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O Dia das Crianças é uma data comemorada em diferentes países. De acordo com a história e o significado da 

comemoração, cada país escolhe uma determinada data e certos tipos de celebração para lembrar das crianças. Ao mesmo 

tempo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) convencionou o dia 20 de novembro para se comemorar o dia 

das crianças. 

A escolha desta data se deu porque nesse mesmo dia, no ano de 1959, o UNICEF oficializou a Declaração dos Direitos da 

Criança. Nesse documento, se estabeleceu uma série de direitos válidos a todas as crianças do mundo como alimentação, 

amor e educação. No caso brasileiro, a tentativa de se padronizar uma data para as crianças aconteceu algumas décadas 

antes. 

Em 1923, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. No ano 

seguinte, aproveitando a recente realização do evento, o deputado federal Galdino do Valle Filho elaborou o projeto de lei 

que estabelecia essa nova data comemorativa. No dia 5 de novembro de 1924, o decreto nº 4867, instituiu 12 de outubro 

como data oficial para comemoração do Dia das Crianças.  

 
 

 

Entretanto, a data não se tornou uma unanimidade imediata. Somente em 1955, a data 

começou a ser celebrada a partir de uma campanha de marketing elaborada por uma 

indústria de brinquedos chamada Estrela. Primeiramente, Eber Alfred Goldberg, 

diretor comercial da empresa, lançou a chamada “Semana do Bebê Robusto”. O 

sucesso da campanha logo atraiu a atenção de outros empresários ligados à indústria 

de brinquedos. 

Com isso, lançaram uma campanha publicitária promovendo a “Semana da Criança” 

com o objetivo de alavancar as vendas. Os bons resultados fizeram com que esse 

mesmo grupo de empresários revitalizassem a comemoração do “12 de outubro” 

criado pelo deputado Galdino. Dessa forma, o Dia das Crianças passou a incorporar o 

calendário de datas comemorativas do país. 

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/dia-das-criancas/a-origem-dia-das-criancas.htm 
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Queridos leitores, como vocês tem passado? 

Aproveitando esse mês de outubro que nos traz muitas 

reflexões importantes, principalmente sobre a infância 

com a celebração do dia das crianças, é que escolhi 

abordar com vocês nesse mês em nosso cantinho especial 

sobre a infância, a criatividade e a importância delas para 

nós. 

Como sabemos, é fundamental garantirmos os direitos e o 

respeito à criança e sua vida, a valorizando e procurando 

diariamente desenvolver mais cuidado, proteção, amor e 

afeto, zelando assim por nossas crianças e suas saúdes 

físicas e mentais. Enquanto dever, todos precisamos 

proteger a infância, olhando para além das necessidades 

físicas e biológicas das crianças, também acolhendo e 

buscando cuidar de suas necessidades emocionais, pois 

essas são excelentes formas de promovermos saúde e 

bem-estar. 

Promover saúde também é, quando os pais e familiares 

ajudam a desenvolver em seus filhos a 

criatividade, a empatia, a compaixão e o respeito, 

servindo de espelho para eles. 

Vocês sabiam que a infância é uma fase do 

desenvolvimento humano marcada pela criatividade? Ela 

é considerada um fator de proteção para nós, uma 

capacidade e habilidade individual que desenvolvemos ao 

longo da vida, cada pessoa do seu jeito e em seu tempo, 

que nos ajuda a expressar o que sentimos, pensamos e o 

que queremos dizer ou fazer, através de nossas 

imaginações, fantasias, ideias, pela arte (pintura, desenho, 

imagens, leituras, música, vídeos) e pelo brincar, 

despertando o que há de melhor em nós e nos outros, 

mesmo em momentos difíceis. Desde o início da 

pandemia/isolamento social, fomos muito limitados de 

realizar atividades que já éramos acostumados fazer, e a 

criatividade pode nos ajudar hoje nesse momento difícil, 

para conseguirmos encontrar outras alternativas e poder 

melhor nos expressar, nos comunicar e entender o que 

estamos pensando, sentindo e vivendo, nos dando maior 

liberdade de expressão, seja através do brincar, da arte ou 

de nossa imaginação. Desenvolver a criatividade, 

portanto, nos auxilia a lidar com os desafios e conflitos da 

vida, só que de forma um pouco mais leve, divertida e nos 

ajudando a encontrar novos caminhos e possibilidades. 

Então, como será que temos desenvolvido e praticado 

essa criatividade com nossas crianças em 

nossos lares? 

 

   

 

Para isso, nada melhor do que estimularmos nossa 

criatividade junto com as crianças em formato de 

brincadeira, não é mesmo? 
A dica de hoje é: famílias, relembrem uma frase que tenha 

marcado a infância de vocês e 

compartilhem com seus filhos. Depois, se quiserem, 

aproveitem e nos enviem também, contando qual foi a 

frase que marcou a sua infância. 

Aproveitem esse mês em homenagem as nossas crianças e 

que reforça tanto o autocuidado, se 

cuidem e curtam muito os seus filhos, conversem, brinquem, 

se aproximem mais deles, riam juntos e deixem despertar a 

criança que ainda há dentro de vocês, se permitindo serem 

crianças vocês também. Aprendam a ouvir o que estão 

sentindo, assim como vamos buscar ouvir nossas crianças ao 

acolher como elas se sentem. Até a próxima! 
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Olá queridos leitores, educandos e familiares! 

O mês de outubro nos traz grande expectativa quanto 

ao nosso retorno as atividades presencias no CCA 

Provim.  

Para que tenhamos uma retomada segura estamos 

tomando as devidas providências e cuidados possíveis 

para que esse retorno aconteça da melhor forma 

possível. Também cumprindo os protocolos de saúde e 

as orientações vindas da articulação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e 

da Secretaria da Saúde, meiadas pelo CRAS SÉ junto 

ao CCA PROVIM, na quarta-feira (14/10/2020) foram 

realizados os exames sorológicos de detecção da 

COVID19 em todos os colaboradores da equipe do 

CCA, e também nos educandos que foram 

selecionados para essa volta. Tais medidas de 

prevenção e cuidados refletem nossa preocupação e 

cuidados e trazê-las até você mostra a transparência 

em nossas ações. 
 

Quero ARR: Alegria, 

Responsabilidade e Respeito! 
 

Estamos à espera dos resultados para com toda a 

segurança nos encontrarmos no Instituto Dom Bosco. 

Salientamos a importância de manterem atualizados os 

contatos telefônicos e a atenção às mensagens enviadas, 

pois tem sido nosso meio de interação e comunicação 

com as famílias! 

Desde já agradecemos a parceria e nos colocamos a 

disposição para qualquer dúvida que venha a surgir. 

 

João Paulo Silva 

Myrian Varallo 

 
 

Diversão para as crianças 
 

VAMOS AJUDAR A MÔNOCA A ACABAR 
COM O CORONA VÍRUS 
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