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Esta semana daremos início a um trabalho com a temática dos

Direitos da Criança, na turma do Pré II vamos enfatizar que:

“Toda criança tem direito a um nome, a uma família, a uma alimentação,

a brincar e estudar.” Qual a importância deste tema?

“É dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar à criança e ao adolescente, com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,

à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer

e à profissionalização, à liberdade, ao

respeito, à dignidade e à convivência familiar

e comunitária, além de colocá-los a salvo de

toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão.”

– Artigo 227 da Constituição Federal de 1988

Vamos todos participar de uma semana de muita aprendizagem!



SEGUNDA-FEIRA: EDUCAÇÃO FÍSICA

HOJE VAMOS BRINCAR DE VAI E VEM!

Materiais necessários: duas garrafas pet, quatro garrafas de amaciante, fita

adesiva e quatro metros de barbante ou de cordinha.

Como fazer: corte as garrafas de amaciante conforme a foto, primeiro a parte de

cima e depois separe um pedaço do fundo para unir com a da frente. Corte duas

garrafas de refrigerante ao meio, pegue as partes onde ficam os bocais e unam

as partes cortadas, conforme a figura. Fure as tampas com um buraco grande

para o barbante passar com folga. Após passar os barbantes por dentro das

garrafas pet e amarrar nas garrafas de amaciante, é hora de brincar!

Endereço da Imagem: http://www.fabricadebrinquedos.com.br/vaivem.html

http://www.fabricadebrinquedos.com.br/vaivem.html


TERÇA-FEIRA: SOMOS DIFERENTES COM DIREITOS IGUAIS!

No primeiro momento, serão apresentadas às crianças diversas imagens de

crianças de várias nacionalidades (Na próxima página você encontrará as

imagens); Após a visualização, o responsável fará os seguintes observações

com elas:

*Como se vestem as crianças?

*Estão brincando?

*Converse com ela que independente da nacionalidade e da forma como vivem,

todas as crianças tem direito de ser criança e viver a sua infância protegidos, em

segurança e livres de qualquer tipo de preconceito.

Agora oportunize a sua criança a se olhar no espelho e observar as suas

características pessoais, ofereça uma folha de papel em branco, lápis de cor ou

giz de cera para que ela faça o desenho do seu corpo bem bonito que

chamamos de autorretrato.



TERÇA-FEIRA: Imagens para mostrar as crianças!



QUARTA-FEIRA: LISTA DE PALAVRAS!
Toas as crianças têm Direitos!

• Na atividade anterior, vimos imagens de várias crianças e entendemos

que independente de onde e como vivem, todas as crianças tem o

direito a ter sua infância respeitada. Assim, se você tiver que escolher

PALAVRAS para representar os direitos que todas as crianças têm,

quais palavras seriam?

• Vamos criar nossa lista de Direitos das crianças? Propor que a criança 

fale e ela mesma escreva a lista de direitos (Com a ajuda de um adulto).

TODAS AS CRIANÇAS TÊM DIREITO DE...



QUINTA-FEIRA:

Leitura do livro: “OS DIREITOS DAS CRIANÇAS” segundo, RUTH ROCHA.

• Fazer a leitura do poema para a criança com entonação e alegria. Em 

arquivo de PDF no link:
https://drive.google.com/file/d/1u07rO0LtyEG7QVWxvxtzUYT7WhcVqQqS/view?usp=sharing

• Conversando sobre o poema... dos direitos citados no poema de RUTH

ROCHA, tem algum que você não conhecia? Você lembra o que ela

sugere no final do poema?

• Agora, que tal fazer uma bela ilustração do poema representando os 

direitos das crianças!

• Com a ajuda do responsável, realize a tarefa a seguir:

https://drive.google.com/file/d/1u07rO0LtyEG7QVWxvxtzUYT7WhcVqQqS/view?usp=sharing




SEXTA-FEIRA: 

BRINCAR É BOM 
DEMAIS!

Aprendemos que brincar 

também é um direito que a 

criança tem. observe a cena 

abaixo e com a ajuda de um 

adulto, responda as 
perguntas a seguir:


