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(Segunda-feira, 26 de abril de 2021) 

Queridos responsáveis! 

Esta semana, abordaremos a temática “Desarmamento infantil”. Hoje, 
contaremos a história “Rafinha fez campanha pelo desarmamento”. Depois, 
será proposto uma roda de conversa sobre o tema. 

Você sabia que desde 2001, o dia do desarmamento infantil é comemorado em 
várias cidades brasileiras. Sempre são feitas campanhas em que as crianças 
trocam armas de brinquedo por revistas, livros, doces ou outros brinquedos. 

As trocas são feitas em escolas, parques, postos policiais, prefeituras, bancas 
de jornal, ou em outros pontos do comércio. Em geral são arrecadadas muitas 
armas de brinquedo, que costumam ser levadas para reciclagem. 

Para saber mais sobre a lei 5180 de 2013, que fala sobre desarmamento 
infantil, é só acessar o seguinte site: 
(https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258683) 

1º MOMENTO 

Leia a história para criança. 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258683


Rafinha fez campanha pelo desarmamento 

 

O Rafinha fez uma campanha na escola para desarmar os colegas. A 

professora pediu para que cada aluno desse uma ideia para comemorar o 15 
de abril, dia do desarmamento infantil, e ele resolveu fazer brinquedos para 
trocar com os colegas pelas armas de brinquedo que eles tinham em casa. 

O Rafinha é um pacifista. Ele acha que as crianças não devem brincar com 
armas, e diz que “matar não é brincadeira”. O Rafinha pensa que se as 
crianças brincam com armas podem crescer achando que é normal usá-las e 
esquecer que matar é um crime gravíssimo. 

Você concorda com ele? Na sua opinião, o uso de armas na infância pode 
incentivar a criminalidade na adolescência ou na idade adulta? Esse é um bom 
tema para uma conversa com seus colegas e professores. 

A Sol achou uma boa ideia fazer campanha pelo desarmamento, e disse que 
quando for visitar os primos, que moram no interior de Minas Gerais, vai levar 
os brinquedos feitos pelo Rafinha para trocar pelos estilingues que eles usam. 
Ela não quer mais vê-los brincando de matar passarinho. 

Depois que os colegas da escola entregaram as armas, o Rafinha passou o 
tratorzinho em cima delas. Depois catou os pedaços de plásticos e jogou no 
lixo de material reciclável. 

Fonte: Rafinha fez campanha pelo desarmamento (mpf.mp.br) 

2º MOMENTO 

Realize uma roda de conversa com seu (sua) filho(a) sobre a leitura, 
abordando apenas oralmente as questões tratadas na história, reforçando que 
existem muitos brinquedos divertidos que não precisam de armas de 
brinquedo. Aproveite para visitar o site e ver os brinquedos que Rafinha 
menciona na história.  

Rafinha fez campanha pelo desarmamento (mpf.mp.br) 

 

read://http_turminha.mpf.mp.br/?url=http%3A%2F%2Fturminha.mpf.mp.br%2Fexplore%2Fdireitos-das-criancas%2Fseguranca%2Fdesarmamento-infantil
read://http_turminha.mpf.mp.br/?url=http%3A%2F%2Fturminha.mpf.mp.br%2Fexplore%2Fdireitos-das-criancas%2Fseguranca%2Fdesarmamento-infantil


 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook "Educ@ Ribeirão". 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
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