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DESARMAMENTO INFANTIL 

 

O Dia Internacional do Desarmamento Infantil é comemorado anualmente em 15 de abril. 

O principal objetivo desta data é debater as consequências que os incentivos ao uso de armas de 

fogo por crianças podem provocar na vida destes futuros adultos. 

Réplicas de armas de fogo de brinquedo ou nos jogos de vídeo game, por exemplo, são alguns dos 

tópicos que provocam debates sobre até quando podem influenciar negativamente as crianças ao 

mundo do crime e banalizar a violência. 

Durante esta data, a prefeitura de diversas cidades brasileiras, assim como escolas, centros e 

institutos de educação e outras instituições promovem palestras e espaços de discussão para 

conscientizar as pessoas sobre os reais perigos que as crianças são expostas ao utilizarem 

simuladores de armas de fogo. 

Neste sentido, vamos propor atividades que enfoquem, respeito pelo outro e pelas diferenças e 

algumas virtudes como paz, amizade e companheirismo. 

Nesta atividade, sugerimos a música “Compartilhando os brinquedos” da Turma do Seu Lobato. 

Assista com a criança e em seguida brinque com os brinquedos dela, pedindo emprestado ou 

trocando entre si os brinquedos. 

Quando ela quiser pegar o brinquedo, use as” palavras mágicas da educação” como: por favor, 

com licença e obrigada. 

https://youtu.be/0S31Xi1flO8 

 

Registre a brincadeira e mande no grupo para as prôs! 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA:26/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Edith, Audrey, Edvânia, Kelsilene, e Yara TURMA:BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O eu, o outro e o nós” 

 

Atividade 

A paz 

Estratégia 

Nesta semana trabalharemos o tema Desarmamento infantil. Aqui neste vídeo para assistir vamos 
destacar a paz no mundo. Assista o vídeo com a criança e após de forma simples converse o que viu no 
vídeo Termine essa atividade com um abraço! 

 

Vídeo: https://youtu.be/ToWhEEJImEM 

 

 


