
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA  EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro, o Nós. 

SEMANA DO DESARMAMENTO INFANTIL 
 

LINK DA ATIVIDADE 
https://www.youtube.com/watch?v=l6rrPQpW1VU 
Vídeo: Desarmamento infantil - Os Peraltas. 
 
Atividade: “Arma não é brinquedo”  

Recurso: 

Celular, tablet, computador, notebook, acesso à internet e o brinquedo preferido. 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo: Desarmamento infantil - 

Os Peraltas. 

Durante a visualização do vídeo fazer comentários sobre não brincar com armas 

de brinquedos diversas como: arminhas de espirrar água, revolver, espadas, 

martelos, arcos e flexas etc. Explique para a criança que pessoas do bem não 

usam armas e que as armas machucam pessoas e animais.    

Em seguida grave um vídeo ou tire uma foto com seu brinquedo preferido. 

Reforçando para criança que arma não é brinquedo e compartilhe conosco no 

grupo da sala. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é conscientizar à criança sobre o desarmamento 

desde a infância. Ou seja, que a criança tenha consciência que a arma não é um 

brinquedo, que não é legal e nem bonito. Aprendendo como seres humanos o 

que é correto, tendo a oportunidade de demonstrar atitudes de cuidados e 

solidariedade. Promovendo ações cuidadosas, respeitosas e positivas, 

demonstrando gentileza, cuidados e afetos nas relações com o outro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6rrPQpW1VU


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR:JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS:O Eu, o Outro e o Nós. 

 
 

Atividade: NÃO A VIOLÊNCIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso: Papel e lápis, papelão, giz ou lápis  

 

Estratégia: Hoje as professoras do Maternal B fizeram cartazes muito 

importantes! Vamos fazer! Neles colocamos uma frase para incentivar a paz e a 

dizer não a violência! O adulto junto com a criança fará um cartaz, pode ser em: 

folha de sulfite, papelão com lápis ou no chão com giz e coloque no nosso grupo 

de WhatsApp.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Em meados de 2020, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), principal instrumento legal dedicado à proteção dos 

direitos da criança e do adolescente no Brasil, completará 30 anos. Nesta 

entrevista, a pediatra do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) Rachel Niskier, com décadas de 

trajetória nessa área, aborda os desafios e possibilidades de educar sem 

violência e explica o papel de pais, educadores, profissionais de saúde e 

sociedade em geral na garantia desses direitos  

 

DIGA 

NÃO 

A 

VIOLÊNCIA  


