
 

 

 

 

FALANDO EM BRINCAR 

Esta é uma publicação extraordinária do nosso Informativo, especialmente elaborada para trazer-lhes 

notícias dos eventos alusivos ao Dia Internacional do Brincar, festejado em várias partes do mundo no 

mês de maio, sob o estímulo da International Toy Library Association (ITLA) e da Associação Brasileira 

de Brinquedotecas (ABBRI):  

 

 5º. Brinca FACED 

Com a intenção de encorajar a comunidade universitária da FACED a comemorar o Dia 

Internacional do Brincar brincando, daremos continuidade à experiência iniciada em 2012, 

proporcionando estações de jogo com jogos e brinquedos da Brinquedoteca Universitária no prédio da 

FACED, com a mediação lúdica da equipe do Programa de Extensão Universitária “Quem quer 

brincar?” e alunos das disciplinas da área de Jogo e Educação, sob coordenação das Professoras 

Tânia Ramos Fortuna e Leda de Albuquerque Maffioletti. A Kombina, a Kombi que é um ponto móvel 

de cultura e que resgata jogos e brincadeiras tradicionais e estimula a leitura, estará no 

estacionamento do prédio, brincando com a comunidade universitária da UFRGS. Expositores de jogos 

de cartas e de tabuleiro também participarão das comemorações. 

Público-alvo: alunos, professores e demais funcionários da UFRGS; 

Data: terça-feira - 24 de maio de 2016 

Horário: 8h30min às 18h30min; 

Local: saguão térreo da FACED (se não chover, também do lado de fora do prédio). 

 Conversa com quem gosta de brincar na rua, na escola e na universidade 
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Relato de experiências em torno do brincar na rua, na escola e na universidade. 

Palestrantes: Liliane Giordani e Renato Ribas (Projeto Lobogames - FACED e Instituto de 

Informática/UFRGS); Rose Diaz (Brinquedoteca da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre 

Orestes João Stragliotto – São Leopoldo); Luiz Renato Balem Kuse (Projeto Xadrez Vivo - Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Mariano Beck e Escola Estadual de Ensino Fundamental Toyama – Porto Alegre); Chris Dias e Zizi Paz 

(Kombina); Daniele Noal (Programa de Extensão Universitária Geringonças – UFRGS/FACED). 

Público-alvo: educadores em geral e estudantes e demais interessados na área da Educação; 

Data: terça-feira - 24 de maio de 2016 

Horário: 18h30min às 20h30min;  

Local: na sala 102 (Térreo) da Faculdade de Educação da UFRGS. 

Promoção: Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Apoio: Fórum Gaúcho de Educação Infantil 

Coordenação geral: Profa. Tânia Ramos Fortuna (DEBAS/FACED)  

Coordenação executiva: Profa. Leda Maffioletti (DEE/FACED). 

Atividade gratuita, sem inscrição prévia (é só chegar e brincar!). 

 

 Uma São Paulo para as crianças 

Realização: Associação Viva Paulista, Conjunto Nacional,  Instituto Alana, Instituto Zero a Seis, ONG 

Matéria Rima, ONG Visão Mundial, ONG Novolhar e Movimento Cultura Indigo (SP/BR) 

Período: 16 a 28 de maio de 2016 

Local: Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073 - São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 98685.0049 

Informações: assessortecnico@gmail.com 

Uma São Paulo para as Crianças é uma iniciativa de um conjunto de organizações que 

trabalham com o tema da infância e adolescência na cidade em São Paulo. 

O evento terá duração de duas semanas e diversas atrações, pais e filhos terão sessões 

especiais de filmes no cinema, eventos gastronômicos e degustação de alimentos naturais, 

apresentações artísticas e práticas esportivas, mostras de fotografias, além de muitas outras 

atividades. 

O objetivo do evento é de fazer uma São Paulo mais estimulante, acolhedora, educadora e 

segura para que crianças e adolescentes cresçam de forma mais saudável e realizem melhor seus 

potenciais. 

Para tanto, as crianças que forem ao Conjunto Nacional nos dias 20, 23 e 25, durante a 

programação, poderão fazer parte de uma iniciativa importante: a elaboração lúdica do manifesto Uma 
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São Paulo para as Crianças, que será entregue aos candidatos à Prefeitura paulistana. A ideia é ouvir 

as crianças e adolescentes, colher suas ideias e sugestões para melhorar a vida na cidade. 

