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Turma: 
Berçário 1 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
A importância do desarmamento infantil com nossos alunos. 

A atividade proposta tem como objetivo trazer uma reflexão aos responsáveis sobre esse tema tão 
delicado que deve ser trabalhado com a criança desde a educação infantil. Aos responsáveis cabem 
o olhar de presentes aos filhos, com aquilo que propõe alegria e aprendizado às nossas crianças, 
sem que desperte a eles sentimentos de “brigas, violência, poder, maldade entre outras”. 

É importante ressaltar que não cabe a escola ensinar aos responsáveis como educar seus filhos, 
mas cabe a escola debater temáticas que fazem parte da sociedade e precisa ser trabalhada e 
discutida desde cedo. 

No primeiro momento da atividade tem dois vídeos, um musical e uma matéria, o propósito é que 
alcance os responsáveis, mas esperamos que as crianças assistam junto dos pais (o vídeo musical). 
Na sequência (com o auxílio do responsável), a criança com recortes de revistas, irá confeccionar 
um cartaz, com figuras de brinquedos que favoreçam o aprendizado da criança e construa bons 
aprendizados. Os pais irão recortar as figuras e dar para que a criança cole no local indicado, será 
duas fileiras uma de brinquedos que sugere violência e outra de brinquedos que proporcionam 
alegria e desenvolvimento cognitivo e auxiliam na construção do saber das crianças.  

No cartaz os pais irão escrever (com letra bastão/forma) PODE e NÃO PODE, interagindo com a 
criança do porquê pode ou não pode. 

Segue os links dos vídeos e exemplos de imagens: 

https://youtu.be/uW3HMIYj_Ag 

https://youtu.be/l6rrPQpW1VU 

Materiais: TV, internet, cola, tesoura, canetinha, figuras, revistas ou jornais de brinquedos. 

Observação: Os pais vão adaptar a atividade com materiais que possui em casa. 

Não esqueça de registrar! 

Aguardamos a participação de todos! 

Duração: 20 minutos (+/-). 
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