer outra página com o Ambiente de Aulas
onde você irá digitar as “SENHAS” propostas por aqui e farão as atividades também. Caso
possa, imprima as atividades propostas para ser entregues quando voltarmos às aulas ou
grave um vídeo realizando a tarefa.
Sugestão 01 – Acessar as senhas disponíveis no Ambiente de Aulas: 309, 1614, 1615, 1617,
1618, 1621, 1622, 1623 e 8191.
Sugestão 02 – Acesse a letra da música “Como é grande
o
meu amor
por você” https://www.youtube.com/watch?v=IWAxEpyM3q4 (Roberto Carlos). Em seguida,
crie um texto de acordo com a música, no Editor de Texto Word para homenagear a sua
mãe. Não se esqueça de formatar o seu texto mudando a fonte e cor. Finalize mostrando para
sua mãe ou se puder imprima e entregue a ela.

