Olá galera como estão? Aproveitando bem o primeiro mês do ano se divertindo com nossa
série de datas comemorativas e suas atividades hein…
Então vamos para mais uma.

Dia Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto

O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi criado por iniciativa da
Organização das Nações Unidas (ONU), através de uma Assembleia Geral, pela resolução
60/7, de 01 de dezembro de 2005.
O dia 27 de Janeiro foi escolhido por ter sido a data, em 1945, que aconteceu a libertação do
campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, considerado o principal do regime
nazista.
Durante da Segunda Guerra (1939-1945), os nazistas comandados por Hitler promoveram a
morte de milhões de pessoas. De origens distintas os grupos exterminados pelos alemãs
nazistas eram considerados inferiores a eles e por isso deviam ser eliminados, em uma
espécie de limpeza étnica. Faziam parte desses grupos sociais inferiores os deficientes,
negros, homossexuais, ciganos e principalmente os judeus. Estima-se que mais de seis
milhões de judeus tenham sido mortos, no pior episódio genocida da história.

Por isso devemos ensinar nossas crianças sobre a importância do respeito ao próximo, e que
todos são especiais e importantes. E que as diferenças só nos aproximam e nos ensinam.
Ensine seu filho a conviver com o que é ‘diferente’.
Agora vamos as nossas atividades de hoje.

Filmes
Segue a indicação de dois filmes sobre o Holocausto, que tem a temática de crianças
envolvida. Lembre, quando assistir a um dos filmes com seu filho, converse bastante e deixe
ele expressar suas opiniões.

Livros
Sugerimos também alguns livros, como trata-se de um tema bem delicado, propomos que
você faça a leitura junto com seu filho.

Morto-vivo
Essa atividade pode ser feita com um grupo grande ou pequeno de crianças.

Como Brincar
As crianças devem ficar lado a lado, e de frente para outra que estará sentada. O que está
sentado grita bem alto: Morto para todos se abaixarem e Vivo! para se levantarem. Quem
errar, sai da brincadeira. O vencedor é aquele que ficar por último.

Ovo podre / Ovo choco
Essa atividade deve ser feita em grupo.

Como brincar
As crianças ficam em círculo acocoradas, e fora da roda, uma criança porta uma bola de
papel, um lenço ou outro objeto qualquer, simbolizando o ovo. As crianças que formam o

círculo não podem olhar para trás, pois o participante que anda com o ovo podre na mão
deseja colocá-lo atrás de um jogador distraído. Quando isso acontecer, a criança que
recebeu o ovo deve correr atrás da que colocou, este por sua vez procura tomar o lugar
onde a criança estava. Quando alguém fica com o ovo e não percebe, os demais
companheiros gritam: Ovo podre! Tá fedendo!
Se a criança que colocou o ovo for pego, irá para o centro da roda, bem como aquele que
ficou com o ovo e não percebeu até que outra pessoa o substitua.

Pega Pega Arrastão
Essa atividade deve ser realizada com grandes grupos e em um local bem amplo.

Como Brincar
É um pega-pega, mas quem for pego deve segurar na mão do outro pegador e, juntos,
deverão pegar os demais. Mas nenhum pegador pode se soltar das mãos dos companheiros.

Vamos ficando por aqui em mais uma data comemorativa. Lembrem-se que a data de hoje
serve como lembrete para que possamos ensinar as futuras gerações sobre respeito,
empatia e amor ao próximo.
Fiquem em paz e até a próxima.

