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Olá, tudo bem com você? 

Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento, que em seu 

art. 26 já proíbe o fabrico, a venda, o comércio e a importação de brinquedos que simulam arma 

de fogo (https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10826-22-dezembro-2003-490580-

publicacaooriginal-1-pl.html). No dia 15/04 foi celebrado o Dia do Desarmamento Infantil, o 

objetivo principal dessa data, que começou a ser celebrada em 2001, é debater as consequências 

que os incentivos ao uso das armas de brinquedos pelas crianças podem provocar nos adultos 

que virão a tornar-se. Em tempos tão difíceis, temos que dar exemplos de paz e isso começa em 

casa e depois estendendo à escola e com isso devemos mostrar/incentivar outros tipos de 

brinquedos e brincadeiras que são muito mais saudáveis. Pensando nisso essa 

semana, realizaremos atividades de paz, com brinquedos e brincadeiras e reunindo assim toda 

família que é o porto seguro e espelho da criança. 

Atividade: Roda de Conversa 

Arrume um cantinho, bem gostoso para realizarmos nossa roda de conversa e nessa hora 

converse/explique para seu(a) filho(a), o porque não se deve brincar com arma, mesmo que seja 

de brinquedo, pois são muito perigosas e que existes outros brinquedos e brincadeiras bem mais 

legais e divertidas. Depois o chamem para confeccionarem um brinquedo, (colocarei aqui, abaixo 

três links com a descrição de brinquedos e também imagem dos mesmos), são bem simples (não 

precisa fazer os três apenas um) para que eles possam assim usar a imaginação e criatividade ao 

brincar e se divertir, mas se os responsáveis quiserem confeccionar outro tipo brinquedo que 

seja de preferência da criança também pode. Deixe a criança auxiliar em toda produção do 

brinquedo. Só não se esqueçam de registrar esse momento e nos enviar. Essa atividade também 

proporcionará que a criança ao participar desenvolva diferentes linguagens e conhecimento, 

como expressar suas opiniões, dúvidas, descobertas e emoções. 
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110025/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110025/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10985331/artigo-26-da-lei-n-10826-de-22-de-dezembro-de-2003
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10826-22-dezembro-2003-490580-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10826-22-dezembro-2003-490580-publicacaooriginal-1-pl.html


 
Segue link com sugestões 

Pipa: http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-

infantil/desarmamento-infantil/pipa 

Pé de lata: http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-

infantil/pe-de-lata 

 Cavalo com cabo de Vassoura: http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-

criancas/seguranca/desarmamento-infantil/cavalo-com-cabo-de-vassoura 

 

Sugestão com Imagens 

    

                                                                                   

 

PIPA COM SACOLA PLÁSTICA 

PIPA COM PAPEL 

Equipe Cumpian 

http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/desarmamento-infantil/pipa
http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/desarmamento-infantil/pipa
http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/pe-de-lata
http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/pe-de-lata
http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/cavalo-com-cabo-de-vassoura
http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/cavalo-com-cabo-de-vassoura


 
 

      

 

 

 

                   

                                     

                                        

CAVALO COM 

CABO DE MADEIRA 

PÉ DE LATA 
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