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FALANDO EM BRINCAR 

Na seção Falando em Brincar deste mês destacamos uma parceria feita entre o 
Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” e o NAPEAD - Núcleo 
de Apoio Pedagógico à Educação a Distância da Secretaria de Educação a 
Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Essa parceria diz respeito à filmagem e sistematização da atividade 
“Conversa com quem gosta de brincar – Simbolismo e Jogo” com o Prof. 
Dr. Airton Negrine, realizada pelo Programa de Extensão Universitária “Quem 
quer brincar?” no dia 06 de outubro de 2015, alusiva à comemoração do seu 17º. 
ano de atividades.  

Naquela noite, o Prof. Dr. Airton Negrine, apresentou algumas das ideias 
centrais de sua obra Simbolismo e Jogo publicada pela Editora Vozes na 
Coleção “Clássicos do Jogo” 
(http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoComm
erce.aspx?ProdId=8532648401). Baseado em estudo longitudinal de caráter 
etnográfico acerca do brincar da criança, realizado com o objetivo de 
compreender o itinerário simbólico e de exercícios que compõem o processo de 
aprendizagens desde a mais tenra idade, seu relato enfatizou o valor da vivência 
simbólica como atividade emancipadora e de construção de saberes 
socioculturais. Além disso, encerrou os trabalhos da noite da melhor forma que 
conhecemos: brincando.  

Airton Negrine é Doutor em Filosofia e Ciências da Educação, Mestre em 
Educação, Especialista em Psicomotricidade Relacional e graduado em 
Educação Física. Foi professor da Escola de Educação Física da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) por mais de três décadas, dedicando-
se ao estudo e à investigação do comportamento infantil através da atividade 
lúdica. 

Para conferir tudo o que rolou nesse evento especial, acesse: 
https://youtu.be/7-Nx3Lv17Ek  

Aproveitamos também para agradecer o NAPED, em especial as nossas 
amigas de brinquedo Marlise Bock Santos e Fernanda Wagner, por todo carinho 
e dedicação envolvidos nessa parceria.  

  

http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532648401
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532648401
https://youtu.be/7-Nx3Lv17Ek


MURAL INFORMATIVO 

Espaço destinado à divulgação de eventos na área do brincar, promovidos por 
outras instituições. Envie-nos sugestões que serão selecionadas e 
oportunamente divulgadas. Atenção: informações detalhadas devem ser obtidas 
exclusivamente com a instituição promotora. O envio deve ocorrer 
preferencialmente até o dia 20 de cada mês. 

  

 Semana de Ação Mundial 2016: o financiamento da educação 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação faz um chamamento nacional 
para que toda a sociedade monitore as metas previstas para o 2º ano do Plano 
Nacional de Educação, trazendo como tema central o Sistema Nacional de 
Educação (SNE), o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-
Qualidade (CAQ). 

Realização: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (SP/BR) 

Período: 30 de maio a 03 de junho de 2016 

Local: Atividades são organizadas em diversas cidades do país pelos comitês 
locais - Brasil 

Fone: (11) 3159.1243 

Informações: http://semanadeacaomundial.org/2016/ - 
sam@campanhaeducacao.org.br  

  

 XVIII Simpósio de Psicanálise de Infância e Adolescência: Impasse 
contemporâneo na Psicanálise da Infância e Adolescência 

Realização: SPPA - Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (RS/BR) 

Período: 02 a 04 de junho de 2016 

Local: Anfiteatro da SPPA - Rua General Andrade Neves, 14/802 - Porto 
Alegre, RS/BR   

Fone: (51) 3224.3340 

Informações: http://site.sppa.org.br/eventos/586# - secretaria@sppa.org.br - 
sppa@sppa.org.br 
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 Oficina Lúdica Experimentações corporais voltadas à sensibilização, 
criação e expressão 