 

 A Criança e a Cidade: seu direito ao Brincar e à Arte – Semana Internacional do Brincar 

Realização: ABBri - Associação Brasileira de Brinquedotecas,  MuBe – Museu Brasileiro da 

Escultura e Instituto Brasil Leitor (SP/BR) 

Data: 24 de maio de 2016 - 9h às 17h 

Local: MuBe - Avenida Europa, 218 - São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 2594.2601 

Informações: http://mube.art.br/semanadobrincar/ -  cursos@mube.art.br  

 Dentre as atrações do evento, destacamos as quatro mesas redondas que acontecerão ao longo 

do dia com as seguintes temáticas: 

- Brincar e Arte: alicerces de Saúde da Criança 

- A Criança e a Cultura 

- Brincar e Arte na cidade: experiências nacionais e internacionais 

- Arte, Brincar e Educação: uma parceria que dá certo 

 

 Semana Mundial do Brincar - O Brincar que Encanta o Lugar 

Realização: Aliança pela Infância (SP/BR) 

Período: 22 a 28 de maio de 2016 

Local: Biblioteca Espaço Alana, Rua Erva do Sereno, 642, São Paulo, SP/BR; Organização Mundial 

para a Educação Pré-Escolar de Cuiabá, R. Veiga Cabral – Dom Aquino, Cuiabá, MT/BR e no 

município de Itanhaém, SP/BR, em diferentes locais 

Fone: (11) 3578-5001 

Informações: http://aliancapelainfancia.org.br/ - alianca@aliancapelainfancia.org.br  

A Semana Mundial do Brincar promovida pela organização Aliança pela Infância (SP/BR) 

acontecerá em diversos espaços, públicos e privados, de diversas cidades. Com o tema “O Brincar 

Encanta o Lugar”, a Aliança pela Infância tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a 

importância do brincar e a essência da infância.  

A proposta da semana é de explorar o máximo o brincar, sob todas as formas, incentivando para 

que ele tome conta de diversos espaços nas cidades, espaços pouco comuns como lugar de brincar.  

Para isso, organizações, indivíduos e grupos voluntários podem participar da Semana Mundial do 

Brincar, tomando para si a responsabilidade de proporcionar às crianças uma infância plena, cheia de 

brincadeiras. Todas as ações devem ser gratuitas e valorizar a união de pessoas de idades e culturas 

diferentes. 

Para dar luz a esse brincar, que é fonte de prazer, aprendizado e troca de saberes e que 

respeita a cultura da infância como parte da sua própria essência, a Aliança pela Infância preparou o 
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“Guia da Semana Mundial do Brincar”. Seu objetivo é apresentar textos reflexivos e sugestões 

práticas, a fim de inspirar educadores, pais, gestores públicos, agentes comunitários e todos os adultos 

que queiram envolver-se na aventura espacial deste brincar livre e criativo das crianças. 

O guia traz várias dicas para inspirar a realização de atividades, para conhecê-lo acesse: 

http://aliancapelainfancia.org.br/wp-content/uploads/2016/04/GuiaSMB_final.pdf  

 

 Semana Internacional do Brincar da ULBRA - São Jerônimo  

Realização: ULBRA - Universidade Luterana do Brasil, campus São Jerônimo (RS/BR) 

Data: 24 de maio de 2016 

- Apresentação Cultural “O Lúdico na perspectiva do taekwondo”, Professor Geibson Marek 

Castro 

- Palestra “O Lúdico na Educação”, Professora Esp. Ana Eleonora Sebrão Assis 

Data: 25 de maio de 2016 

- Palestra “A importância do brincar”, Professora Dra. Tânia Ramos Fortuna (Coordenadora Geral 

do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”) 

Local: Auditório da ULBRA - Rua Antônio de Carvalho - São Jeronimo, RS/BR 

Fone: (51) 3651.1121  

Informações: ulbrasaojeronimo@ulbra.br  

 

 Acesse o Informativo em versão “pdf” no site do Programa “Quem quer brincar?”  

http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar 

 

Fique ligado no próximo boletim informativo, a sair no mês de maio de 2016. 

Elaboração: Marcia Guterres Weirich e Luana Vasconcellos Pereira 

Envio e cadastramento de destinatários: Marcia Guterres Weirich e Luana Vasconcellos Pereira 

Supervisão e seleção de conteúdo: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Faculdade de Educação 

Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” 

Coordenação geral: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna 

Av. Paulo Gama, s/n. sala 101 Porto Alegre - RS – BRASIL  CEP.: 90046-900 

Fone: +55 51 3308-3432  Fax: + 55 51 3308-3985 

Endereço eletrônico: quemquerbrincar@ufrgs.br 

Site: www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar 

 

Se você não deseja receber nosso informativo, mande-nos um e-mail com o assunto REMOVER ao 

quemquerbrincar@ufrgs.br 
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