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GEOGRAFIA
SEMANA 30: 13/10/2021 A 14/10/2021

NOME: Nº.: SÉRIE: 9ºANO

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 14/10/2021

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: DIA DA CRIANÇA

HABILIDADE (S): Direitos da criança e do adolescente (Lei n. 8.069/1990).

Estratégias e recursos: Texto anexado (Brasil Escola), celular ou computador com acesso à internet, leitura
e interpretação.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA. APRESENTAR SEU TRABALHO

NA SALA DE AULA. ALUNOS ONLINE, NO WHATSAPP DA PROFESSORA CLAUDETE.
Horário de atendimento: Seg, Ter, Qui e Sex das 16h40min às 18h20min.

Dia das Crianças: 12 de outubro
O Dia das Crianças, ou simplesmente Dia da Criança, é comemorado em 12 de outubro em todo o território
nacional.
Nesta data, homenageamos as crianças de todo país e, por isso, diversos eventos infantis ocorrem nesse dia.

Além das festividades, a data alerta para muitos problemas enfrentados pelas crianças de todo o mundo.
Merecem destaque a falta de educação, o trabalho, a exploração e o abuso infantil, ou mesmo a fome e a
subnutrição.

Origem do Dia das Crianças no Brasil
Em 1920 o Deputado Federal Galdino do Valle Filho propôs a criação de um dia que homenageia as crianças.

Assim, no governo do Presidente Arthur Bernardes, foi instituído o Dia Nacional da Criança por meio do Decreto
n.º 4.867, de 5 de novembro de 1924. O dia 12 de outubro foi escolhido para homenagear a data em que
Cristóvão Colombo descobriu as Américas. O próprio colonizador, que descobriu a América em 1492, batizou o
continente de “continentes das crianças”, visto que as terras além-mar foram descobertas mais tarde.

Dia Universal das Crianças
Mais de 100 países do mundo comemoram essa data no dia 20 de novembro. Ela foi oficializada pela ONU -
Organização das Nações Unidas como o “Dia Universal da Criança”.
A escolha foi feita uma vez que a “Declaração dos Direitos das Crianças” foi aprovada pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) nesse dia, em 20 de novembro de 1989.

A Declaração instituiu dez princípios e direitos fundamentais às crianças:

I - Direitos garantidos, sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou opinião;
II - Proteção e direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social;
III - Direito a nome e nacionalidade;



IV - Direito à alimentação, moradia e assistência médica;
V - Direito a tratamento, educação e cuidados especiais para toda criança portadora de necessidades especiais;
VI - Direito ao amor e à compreensão;
VII - Direito à educação elementar gratuita;
VIII - Direito a ser socorrido em primeiro lugar em catástrofes;
IX - Direito à proteção contra a crueldade e exploração;
X - Direito à proteção contra atos de discriminação.
Curiosidades sobre o dia das crianças
Alguns países que comemoram essa data no dia 20 de novembro são: Canadá, França, Egito, Finlândia,
Trinidad e Tobago, dentre outros.
Outros países comemoram o Dia da Criança em 
1.º de junho: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo verde, Etiópia, China, Camboja, Cazaquistão, Rússia,
Romênia, República Tcheca, Polônia, Bulgária, Eslovênia, Eslováquia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia
e Herzegovina.
Essa data foi escolhida porque em 1925 aconteceu a “Conferência Mundial para o Bem-estar da Criança”, que
teve lugar em Genebra (Suíça). Nesse encontro, ficou instituído que o “Dia Internacional das Crianças” seria
comemorado em 1.º de junho.

Nos países de língua inglesa o nome dessa data é Children’s Day. Nos Estados Unidos, o Dia da Criança é
comemorado no 1.º domingo de junho, embora essa data possa variar de estado para estado.

Nos países da América do Sul, as datas também variam:

● No Equador é comemorado dia 1.º de junho;
● Na Argentina e no Chile é festejado no segundo domingo de agosto;
● No Peru é comemorado no terceiro domingo de agosto;
● No Uruguai a comemoração acontece dia 6 de janeiro;
● Na Venezuela é festejado no terceiro domingo de julho;

Curioso notar que no Japão a comemoração do Dia das Crianças é dividida em: 5 de maio - Dia dos Meninos,
e 3 de março - Dia das Meninas.

ATIVIDADE

Vamos voltar um pouco no tempo.

Pergunte aos seus pais ou avós quais brinquedos eles tinham quando crianças?

Eram brinquedos feitos em casa?

O objetivo desta atividade é que você faça o seu brinquedo com materiais recicláveis.

Latas diversas, garrafas pet, madeiras, papelão, cordas, barbantes, etc. Tudo o que precisarem para a
confecção do seu brinquedo, assim como faziam as crianças lá no passado.

Jogos de tabuleiro (dama, trilha, ludo), jogos de mesa (futebol de botão, ping pong), peteca, dado, bilboquê
(com barbante, garrafa pet e papel), boneca de pano, carrinho de lata ou papelão, passo do elefante (com latas
e cordas), trem de latas, pega varetas (palitos de churrasco), io io (papel e elástico), etc.

Vamos esquecer por algumas horas que estamos vivendo na era da tecnologia para fazermos essa divertida
viagem no tempo.

Hoje somos todos crianças.