Realização: Curso de Pedagogia e Projeto de Extensão Veredas da 
Linguagem do Centro Universitário UNIVATES (RS/BR) 

Data: 09 de junho de 2016  

Local: Sala de Psicomotricidade do Centro Universitário UNIVATES - Rua 
Avelino Tallini, nº 171, Bairro Universitário - Lajeado, RS/BR 

Fone: (51) 3714.7000, ramal 5454 

Informações: http://www.univates.br/agenda/6325-oficinas-ludicas - 
eventos@univates.br 

  

 A Arte do Brincante para Educadores 

Realização: Corpo Alegre (RS/BR) e Instituto Brincante (SP/BR) 

Período: março a outubro de 2016  

Local: Corpo Alegre - Rua Miguel Tostes, 929 - Porto Alegre, RS/BR  

Fone: (51) 8144.8083, 3237.4778 

Programação: o curso é ministrado pelo Instituto Brincante e está organizado 
em sete módulos, podendo fazer o curso inteiro ou módulos avulsos. 

4)    Figuras e Adereços dos Folguedos Populares (10, 11 e 12 de junho) 

5)    Música e Percussão (12, 13 e 14 de agosto) 

6)    A Palavra Poética (09, 10 e 11 de setembro) 

7)    Por uma Educação da Sensibilidade (07, 08 e 09 de outubro) 

Informações: http://www.corpoalegre.com/#!brincantes/ypygg - 
artedobrincante@gmail.com - corpoalegre@gmail.com - 
encuentro@omep.org.ar 

  

 Lançamento da coleção de livros Pedagogia do Teatro 

O lançamento será no III Encontro do Grupo de Trabalho Pedagogia das Artes 
Cênicas que ocorrerá na UnB - Universidade de Brasília. 
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Período: 10 a 12 de junho de 2016 

Local: UnB - Universidade de Brasília - Brasília, DF/BR 

Informações: https://pedagogiadasartescenicas.wordpress.com/ - 
https://www.editoracrv.com.br/index.php?f=produto_detalhes&pid=31636  

  

 I Seminário Criança e Natureza 

Realização: Instituto Alana (SP/BR) 

Datas: 13 de junho de 2016 em São Paulo 

            15 de junho de 2016 no Rio de Janeiro 

Programação: Lançamento do livro “A Última Criança na Natureza” de Richard 
Louv 

Locais: Auditório da Bienal, Parque Ibirapuera - São Paulo, SP/BR e Teatro 
Tom Jobim, Jardim Botânico - Rio de Janeiro, RJ/BR 

Informações: http://criancaenatureza.org.br/  

  

 Curso Família e Escola: atendendo e entendendo os pais 

Realização: CAPE - Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar 
(RS/BR) 

Datas: 14, 21, 28 de junho e 05 de julho de 2016 

Local: Sede do CAPE, Rua Mostardeiro, nº 265 cj. 401- Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681 

Informações: https://capepsi.com.br/cursos/familia-escola-atendendo-e-
entendendo-os-pais/ - cape@capepsi.com.br  

 

 Horrible Histories? Children's Lives in Historical Contexts Conference 

Realização: Menzies Centre for Australian Studies e Department of History da 
King’s College London (UK) 

Período: 16 a 18 de junho de 2016  
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Local: King’s College London - London, UK 

Informações: https://www.facebook.com/histchild/ - ahri@kcl.ac.uk -

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2015-
2016/MCAS/horriblehistories.aspx - 
http://london.carpediem.cd/events/52896-horrible-histories-childrens-lives-in-
historical-context-at-kings-college-london/ 

  

 Curso de formação básica Ludopedagogia: Una ruta metodológica 
para abordar processos colectivos em la búsqueda de un hacer 
transformador y libertario 

Realização: Centro de investigación y formación en Ludopedagogía LA 
MANCHA (UY) 

Curso está organizado em 3 módulos: 

