
    

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 

                   SEMANA DO DESARMAMENTO INFANTIL 

 

Link da Atividade: 

 https://youtu.be/URAwFumkcwE 

Vídeo: Braço e o abraço 

 

Atividade: Dinâmica do abraço 

 

Recurso:  Celular, computador, notebook ou tablet.  

 

Estratégia:  

 Após assistir ao vídeo “O braço e o abraço”, a família e a criança irão fazer uma 

dinâmica muito legal. A dinâmica do abraço. Comece sempre pelo adulto que 

dirá para a criança: Abraço de Dois, a criança e o adulto irão se abraçar bem 

carinhoso, abraço de um, cada um irá se abraçar entrelaçando os braços, se 

tiver mais pessoas em casa pode se fazer abraço de três de quatro... Seguindo 

a quantidade de pessoas na casa. 

Registrem esse momento com vídeos ou fotos e compartilhe no grupo da escola.  

Curiosidade sobre esta Atividade: 

Como estamos trabalhando a semana do desarmamento infantil. Apresentamos 

essa atividade para conscientizar familiares e crianças que a arma não é 

brinquedo e que nós adultos devemos ter a responsabilidade de não incentivar 

brincadeiras que envolvam armas ou violência. 

O objetivo desta atividade é estimular o afeto e o carinho através de brincadeiras, 

proporcionando um momento prazeroso e divertido e desenvolvendo os vínculos 

afetivos e um bom convívio social. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O Eu, o Outro e o Nós. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: DIA DO ABRAÇO 

Recurso: Celular para registrar o momento.  

 

Estratégia: Arma não é brinquedo, não dê arma para seu filho, Exemplo: Armas 

de brinquedo, espadas, pistolas ou quaisquer brinquedos que possam gerar 

violência. Vamos realizar propostas que demonstre afeto! Sugestões de 

brincadeiras: Esconde-esconde, pega-pega, dança da cadeira.  

Para hoje vamos nós abraçar? Se abracem, tirem fotos e nos enviem. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Os abraços, além de demonstrarem carinho e afeto, trazem benefícios diários 

que muitas não imaginam. Um abraço é capaz de reduzir o estresse e promover 

a empatia entre as pessoas. Pesquisas demonstram que abraçar e rir também é 

extremamente efetivo para ajudar na cura de doenças como: pressão arterial, 

solidão, depressão e ansiedade e ainda ajuda a melhorar nossa memória.  

 

 

 


