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Que bom mais uma semana se inicia, espero que estejam todos bem!!! 

Falaremos esta semana sobre o Desarmamento Infantil, um tema muito 

complexo para os nossos bebês, mas estritamente necessário, vamos abordar 

de forma sútil. 

 

              Dia do Desarmamento Infantil 

As crianças geralmente costumam jogar joguinhos de armas e raramente os 

pais entendem o que esses jogos podem gerar nos seus filhos. Com a 

personalidade em formação as crianças não entendem muito bem o significado 

e até mesmo o poder que certas coisas têm, por isso, acabam sendo 

influenciadas de forma negativa por coisas que parecem ser inofensivas. O Dia 

do Desarmamento Infantil é comemorado no dia 15 de abril e serve para 

informar a população sobre a importância de conscientizar que o incentivo de 

armas de fogo na infância pode causar no futuro dos pequeninos. 

Atividade: Não à violência, dê abraços. 

Para isso, faça uma dramatização onde estarão querendo o mesmo brinquedo,  

não querem dividir e nem brincar juntos. 

Logo, outro familiar aparece dizendo que não podem fazer isso e pede pra que 

vocês deem um abraço um no outro. Pede que brinquem com muito amor e 

carinho. Demonstre para a criança que o mais importante é o respeito e a 

amizade. Diga a ela que devemos abraçar os amigos e as pessoas que 

amamos. 

Nesta atividade, a criança estará desenvolvendo a atenção, pois ficará 

observando o que está acontecendo, a percepção, pois perceberá que suas 

ações têm efeitos nas pessoas que a rodeiam. 

                        EQUIPE CUMPIAN 

 



 

Arma não é brinquedo....dê abraços! 
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Projeto Leitura 
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje 
a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 
possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://youtu.be/FRUBPjb8zg0 
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https://youtu.be/FRUBPjb8zg0

