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PROJETO: MAMÃE 

 
JUSTIFICATIVA 
O tema Dia das Mães realmente é maravilhoso para se trabalhar, não há aquela criança 
que não fique empolgada quando fala da mamãe. Porém não podemos esquecer que 
entre nossos alunos sempre tem um ou outro que não mora com a mãe, sendo 
responsabilidade da avó ou da tia, ou até mesmo de outras pessoas. Cabe a nós 
motivarmos nossas crianças e lhes mostrar motivos para participarem do projeto. 
 
OBJETIVO GERAL 
Sensibilizar os alunos sobre a importância de comemorarmos o dia das mães. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconhecer a importância da figura da mãe no desenvolvimento do caráter humano; 

 Proporcionar momentos de reflexão sobre os diversos contextos familiares; 

 Proporcionar condições para que os alunos tenham um pouco de conhecimento sobre 
a cidade em que vivem; 

 Promover e estimular a linguagem oral; 

 Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

 Estimular a afetividade entre as crianças a as mães; 

 Conhecer e identificar diversas profissões; 

 Desenvolver atenção e a criatividade; 

 Praticar a coordenação motora fina e ampla; 

 Desenvolver a expressão corporal; 

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamento, desejos e necessidades; 

 Desenvolver a leitura através da visualização de figuras. 
 
CONTEÚDOS 

 Data comemorativa – dia das mães, dia do trabalho; 

 Motricidade fina e ampla; 

 Expressões gráficas: desenho, pintura, montagem, colagem, noção de limite na folha; 

 Expressão corporal; 
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 Historinhas; 

 Criatividade, imaginação e dramatização. 

 Música e ritmo; 

 Socialização; 
 
METODOLOGIA: 

 Conversa informal sobre o Dia das Mães; 

 Profissões; 

 Músicas: “Bate meu coraçãozinho”, “Mãezinha do céu”; 

 Confecção de cartazes: “As profissões”, “Momentos com a mamãe”, “Montagem de 
uma boneca que representará a mãe”; 

 Construção do livrinho de receita, do cartão pra mamãe; 

 Confecção do porta-joias de garrafa pet; 

 Grafismo (atividade: ligar os objetos a mamãe); 

 Colagem: (recortes e colagem de figuras de revistas); 

 Pintura com lápis de cor, giz de cera e tinta têmpera; 

 Ensaios de músicas e teatrinho para a apresentação; 

 Momento flash: uma foto para mamãe; 

 Dinâmicas com as mães no dia da festa; 

 Homenagem as mãe: apresentação das turmas. 
 
CULMINÂNCIA 
Festas em homenagem as mães. 
 
AVALIAÇÃO 
Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 
atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 


