DIA DAS CRIANÇAS

Há quem torça o nariz e diga que o dia 12 de outubro não significa nada, que só exista por conta do
comércio e das vendas! Mas vamos refletir, o dia das crianças é aquela data que nos faz voltar no tempo
e reviver os momentos da infância, os brinquedos prediletos, os sonhos de menina/o e as brincadeiras
mais legais. Mas será que este dia é comemorado nos outros países também? Existe um dia universal
da criança?
Apesar de muito popular no Brasil, o dia 12 de outubro não é uma data universal. Na verdade, o dia das
crianças é comemorado em mais de 100 países em datas diferentes da nossa e o mais próximo de uma
data mundial, é o Dia Universal das Crianças, celebrado no dia 20 de novembro e instituído pela ONU
(Organização das Nações Unidas) para marcar a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança, em
1959.
Falando na Declaração dos Direitos da
Criança, você conhece o que ela diz?
Mais do que oferecer bens materiais,
esta declaração nos lembra que todas as
crianças do mundo, independente de cor,
religião e origem social, têm direito a afeto,
amor, compreensão, respeito, alimentação
adequada, cuidados médicos, educação
gratuita e de qualidade, proteção contra
todas as formas de exploração e a crescer em
um contexto de paz e fraternidade. Sabemos
que o mundo é imperfeito pois os adultos que habitam nele são imperfeitos, mas
sabemos mais ainda que proteger e acolher uma criança é oferecer a ela um
mundo melhor e de mais qualidade. Ou seja, é também cuidar de si!
E quando este dia acontece em outros países? Curiosamente, em muitos
países este dia é comemorado em junho! Confira:

Brasil: 12 de outubro
Portugal: 01 de junho

Egito: 20 de novembro

Rússia: 1 de junho

Alemanha: 20 de setembro

Cuba: 3º domingo de julho

México: 30 de abril

Angola: 1 de junho

Coréia do Norte: 2 de junho

Reino Unido: 20 de
novembro

Argentina: 2º domingo de
agosto

Coréia do Sul: 5 de maio

França: 20 de novembro

Bolívia: 12 de abril

Haiti: 8 de abril

Austrália: 4ª quarta-feira
de outubro

Chile: 2º domingo de agosto

Japão: (3 de março - meninas)
e (5 de maio - meninos)

Uruguai: oficialmente 6 de
janeiro; comercialmente,
um domingo de agosto

Estados Unidos: primeiro domingo
de junho (varia de estado para
estado)

Sugestão de atividades para fazer com as crianças
Sugestão 1
REVIVENDO BRINCADEIRAS
As crianças deverão perguntar para os familiares,
sobretudo os mais velhos, quais brincadeiras eles faziam
quando criança e quais mais gostavam. Para deixar ainda
mais divertido, os familiares poderão mostrar fotos (caso
tenham) dessa época e/ou demonstrar a brincadeira.
Após este momento, eles deverão escolher uma ou mais
brincadeiras para fazer, mesmo que de maneira adaptada. O
importante é as crianças reviverem junto com os familiares
este momento!
Sugestão 2 – deverá ser feita com o auxílio de um adulto
BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
Aproveitando que estamos também na Semana do Consumo Consciente,
podemos aproveitar e construir brinquedos antigos com materiais
recicláveis:
• Vai e Vem com garrafa PET e corda de varal.

Materiais:
• Duas garrafas plásticas arredondadas, como as garrafas PETs de refrigerantes;
• Uma corda de varal grande, de plástico;
• Tesoura;
• Faca ou estilete;
• Fita adesiva para prender as metades do vaivém;
• Quatro tampinhas de garrafas PET.
Passo a passo
• Recorte as duas garrafas pets ao meio, de modo que fique com as duas partes do
bico.

• Cole as duas partes com bastante fita adesiva, até ficarem bem firmes

Imagem: Painel criativo

• Corte duas cordas de varal de tamanhos iguais e com um comprimento grande. Passe as cordas de
varal por dentro da garrafa. Cada lado ficará com duas pontas soltas
• Faça 1 furo circular no meio das quatro tampinhas. Passe a corda de varal pelo furo, faça um laço de
maneira que caiba o encaixe da mão da criança e finalize com um nó bem preso, como na imagem
abaixo:

Pronto, agora é só brincar!
• Pebolim de caixa de sapato
Retirado do site da Revista Artesanato:
https://www.revistaartesanato.com.br/mesa-de-pebolim-em-caixa-de-sapato
Materiais: 1 caixa de sapato em boa conservação, 4 palitos de
churrasco de madeira 10 prendedores de roupa (de preferência de
madeira), tesoura, uma bolinha de gude, plástico ou papel, tinta
escolar a base de água ou canetinha, cola quente, caso não tenha,
pode ser cola branca.
Passo a passo
• Em primeiro lugar, determine onde você quer os pregadores de
roupas posicionados. Na imagem foram colocados dois goleiros e
três jogadores ao meio. Assim cada jogador irá manusear apenas
duas varetas. Feito isso, marque com a canetinha onde você irá
fazer os furos nas laterais da caixa para passar as varetas. Ah, e

lembre-se que as varetas devem ficar posicionadas de forma que os pregadores não encostem no fundo
da caixa, devem ficar com os pés flutuando e próximos do fundo, como na imagem abaixo:

• Na imagem abaixo você pode ver onde foram feitos os buracos na primeira lateral da caixa e
demarcados com a canetinha onde serão feitos os buracos na segunda lateral;

• Após fazer os furos em ambas laterais da caixa de sapato, encaixe as varetas e posicione os pregadores
novamente, assim como está retratado na imagem abaixo. Demarque, com a canetinha, onde ficarão
posicionados os pregadores, pois você precisará removê-los para fixá-los com a cola quente ou cola
branca;

• Com a tinta ou canetinhas, separe 5 prendedores para pintar de uma cor e outros 5 para pintar de
outra cor. Exemplo: 5 na cor azul e 5 na cor laranja. Sendo assim, terão dois times em campo, o azul
e o laranja. Espere secar bem os prendedores para ir para o próximo passo;
• Corte o gol em cada extremidade da caixa. Desenhe um retângulo em cada ponta com ajuda da régua
e depois corte com o estilete ou tesoura. Para ficar ainda mais legal, deixe o retângulo pequeno para
que fique mais difícil acertar o gol!

Aqui o retângulo ficou grande demais!
Pronto, agora é só colocar a bolinha em campo e brincar!
Compartilhe conosco as fotos e/ou vídeos dos brinquedos produzidos ou desenhos das brincadeiras
conhecidas através dos familiares ou relatos de quais brincadeiras mais gostaram e como foi esse
momento com os pais.
Mande para o nosso e-mail: equipe.pedagogica@grupoccr.com.br, com o assunto “DIA DA
CRIANÇA”