Módulo 2: 18 e 19 de junho de 2016 

Módulo 3: 13 e 14 de agosto, 10 e 11 de setembro e 22 e 23 de outubro de 
2016 

Local: Montevideo, UY 

Fone: (+598) 2914.8761,09964.8128 

Informações: www.mancha.org.uy - mancha@mancha.org.uy - 
https://www.facebook.com/lamancha.manchega/?fref=ts 

  

 Oficina Lúdica Letras que contam histórias: A caligrafia de Dona Sofia 

Realização: Curso de Pedagogia e Projeto de Extensão Veredas da 
Linguagem do Centro Universitário UNIVATES (RS/BR) 

Data: 21 de junho de 2016  

Local: Brinquedoteca do Centro Universitário UNIVATES - Rua Avelino Tallini, 
nº 171, Bairro Universitário - Lajeado, RS/BR 

Fone: (51) 3714.7000, ramal 5454 

Informações: http://www.univates.br/agenda/6325-oficinas-ludicas - 
eventos@univates.br 
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 Children and Young People in a Changing World: Action, Agency and 
Participation 

Realização: Liverpool Hope University (UK) 

Datas: 23 e 24 de junho 2016 

Local: Liverpool Hope University - Liverpool, UK 

Informações: https://www.hope.ac.uk/childrenandyoungpeople/ - 
enquiry@hope.ac.uk 

  

 V Seminário Universidades e Escolas: os desafios de educar na 
contemporaneidade  

Destacamos a participação da Prof. Dra. Tânia Ramos Fortuna, 
coordenadora do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”, 
como relatora na Mesa-Redonda Passos e descompassos entre a escola e 
família no dia a dia. 

Realização: Núcleo Interdisciplinar de Prevenção a Doenças Crônicas na 
Infância e Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS (RS/BR)  

Data: 25 de junho de 2016 

Local: Salão de Atos da UFRGS - Av. Paulo da Gama, 110 - Porto Alegre, 
RS/BR  

Informações:  prevencaoinfancia-prorext@ufrgs.br - 
https://www1.ufrgs.br/extensao/inscricoes/ins_verifica_acao.php?codacao=3
1351 (inscrições abertas a partir de 01 de junho de 2016) 

  

 Conferencia Joseph Sandler 2016: La relación entre la investigación 
psicoanalitica y el trabajo clínico  

Realização: APA - Asociación Psicoanalítica Argentina e Maestría en 
Psicoanálisis USAL-APA, com o apoio do Comité de Investigación de la 
Asociación Psicoanalítica Internacional (API) e das empresas argentinas 
APdeBA - Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, SAP - Sociedad 
Argentina de Psicoanálisis, APR - Asociación de Psicoanálisis de Rosari SPM 
- Sociedad Psicoanalítica de Mendoza  APC - Asociación Psicoanalítica de 
Córdoba (AR) e com o patrocínio da FEPAL - Federación Psicoanalítica de 
América Latina 

Período: 01 a 03 de julho 2016 - envio de trabalhos até 31 de maio 
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Local: Sede APA - Asociación Psicoanalítica Argentina - Rua Rodriguez Peña, 
1674 - Buenos Aires, AR 

Fone: (5411) 4812.3518 

Informações: https://www.apa.org.ar/ - http://fepal.org/conferencia-joseph-
sandler-2016/ - secretaria@apa.org.ar-recepcion@apa.org.ar 

  

 O adulto diante do brincar: da compreensão à mediação da brincadeira 

Destacamos a participação da Prof. Dra. Tânia Ramos Fortuna, 
coordenadora do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” 

Realização: EDUCENTRO - Centro de Estudos e Atendimento em Educação 
(RS/BR) 

Data: 02 de julho de 2016 

Local: Auditório do EDUCENTRO Porto Alegre - Prime Office Shopping Praia 
de Belas - Av. Borges de Medeiros, 2500 - Porto Alegre, RS/BR   

