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Justificativa:
A criança tem o direito de ser feliz, de ser valorizada, respeitada e amada. Ela passa boa parte  do 
tempo na escola,  que  deve  proporcionar à criança um ambiente feliz,  acolhedor e amável, 
durante todo o ano e em especial nessa semana dedicada às comemorações do Dia da Criança

Objetivos
promover atividades variadas e divertidas oportunizando a confraternização, a socialização e o 
desenvolvimento  da  oralidade,  da  expressão  corporal,  da  coordenação  motora  entre  outras 
capacidades.

Atividades:

1º Dia – Cine Pipoca

A escola deve estabelecer horários das sessões e ter filmes diferentes para cada idade ou série 
escolar.

● Organizar na sala de vídeo a exibição de um filme infantil (oferecer pipoca para a garotada)
● em sala cada professor deve organizar uma roda de conversar e explorar a interpretação do 

filme com perguntas dirigindo a discussão.
● mural do cinema – pedir as crianças para desenhar ou escrever sobre o que mais gostaram 

no filme. (expor desenhos e textos)

Eixo:Oralidade
Capacidade: expor opiniões nos debates com os colegas e professores
Eixo:Produção Escrita
Capacidade: planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos

2º Dia -  Baile a Fantasia

A escola deve organizar uma pequena festa com muita música e animação (pedir as 
crianças que venham fantasiadas) 
O deve preparar algumas máscaras para crianças que não venham fantasiadas.
Tomar cuidado de selecionar músicas adequadas à comemoração.

Eixo: Oralidade
Capacidade:  realizar  com pertinência  tarefas  cujo  desenvolvimento  dependa  de  escuta  atenta  e 
compreensão.

3º Dia – Apresentação Cultural

Cada classe deve preparar um número cultural  (poesia,  música, dança, teatro, etc) para esse 
momento.



Nesse dia a escola deve oferecer um lanche especial para as crianças (organizar de acordo 
com as possibilidades de cada escola)
Sugestão: cachorro quente e refrigerante

Eixo: Oralidade
Capacidade: Planejar a fala em situações formais

Durante esses dias cada professor deve preparar atividades divertidas e educativas para 
sua classe.

Seria  delicado  se  cada  professor  preparasse  um  lembrancinha  para  cada  dia  da 
comemoração.

Sugestões:

No dia do Cinema – um cartão com balas

No dia do Baile - Um belo desenho para colorir. (sugestões abaixo)

No Dia da Apresentação cultural (Uma lembrancinha)

Para o dia do 
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Para o dia da Apresentação 
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