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Olá famílias! Iniciamos hoje mais uma semana e trazemos um novo tema que é o "Desarmamento 

infantil". 

O dia do desarmamento infantil é celebrado mundialmente todos os anos dia 15 de abril. Segundo 

o Sistema Nacional de Armas, a lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, diz ser proibida a 

comercialização desse tipo de brinquedo. 

Estaremos disponibilizando aqui o link dessa lei caso vocês tenham interesse. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10826-22-dezembro-2003-490580-publicacaooriginal-1-pl.html  

Apesar de parecer um tema bem complexo para idade de nossas crianças, temos a certeza de que 

a sementinha da paz e de um mundo melhor deve ser plantada desde cedo. 

Por isso, não podemos deixar de pensar sobre como uma arma de brinquedo que são réplicas de 

armas de fogo, ou jogos de vídeo game que promovem violência gratuita podem influenciar as 

nossas crianças, o mal que isso pode fazer na mente delas. 

Sabemos que devemos ensina-las valores de respeito, de amizade, de proteção ao outro.  

E com o intuito de conscientiza-las e como já falamos plantar a sementinha da paz sugerimos que 

faça uma roda de conversa com sua criança. Para ajudar nessa roda de conversa iremos enviar 

algumas imagens de brinquedos legais, que seriam os carrinhos, bonecas, bolas e outros. E os 

brinquedos não legais que seriam todas as armas de brinquedos como: revolver, facas, espadas e 

outros. 

Procure um lugar adequado da sua casa, sente com a criança e mostre as imagens, fale para ela 

de forma simples e clara sobre os dois tipos de brinquedos. 

Por exemplo: O brinquedo considerado legal serve para se divertir, para brincar de faz de conta, 

para brincar com o outro. Já o brinquedo considerado não legal serve para simular,  

imaginar que está machucando o outro, e que isso não é bom. 

Boa atividade e um ótimo aprendizado!  
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