Fone: (51) 3574.3062 

Informações: http://www.educentro.com.br/cursos/o-adulto-diante-do-brincar-
020716.html - poa@educentro.com.br  

  

 VI International Conference: The Social, the Biological and the Material 
Child 

Realização: CSCY - Centre for the Study of Childhood and Youth e The 
University of Sheffield (UK) 

Período: 05 a 07 de julho 2016  

Local: Sheffield, UK 

Informações: https://cscyblog.wordpress.com/ - d.j.lessels@sheffield.ac.uk - 
https://cscyblog.wordpress.com/cscy-6th-international-conference-the-social-
the-biological-and-the-material-child/  

  

 

 I Jornadas em Estudos da Criança 
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Realização: Programa de Doutoramento em Estudos da Criança, CIEC – 
Centro de Investigação em Estudos da Criança, Instituto de Educação, todos 
componentes da Universidade do Minho (PT) 

Período: 06 a 08 de julho 2016  

Local: Braga, PT 

Informações: http://www.eventos.ciec-uminho.org/jornadas/  

  

 I Seminário Internacional Aprendizagem Autorregulada e Motivação: 
Desafios e Aplicações no Contexto 

Realização: Programas de Pós-Graduação em Educação das universidades: 
Faculdade de Educação da Unicamp – Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Psicopedagogia (GEPESP) (SP/BR), Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Pelotas – Grupo de Estudos e Pesquisas da 
Aprendizagem Autorregulada (GEPAAR) (RS/BR) e PUC – Campinas 
(SP/BR) 

Período: 06 a 08 de julho de 2016  

Local: Faculdade de Educação da Unicamp, Av. Bertrand Russell, 801 - 
Campinas, SP/BR 

Informações: https://www.fe.unicamp.br/aprendizagem-
autorregulada/index.html – 
aprendizagemautorreguladamotiv2016@gmail.com  

  

 XVII Symposium International Organization for Science and 
Technology Education for a Peaceful and Equitable World 

Realização: International Organization for Science and Technology Education 
e Universidade do Minho/Centro de Investigação em Estudos da Criança (PT) 

Período: 11 a 16 de julho de 2016 

Local: Braga, PT 

Fone: (351) 253.601212 

Informações: http://www.eventos.ciec-uminho.org/ioste2016/ - 
ioste2016@ie.uminho.pt  

  XII Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar  
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Realização: Ministério da Educação da República de Cuba, Centro de 
Referencia Latino-americano para a Educação Pré-escolar (CELEP) e grupo 
de Intercâmbio Científico Educacional (ICE) (CU) 

Período: 12 a 15 de julho de 2016  

Local: Havana, CU 

Fone: (537) 274.1483  

Informações: http://omep.org.ar/article/encuentro-educacion-cuba-2016/ - 
celep@celep.rimed.cu - eventointernacional@celep.rimed.cu - 
celep@cubaeduca.cu - infocelep@cubaeduca.cu 

  

 Children and War: Past and Present  

Realização: Universidade de Salzburg (AT) e Universidade de 
Wolverhampton (GR), em associação com o Gabinete do Representante 
Especial do Secretário-Geral da ONU para Crianças e Conflitos Armados 

Período: 13 a 15 de julho 2016 

Local: Salzburg, AT 

Informações: http://www.ehri-project.eu/cfp-children-and-war-past-and-
present-july-2016 

  

 XXIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 

Realização: Comunidad de Conocimiento Educación y Aprendizaje, composta 
pelas seguintes organizações e universidades: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (ESP), Universidad CEU San Pablo (ESP), Instituto 
Federal do Rio de Janeiro (BR), Jardín de Infantes Campana (AR), 
Universidad Autónoma de Baja (MX), Centro de Atención Desarrollo Infantil 
Campana (AR), Universidade Regional Integrada (BR) e Universidad de 
Puerto Rico (PRI). 

