
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA: B1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

                                                            

LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=y2DaTKp1bpI 

Pica-Pau – O xerife HD. 

Atividade: 

Alerta aos pais – Desarmamento Infantil. 

Recursos: Celular, computador, tablet e tv smart. 

Estratégia: Assistir ao vídeo, em seguida fazer a leitura do texto Alerta aos 

Pais, como conscientização do desarmamento infantil, descrito abaixo: 

Um simples desenho animado, inocente, lúdico que envolve e distrai as crianças, 

brincar de polícia e ladrão (com armas de brinquedo), espadas, heróis e vilões, 

vídeo games, onde armas são principais elementos de combate, essas diversões 

fazem parte da vida de muitas crianças. É importante ressaltar que os pais 

devem acompanhar e ficar atentos a esses tipos de entretenimento dos filhos 

pois, eles podem causar danos a criança estimulando a violência.  Não podemos 

deixar que a cultura da violência entre em nossas casas, devemos conscientizá-

las que existem brinquedos e brincadeiras mais interessantes, sadias, de 

grandes desenvolvimentos e aprendizagens E assim contribuir para uma cultura 

de paz e uma sociedade mais pacífica.  

Curiosidade sobre está atividade: 

O dia do desarmamento infantil é comemorado anualmente em 15 de abril, tendo 

como principal objetivo desestimular as brincadeiras violentas, enfatizando a 

arma de fogo, mesmo que seja de brinquedo. Lei nº 5180/13, que proíbe a 

fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição, a qualquer título, de 

armas de brinquedo, além de instituir a semana do desarmamento infantil e das 

outras providências. 

https://www.youtube.com/watch?v=y2DaTKp1bpI


 

 

 

 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:26/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Simone e Silvana. TURMA: 
Berçário 1 B. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/W4yYIrAfNDo 

 Vídeo da música: Patati Patatá. Eu quero paz. 

 

Atividade: Distribuindo paz e amor. 

 

Recursos: TV, celular, notebook, tablet, computador, chão com tapete, cama ou  

 sofá. 

 

Estratégia: 

Assistindo ao vídeo com à criança o adulto deitará, e se levantará no chão ou na 

cama, conforme o vídeo, explicando para à criança a brincadeira do vivo e morto. 

Quando deito estou “triste”, sem paz ao me levantar estou “alegre” e tenho paz. 

Após o término do vídeo, pegar na mão da criança e dizer vamos distribuir paz 

e amor andando pela casa, fazendo gestos com as mãos “mandando beijinhos 

e corações”. Conversando com à criança que arma faz às pessoas chorar, mas 

paz e amor fazem sorrir. Abraçar à criança bem forte, para ela entender que 

gestos como esse faz bem. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Promover interação e socialização entre às crianças e adultos, 

desenvolvimento do equilíbrio, e conscientização de gestos afetivos. 

 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/W4yYIrAfNDo

