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 GEOGRAFIA 

SEMANA 6: 05/10/2020 A 09/10/2020 
 

NOME: Nº.: SÉRIE: 9ºANO 

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM / WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 09/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: DIA UNIVERSAL DAS CRIANÇAS - DIA DAS CRIANÇAS. 

HABILIDADE (S): (TC) DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: TEXTO, LEITURA, CELULAR OU COMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET, RECURSOS TECNOLÓGICOS 
DE IMAGEM E SOM, CADERNO, CANETA, LÁPIS DE COR OU GIZ DE CERA,SULFITE OU CADERNO DE DESENHO. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER OS TEXTOS, ACESSAR SITES DE BUSCA, ANOTAR A PESQUISA NO CADERNO, PREPARAR A 
MENSAGEM EM UM DOS FORMATOS SUGERIDOS NA ATIVIDADE. 
Dia das Crianças: 12 de outubro 
O Dia das Crianças, ou simplesmente Dia da Criança, é comemorado em 12 de outubro em todo o território 
nacional. 
Nessa data, homenageamos as crianças de todo país e, por isso, diversos eventos infantis ocorrem nesse 
dia. Além das festividades, a data alerta para muitos problemas enfrentados pelas crianças de todo o mundo. 
Merecem destaque a falta de educação, o trabalho, a exploração e o abuso infantil, ou mesmo a fome e a 
subnutrição. 

Origem do Dia das Crianças no Brasil 
Em 1920 o Deputado Federal Galdino do Valle Filho propôs a criação de um dia que homenageasse as 
crianças. Assim, no governo do Presidente Arthur Bernardes, foi instituído o Dia Nacional da Criança por meio 
do Decreto n.º.867, de 5 de novembro de 1924. 

O dia 12 de outubro foi escolhido para homenagear a data em que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. 
O próprio colonizador, que descobriu a América em 1492, batizou o continente de “continentes das crianças”, 
visto que as terras além-mar foram descobertas mais tarde. No entanto, essa data começou a ser celebrada 
décadas depois. Em 1960, a famosa fábrica de brinquedos Estrela e a loja dedicada a produtos 
infantis Johnson & Johnson se uniram com o intuito de comercializarem mais produtos.  

A ONU (Organização das Nações Unidas) oficializou uma data diferente da nossa para comemorar esse dia, 
instituiu princípios e direitos fundamentais às crianças, uma vez que foi aprovada pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF). 

ATIVIDADE 

a) Faça uma pesquisa a respeito do “DIA UNIVERSAL DAS CRIANÇAS”, a data e os direitos fundamentais às 
crianças. 

b) Prepare uma mensagem (pode ser vídeo ou slide de fotos), um poema ou um desenho.  

  

UM FELIZ DIA DAS CRIANÇAS PARA TODOS NÓS. 

 


