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Queridas Famílias! Queridas Crianças! 
Segunda-feira

Tema: Desarmamento Infantil 

Esta semana desenvolveremos atividades sobre o desarmamento infantil. 

No dia 15 de abril é celebrado o dia do desarmamento infantil. O objetivo dessa data é debater 

as consequências que os incentivos ao uso das armas pelas crianças, principalmente as de 

brinquedos, podem provocar nos adultos que virão a tornar-se. Com os últimos incidentes em 

colégios em que colegas tiraram a vida dos próprios colegas, é isso também que o dia do 

desarmamento infantil busca evitar. 

Devemos trabalhar o conceito de educação para o benefício coletivo pelo respeito aos 

direitos de cada cidadão. 

O desarmamento infantil, ajuda a prevenir a violência. Um mecanismo importante para a 

diminuição dos índices de criminalidade. Mas pouco se discute sobre medidas preventivas e 

educativas de combate a violência. A família é essencial neste debate! A mudança começa em casa!

Queridas Famílias! 

Conversem com as crianças sobre o tema abordado desta semana de maneira simples

sobre o amor, respeito, carinho, empatia que devemos ter pelas pessoas ao nosso redor. 

Em seguida leiam para as crianças a história abaixo: 

História: 

O Cabeçudinho
(Álbum seriado) 

Livro: canção na Pré-escola – Patrícia Silva 

Adaptação: Professora Àurea 

Ilustração: Danila Ribeiro 



“Era uma vez, um menino do tamanho de vocês, que se chamava Zezinho, 

mas todos o chamavam de Cabeçudinho. 

E não era porque ele tinha a cabeça grande não!

É porque ele era cabeça dura, teimoso, mal mesmo! 

Ele batia, xingava, empurrava os amigos e irmãos e não compartilhava os brinquedos com eles. 



Não respeitava a mamãe, nem a professora que sempre diziam que ele ainda ficaria sozinho, 

sem amigos e é muito triste viver sem amigos. 

Mas ele nem ligava! 

Um certo dia, ele ficou doente! Muito doente! Ninguém foi visitá-lo no hospital! Ele chorou muito! 

Vendo-se sozinho, o menino sofreu e ficou pensando no que fazia de errado.

E mudou de vida. 

Pediu desculpas para a mamãe e a professora. 



Pediu desculpas para os amigos. 

Se tornou um menino bom e assim ele deixou de ser o Cabeçudinho e voltou a se chamar 

Zezinho! 

E todos foram felizes para sempre! 



Assistam agora a recontagem da história desta criança de 3 anos:
https://www.youtube.com/watch?v=eTJ0Dp_hfec

Pedir para a criança recontar a história com o auxílio de um adulto. 

Por favor, se possível, registrar através de vídeos, fotos, relatos da criança. 

Agradecemos a Participação. 

Carinhosamente: Professoras B IIA e B IIB 

https://www.youtube.com/watch?v=eTJ0Dp_hfec



