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Dia do desarmamento infantil 

O dia do desarmamento infantil, 15 de abril, nunca deixará de ser uma data importante. 

Tanto que em 2003 foi decretado e sancionado a lei 10.826 sobre este tema. No artigo 26 

deste decreto fala sobre certos brinquedos que imitam armas. Estaremos disponibilizando 

o link do decreto logo abaixo. Há muito a se falar sobre o assunto , mais do que isso, agir. 

Diga não ao armamento infantil. 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 podem parecer 

inofensivas. Por isso, a importância de passar aos nossos filhos a ideia do que é o certo e 

o errado desde bem pequenos. 

Link do decreto: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10826-22-dezembro-

2003-490580-publicacaooriginal-1-pl.html 

Atividade: Flor com atos de bondade 

Confeccione uma flor junto com seu filho (a) conforme a figura abaixo utilizando 

folha de sulfite e colorindo a flor com tinta guache usando os dedinhos para 

carimbar as pétalas, espere que a tinta seque, a seguir nas pétalas escreva 

palavras relacionadas a atos de bondade. Essa atividade da flor permite ter um 

bom momento de conversa com a criança, sobre cada um dos itens que estão 

ali escritos, com a conversa podem surgir novos itens, podem conversar sobre 

o que não é um ato de bondade, que deixa a mamãe e o papai triste e que 

pode machucar, bem como tudo que faz bem e traz alegria como: compartilhar, 

ajudar os outros, pedir desculpas, ser gentil, etc. Não se esqueça de registrar 

esse momento com fotos e nos enviar. 
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