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       Chegamos ao fim de mais uma semana e com esta concluímos nosso tema 

"Desarmamento Infantil", que teve como proposta conscientizar pais e crianças sobre as 

consequências que as brincadeiras com armas de brinquedos e jogos digitais violentos podem 

influenciar na formação da personalidade da criança. Sendo assim,  preparamos uma 

atividade bem bacana onde a criança terá a oportunidade de  aprender  de uma forma lúdica e 

prazerosa a prevenir a violência. Vamos começar?  

       Para essa atividade, você irá precisar de brinquedos diversos e jogos de videogame, 

utilize o que tiver disponível em casa.  Primeiramente um adulto deverá explicar para a criança 

que a atividade se trata de uma troca surpresa, onde ela deverá trocar as arminhas de 

brinquedos (Espada, faca,  metralhadora, boneco com arma, nerf etc.) e jogos de videogames 

violentos, por uma surpresa. Proponha trocar o brinquedo por um piquenique no quintal com 

toda a família, uma sessão de cinema em casa com pipoca, um livro infantil, um brinquedo 

educativo, uma guloseima ou até mesmo um abraço. Fique à vontade para usar a sua 

criatividade. Caso a criança não tenha nenhum brinquedo ou jogo que incentive a violência, 

utilize as figuras das atividades propostas anteriormente. Depois das trocas feitas, converse 

com a criança sobre os perigos que uma arma pode causar. O importante aqui é  que a 

criança troque o objeto e entenda que arma não é um brinquedo. Esse é um momento de 

interação em família onde  a criança deverá participar ativamente da brincadeira explorando 

todos os objetos. Esse será um momento de muita aprendizagem e desenvolvimento. 

ATIVIDADE: TROCA SURPRESA 
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PROJETO LEITURA 

 

 

 

PROJETO LEITURA 

A leitura desperta na criança o interesse pela prática de ler, contribui para o 

desenvolvimento da oralidade, estimula a imaginação, além de ampliar seu conhecimento 

de mundo. São muitos os benefícios que o contato com os livros é capaz de proporcionar, 

ainda que seja de forma virtual. 

Para o nosso projeto leitura desta semana, sugerimos o livro “Lina e o Troco”, da 

escritora (Andréia Gusmão) 

Prepare um ambiente aconchegante e apreciem mais uma linda história deste 

projeto incrivel . Abaixo segue o link da história. 

https://youtu.be/FRUBPjb8zg0 

 

 

https://youtu.be/FRUBPjb8zg0

