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12 de outubro – Dia das crianças

Quando ouvimos falar em Dia das Crianças, a imagem que nos vem a cabeça é
sempre uma: presentes. Isso, é claro, não poderia deixar de ser, pois quem não gosta de
presentes? No entanto, a celebração do dia das crianças não tem o intuito de apenas
presentear as nossas crianças. Na verdade, o Dia da Criança é bastante significativo para
o que realmente a criança representa.
Oficialmente, uma das primeiras convenções sobre uma data comemorativa
internacional em homenagem à criança aconteceu em 1925, durante a Conferência
Mundial pelo bem-estar da criança, realizada em Genebra, Suíça. Nessa ocasião, o dia 1º
de junho ficou marcado como o Dia Internacional da criança. No ano anterior, 1924, a
então chamada “Liga das Nações” fundou a “Declaração dos Direitos da Criança” para
fundamentar os cuidados especiais que deveriam ser tomados em relação a todas as
crianças diante da fragilidade do ser humano em sua infância. Dessa medida surgiram
atos legais que proibiram o trabalho infantil e a violência contra a criança.
Tempos depois, em 1954, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o dia
20 de Novembro foi estabelecido como o Dia Universal da Criança. O objetivo era
encorajar os demais países a estabelecerem uma data para promover ações que
garantiriam direitos e o bem-estar da criança. Em 1959, a Assembleia Geral das Nações
Unidas adotou a “Declaração dos Direitos da Criança”, com algumas modificações, e
cada país passou a estabelecer uma data comemorativa para celebrar os direitos da
criança.
No Brasil, entretanto, a data já havia sido estipulada ainda na década de 1920. O
deputado federal do Rio de Janeiro, Galdino do Valle Filho, conseguiu a aprovação da lei,
em 1924, que instituía o dia 12 de Outubro como o Dia da criança.
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-crianca.htm

15 de outubro – Dia dos Professores

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, data em que se
homenageiam os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento no
país, abrangendo um escopo de profissionais que trabalham desde a educação infantil até
o ensino superior universitário. Como todos sabemos, trata-se de uma das mais
importantes profissões praticadas no mundo, afinal, sem ela, a transmissão de
conhecimentos e a correta apreensão destes pelas pessoas seriam praticamente
impossíveis.
A origem do dia do professor se deve ao fato de, em uma data de 15 de outubro, o
Imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, em
1827, com a criação das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do
país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem
ministrados e as condições trabalhistas dos professores.
Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista Salomão
Becker, em conjunto com três outros profissionais da área, teve a ideia de criar nessa data
um dia de confraternização em homenagem aos professores e também em razão da
necessidade de uma pausa no segundo semestre, até então muito sobrecarregado de
aulas. Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pela lei Decreto Federal 52.682, que, em
seu Art. 3º, diz que “para comemorar condignamente o dia do professor, os
estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do
mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias”.

http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-professor.htm

Exercícios.
1- Cite os direitos que você acha que as crianças devem ter.
Resposta pessoal.
2- Como surgiu o Dia das Crianças?
Por causa de uma conferência pelo bem estar da criança e a Declaração dos Direitos da
criança.
3- Complete: ( Respostas pessoais)
a- Nenhuma criança deveria...________________________________________________
b- Sem o professor..._______________________________________________________
4- Como se originou o Dia dos Professores?
A origem do dia do professor se deve ao fato de, em uma data de 15 de outubro, o
Imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, em
1827, com a criação das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do
país.
5- Escreva uma mensagem pra um professor especial. (Resposta pessoal)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Te amo e estou com muitas saudades!

Ciente:___________________________________________________________________

