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                           SEMANA DO DESARMAMENTO INFANTIL 

 

Atividade: Brincando de pé de lata  

Recurso: 

Duas latas, de achocolatado, leite em pó, ou outras, pedaços de corda prego, 

martelo e barbante, tamanho varia de acordo com a altura da criança).   

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá fazer o brinquedo para criança e juntos irão decorar e 

brincar. 

1º Faça dois furos no fundo da lata com prego e martelo sendo um de cada 

lado para deixar espaço suficiente para colocar os pés. 

2º Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de 

dentro da lata. 

3º Coloque a tampa e decore com pedaços de plásticos, adesivos ou pinturas 

com tintas.  

Para a criança brincar ela devera subir com um pé em cada lata, segurando no 

barbante e andar se equilibrando sobre as latas sempre com muita segurança.  

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 demostrar que existe várias brincadeiras divertidas e que 

não devemos brincar com armas.  

A proposta para essa atividade é estimular a coordenação motora, equilíbrio e 

noções de lateralidade através de brincadeiras, proporcionando momentos 

prazerosos e divertidos, desenvolvendo vínculos afetivos, bom convívio social e 

confiança em suas capacidades para enfrentar desafios. 
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Atividade: O símbolo da paz!  

 

Recurso: papel, papelão, lápis, canetinha, giz.  

 

Estratégia: Devemos sempre cultivar a paz. A pomba 

é o símbolo da paz e é usada em todo o mundo. Vamos 

fazer uma pomba com a sua mão? Pegue a mãozinha 

da criança e coloque sobre o papel fazendo o molde da 

mão e decore como a imagem ao lado.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Há muito tempo, a pomba branca vem sendo usada em 

comemorações de datas cívicas, em aberturas ou 

encerramentos de Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, casamentos, formaturas 

e outras tantas manifestações religiosas, desportivas ou patrióticas. A ave 

ganhou o status de símbolo da paz em todo o mundo. Essas simbologias fazem 

parte da história da humanidade e faz parte dos conhecimentos socialmente 

construídos fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos.  

 

 


