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Atividade de História
Data comemorativa: Dia das Crianças

O Dia das Crianças no Brasil foi "inventado" por um político. O deputado federal
Galdino do Valle Filho teve a idéia de criar um dia em homenagem às crianças na década
de 1920.
Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a idéia de
"criar" o dia das crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi
oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto nº
4867, de 5 de novembro de 1924.
Mas somente em 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção
conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a "Semana do Bebê Robusto" e aumentar
suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde
então o dia das Crianças é comemorado com muitos presentes!
Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança, para aumentar
as vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia
para a promoção e fizeram ressurgir o antigo decreto.
A partir daí, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de brinquedos.
Em outros países
Alguns países comemoram o dia das Crianças em datas diferentes do Brasil. Na
Índia, por exemplo, a data é comemorada em 15 de novembro. Em Portugal e
Moçambique, a comemoração acontece no dia 1º de junho. Em 5 de maio, é a vez
das crianças da China e do Japão comemorarem!
Dia Universal da Criança
Muitos países comemoram o dia das Crianças em 20 de novembro, já que a ONU
(Organização das Nações Unidas) reconhece esse dia como o dia Universal das Crianças,
pois nessa data também é comemorada a aprovação da Declaração dos Direitos das
Crianças. Entre outras coisas, esta Declaração estabelece que toda criança deve ter
proteção e cuidados especiais antes e depois do nascimento.
Fonte: portaldafamilia.org

1- Quem teve a ideia de criar o Dia das Crianças?

R: O deputado federal Galdino do Valle Filho.

2- Por que a semana da criança foi criada?
R: Para aumentar a venda de brinquedos.
3- Leia os direitos abaixo e ilustre-os. Resposta pessoal
Toda criança tem direito:
à educação

à alimentação

à moradia

ao lazer

4- Desembaralhe as letras para descobrir como devemos tratar as crianças.
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