Período: 13 a 15 de julho de 2016 - envio de trabalhos até 13 de junho 

Local: University of British Columbia – Vancouver, CA 

Informações: http://sobrelaeducacion.es/congreso 

  

 A Brinquedoteca em Ambiente de Saúde: bases teóricas e práticas 
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Realização: ABBri – Associação Brasileira de Brinquedotecas (SP/BR) 

Período: 18 a 22 de julho de 2016  

Local: Universidade Cruzeiro do Sul/campus Liberdade - Rua Galvão Bueno, 
868, Liberdade - São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 5533.1513 

Informações: http://brinquedoteca.net.br/ - contatoabbri@gmail.com 

  

 O Brinquedista e a gestão de Brinquedoteca – facilitando o brincar em 
diferentes contextos 

Realização: ABBri – Associação Brasileira de Brinquedotecas (SP/BR) 

Período: 18 a 22 de julho de 2016  

Local: Universidade Cruzeiro do Sul/campus Liberdade - Rua Galvão Bueno, 
868, Liberdade - São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 5533.1513 

Informações: http://brinquedoteca.net.br/ - contatoabbri@gmail.com 

  

 III Simpósio Luso-Brasileiro em Estudos da Criança: Travessias e 
travessuras nos estudos da criança 

Realização: Universidade do Minho/Centro de Investigação em Estudos da 
Criança, Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF), 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(PT) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS/BR) 

Datas: 21 e 22 de julho de 2016 

Local: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação - Universidade do 
Porto - Porto, PT 

Informações: http://estudosdacrianca3.pt 

  

 Congresso Internacional Transformações e (In)Consistências das 
Dinâmicas Educativas: Mudanças na Educação e Lei de Bases 
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Realização: FPCEUC - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra, GRUPOEDE - Grupo de Políticas e 
Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais, e CEIS 20 - Centro de 
Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade De Coimbra (PT) 

Datas: 14 e 15 de outubro de 2016 - envio de trabalhos até 03 de junho 

Local: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra - Coimbra, PT 

Informações: http://grupoedeuc.wix.com/educacaoeleidebases - 
grupoede.uc@gmail.com - ceis20@ci.uc.pt  

  

 II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes: Transformaciones 
Democráticas, Justicia Social y Procesos de Construcción de Paz 

Realização: REDINJU - Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y 
Juventud 

Período: 07 e 11 de novembro de 2016 - inscrição de ponências até 13 de 
junho 

Local: Manizales, CO 

Informações: http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/inicio.html - 
http://bienal-clacso-redinju-
umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/index 
-  coor.ticmanizales@cinde.org.co  

  

 Notícias da Casa de Cultura Mario Quintana 

  Biblioteca Lucilia Minssen e Brinquedoteca Pé de Pilão  

A Biblioteca Lucilia Minssen e a Brinquedoteca Pé de Pilão na CCMQ (RS/BR) 
oferecem uma programação para todas as idades, com sarau poético, 
exposição, teatro, hora do conto e oficinas. Destacamos: 

  Nos sábados e domingos do mês, às 16h, o Projeto “Era uma vez...” 
incentiva a leitura, promovendo a aproximação entre o espetáculo, o 
livro e a plateia. Cada dia um conto diferente! 

  Nas terças-feiras, do período de 17 maio a 05 de julho, ocorre a 
oficina A arte milenar da Contação de Histórias, ministrada por 
Maria Helena Ramalho. Os temas abordados serão: a arte milenar da 
Contação de Histórias, o uso da voz, a expressão, o ritmo, tudo com o 
auxílio de bons textos populares, folclóricos, literários. 
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Local: CCMQ - Rua dos Andradas, 736 - Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3225.7089 

Informações: http://blmrs.blogspot.com - bibliotecaluciaminssen@gmail.com 

  

 Notícias Mapa da Infância Brasileira (MIB) 

