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PROJETO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: MARIA DA PENHA VAI Á ESCOLA 

(VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) 

 

 
 

 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=pQIcV6ajfrw 

Maria da Penha, á história da mulher que deu nome da lei 

 

Atividade: Demonstrar afeto aos seus familiares. 

 

Recursos: celular, tablet, smartv. 

Estratégia: 

Para demonstrar o amor em família não é preciso fazer atos grandiosos, basta ter 

amor e respeito por todos, pois o amor está nas pequenas coisas. Após assistir ao 

vídeo e observar as ilustrações: AÇÕES PARA UMA FAMÍLIA FELIZ, realize a 

atividade muito fácil e carinhosa que é abraçar se em família, dar amor, carinho, contar 

uma história para dormir ou dar um beijo de boa noite e dizer eu te amo. Registrem 

esse momento através de vídeos e nos conte como foi a experiência de realizar está 

atividade.  

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é incentivar as crianças desde pequena a respeitar a 

todos, ser tolerante e não usar de agressividade para resolver problemas, 

demonstrando afeto e gentileza. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pQIcV6ajfrw
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=pQIcV6ajfrw 

“Maria da Penha, a história da mulher que dá nome à lei contada pela Cia 

Guarda Chuva. Leg. Verificada. 

 

Atividade: História “Maria da Penha”. 

 

Recurso: celular, tablet, computador. 

  

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo “Maria da Penha”, e conversará 

com a criança sobre respeitar e amar todas as pessoas, mesmo que ela não tenha o 

mesmo pensamento ou gosto igual ao seu, se ela ficar com raiva não podemos bater 

para não causar baixa- autoestima, é preciso dizer para ela que aquilo está errado, 

precisamos respeitar. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O principal objetivo do Programa “Maria da Penha vai à 
escola: educar para prevenir e coibir a violência contra a mulher” é estabelecer um regime de 
cooperação mútua entre os parceiros do Termo de Cooperação visando à atuação em 
conjunto na divulgação, promoção e formação acerca da Lei Maria da Penha e dos direitos 
das mulheres em situação de violência doméstica, afetiva e familiar tendo como público-alvo 
a comunidade escolar das escolas públicas do Distrito Federal e profissionais que atuam nas 
instituições partícipes.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pQIcV6ajfrw