     O Mapa da Infância Brasileira (MIB) é uma comunidade colaborativa de 
aprendizagem que reúne instituições, fundações, institutos, redes, órgãos 
públicos, ONGs e OSCIPs, coletivos, voluntários, pesquisadores e empresários 
que impactam na qualidade de vida das crianças, assim como de suas famílias 
e comunidades. Entre suas ações, destacamos: 

  No dia 21 de maio ocorreu mais uma edição do Encontro com as Infâncias. 
O tema dessa vez foi “As Crianças e a Cidade” e teve como objetivo trazer a 
relação das crianças com a urbanidade e os diferentes espaços públicos: 
ocupação, apropriação e resignificação dos espaços nas cidades, o contato com 
a natureza e a criatividade de propostas voltadas para a infância. O evento foi 
realizado em São Paulo (SP/BR) e ainda terá outras edições nos meses 
seguintes. Para maiores informações: 
http://mapadainfanciabrasileira.com.br/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T300000001280/0&Nombrebd=mapadainfanciabrasil
eira&Sesion=YDOYZNreHc6qLxtizryEBHQb9a950LfM 

  

 Recebemos e divulgamos: 

         Os colaboradores bolsistas e voluntários do Programa de 
Extensão Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR) criaram uma 
página no facebook para divulgar na rede social as ações do programa. 
Por lá, compartilham eventos sobre jogo e educação, eventos do 
próprio programa, fotos e informações sobre o acervo da brinquedoteca 
universitária. Para conferir, 
acesse:  https://www.facebook.com/quemquerbrincar 

         No mês de maio de 2016 a TVE Repórter abordou os conceitos 
educacionais, de estímulo ao desenvolvimento das crianças de 0 a 3 
anos, através de entrevistas com pais educadores e profissionais de 
escolas que atuam em educação infantil. A edição, intitulada Primeira 
Infância, teve a participação da Prof. Tânia Ramos Fortuna, 
coordenadora do Programa de Extensão Universitária “Quem quer 
brincar?”, e pode ser acessada pelo link 
https://www.youtube.com/watch?v=RPsfXaObXnc&index=1&list=PLE
VHKqwu2VEjucXJuKFPPrgW-lzElt9-g 
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         Recentemente, no mês de maio, foi disponibilizado, online, no site 
do APRENDER – Caderno de Filosofia e Psicologia na Educação, 
o Dossiê: Educar e Brincar. A edição conta com artigos sobre o tema, 
como “O brincar livre na sala de aula de Educação Infantil: concepções 
de alunas formandas da Licenciatura em Pedagogia”, com participação 
da Profª. e Coordenadora do Programa de Extensão Universitária 
“Quem Quer Brincar?”, Tânia Ramos Fortuna. Além desse, outros 
artigos tiveram participações de alguns de nossos “amigos de 
brinquedos”. Para ver mais: 
http://periodicos.uesb.br/index.php/aprender 

         O projeto Memórias: brincadeiras de muitos tempos e lugares, 
de São Paulo (SP/BR), está com um cronograma de atividades, uma 
por semana, durante quatro meses. A programação, ministrada pela 
educadora Cristina Mara Corrêa, faz parte da proposta Prática 
Pedagógica: Brincadeiras e diversidade e tem como tema principal 
“As brincadeiras da cultura na infância”. Para saber mais: 
http://www.usp.br/memorias/praticas.php?pratica=6&pratica-
pedagogica=Brincadeira%20e%20diversidade 

          A Clínica Brasilda Rocha, de São José do Rio Preto (SP/BR), 
lançou uma coleção de 3 CDs com músicas do livro Brinkando na 
Escola, contendo a parte prática das vivências. Para ver mais: 
http://www.brasildarocha.com.br/pt/2015-02-25-18-14-08/cds-com-
musicas-do-livro-brinkando-na-escola# 

         No mês de maio de 2016 o Instituto Avisa lá, de São Paulo 
(SP/BR), lançou mais uma edição da Revista Avisa lá, abordando 
temas como intervenções potentes na alfabetização inicial e o papel da 
escola e do professor na criação de situações em que ler seja 
necessário, atribuindo um sentido real ao ato. Para ver mais: 
http://www.loja.avisala.org.br/ 

         A plataforma EAD de estudos em neuroaprendizagem, Casa do 
Psicopedagogo, de São Paulo (SP/BR), está oferecendo o curso 
online O jogo de areia na psicopedagogia. O conteúdo é ministrado 
pela psicóloga Clélia Marília Heusser Azeredo e tem como objetivo 
proporcionar ao psicopedagogo uma forma diferente e lúdica, mais 
agradável, de identificar as dificuldades apresentadas. As matrículas 
estão abertas constantemente e o curso inicia imediatamente após a 
inscrição. Para maiores informações: 
http://casadopsicopedagogo.monqicorp.com.br/cursos/jogo-de-areia-
na-psicopedagogia 

         A edição especial do livro O papel de jogar na saúde e 
desenvolvimento das crianças, que é uma iniciativa da Dr. Ute 
Navidi, de Londres (UK), está disponível online na plataforma 
Children, que é uma revista internacional de acesso aberto e dedicado 
à divulgação relacionada à saúde infantil e as doenças nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. A obra tem como objetivo 
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fornecer uma ponte para que acadêmicos e profissionais possam 
discutir, compartilhar conhecimentos e estudos de caso, e encontrar 
parceiros para projetos conjuntos e estudos com um foco no jogo e 
bem-estar das crianças. A dica é da nossa “amiga de brinquedo” 
Brasilda Rocha, da Clínica Brasilda Rocha, de São José do Rio Preto 
(SP/BR). Para acessá-la: 
http://www.mdpi.com/journal/children/special_issues/play_children_he
alth  

  

ACONTECEU 

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram. 

         Nos dias 02, 09 e 23 de maio ocorreu, em São Paulo (SP/BR), o 
Workshop Narrando Clássicos, Vivendo Contos de Fadas, 
ministrado pelo contador de histórias Fábio Lisboa Martins Rosa. A 
experiência se encerrou com o entendimento dos contos de fadas reais 
do nosso tempo e a possibilidade de alargamento do tempo ficcional 
pessoal em vista do “viver feliz para sempre”. Para saber mais sobre o 
projeto e o palestrante, acesse:  www.contarhistorias.com.br - 

fabio.lisboa@imagineprojetos.com 

         No período de 25 a 28 de maio de 2016 ocorreu o 27° Encontro 
Estadual de Educação, da Organização Mundial Para a Educação 
Pré-Escolar (OMEP), de Campo Grande (MS/BR).  O evento deste 
ano teve como tema “Educação da infância e formação de 
professores”. Também houve a comemoração dos 40 anos de atuação 
da entidade na região. Para saber mais: 
http://www.omep.org.br/noticias_ver/1027/omep/br/ms-realiza-
27%C2%BA-encontro-estadual-de-educacao-infantil-neste-mes-de-
maio-em-campo-grande-ms 

         No dia 24 de maio aconteceu o 5º Brinca FACED evento 
organizado pelo Programa de Extensão Universitária “Quem quer 
brincar?” da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - FACED/UFRGS (RS/BR) em comemoração ao Dia 
Internacional do Brincar – festejado em várias partes do mundo no mês 
de maio, sob o estímulo da International Toy Library Association (ITLA) 
(MX) e da Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBRI) (SP/BR). 
O dia foi recheado de brincadeiras pelas diversas estações de jogos 
montadas no saguão e pátio da FACED. Contou também com a 
participação da Kombina, com a Kombi Alice e seu Mini Museu do 
Brinquedo, além de expositores de jogos de cartas e de tabuleiro. 
Assista as reportagens da UFRGS TV e TVE , ou leia a matéria do site 
da UFRGS: https://www.youtube.com/watch?v=VBKxOaoDXC0  - 
http://www.cwaclipping.net/sistema/newsletter/visualizar/materia_link.
php?security=fe4f425d2241.3.6268860 - 
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http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/dia-do-brincar-motiva-atividades-na-
faced  

         Nos dias 23, 24 e 25 de maio aconteceu a XXII Jornada de 
Pedagogia do Centro Universitário de Grande Dourados 
(UNIGRAN), de Dourados (MS/BR).  O evento teve como tema 
gerador “Educação e Conhecimento: legislação, teoria e prática 
pedagógica como contribuição para atuação do pedagogo”. Para 
maiores informações: pedagogia@unigran.br  

         No dia 21 de maio de 2016, a Escola de Psicologia da 
Universidade de São Caetano do Sul, de São Caetano do Sul 
(SP/BR), comemorou o Dia Internacional do Brincar realizando o I 
Encontro do Brincar na Saúde. Para ver a programação completa e 
saber mais, acesse: http://noticias.uscs.edu.br/i-encontro-do-brincar-
na-saude/ 

         Entre os dias 19 e 25 de maio de 2016, a Brinquedoteca Univates, 
do Centro Universitário Univates, de Lajeado (RS/BR), promoveu a 
Semana do Brincar 2016. Para ver a programação completa e mais 
detalhes, acesse: https://www.univates.br/agenda/6359-semana-do-
brincar-20166359 

         No dia 18 de maio de 2016 aconteceu, em São Paulo (SP/BR), o 
lançamento do livro Desafios na aprendizagem: como as 
neurociências podem ajudar pais e professores. A obra procura 
mostrar de que modo os estudos em neurociências podem lançar luz 
sobre vários aspectos do desenvolvimento de crianças e adolescentes 
na escola, abordando temas caros a essas faixas etárias, como a 
prática do bullying, o uso de tablets e celulares em sala de aula e o 
acesso a jogos eletrônicos. O evento também contou com um bate-
papo com os autores Lino de Macedo, nosso "amigo de brinquedo", e 
Rodrigo Affonseca Bressan. Para maiores detalhes: 
https://allevents.in/s%C3%A3o%20paulo/bate-papo-com-rodrigo-
bressan-e-lino-de-macedo-e-lan%C3%A7amento-de-
livro/1032045976878643 

         No dia 5 de maio de 2016 foi lançado o filme O começo da vida, 
uma realização da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), 
de São Paulo (SP/BR). O filme será exibido nos cinemas e na 
Plataforma VideoCamp e tem como objetivo nos convidar a refletir 
juntos, enquanto sociedade: será que estamos cuidando bem deste 
momento único da vida que determina tanto o presente quanto o futuro 
da humanidade? Para saber mais: http://www.fmcsv.org.br/pt-br/o-que-
fazemos/filme-o-comeco-da-vida/Paginas/filme-o-comeco-da-
vida.aspx  

         No dia 24 de abril de 2016 o Memorial Minas Gerais Vale, de Belo 
Horizonte (MG/BR), realizou mais uma edição do projeto Eu, Criança, 
no Museu! com a apresentação do espetáculo Umas e outras, 
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que traz uma seleção de canções dos três trabalhos produzidos pelo 
Duo Rodapião, o qual é formado por Eugênio Tadeu, nosso "amigo de 
brinquedo", e Miguel Queiroz, tendo como proposta a realização de 
espetáculos cênico-musicais dedicados ao público infantil. Mais 
informações: http://www.memorialvale.com.br/agenda-cultural/eu-
crianca-no-museu-apresenta-o-espetaculo-umas-e-outras-do-duo-
rodapiao/ 

  

 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 junho de 2016. 
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Se você não deseja receber nosso informativo, mande-nos um e-mail com o 
assunto REMOVER ao quemquerbrincar@ufrgs.br 
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