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FALANDO EM BRINCAR 

Na seção Falando em Brincar deste mês destacamos a reflexão feita pelo Mapa 
da Infância Brasileira (MIB) sobre o ritmo na educação e sua influência na vida 
inteira do indivíduo, feita a partir de uma comparação entre a vida da criança na 
primeira infância e o ser humano idoso. Confira um trecho dessa reflexão: 

“A partir dos sete anos podemo-nos lembrar das coisas e com isto 
podemos aprender conscientemente, ir à escola. Mas, percebemos também, que 
aprender cansa. Estudar, principalmente se for de forma intelectualizada, seca, 
desconectada da vida, desgasta as forças vitais e rouba mais do corpo do que 
ele nos coloca a disposição. Assim podemos compreender, porque a pessoa 
idosa tem pouca vitalidade. O desenvolvimento de sua vida anímica, de seus 
pensamentos, da sua consciência desgastou ao longo de sua vida as forças 
vitais, alias só é possível quando há forças vitais que podem ser gastas. Quanto 
mais existe consciência, atividade intelectual, experiência de vida tanto menos 
existe força vital. Este processo leva até a morte. 

Como pais e educadores podemo-nos perguntar agora: o que podemos 
fazer nos primeiros três setênios, e principalmente na primeira infância, para 
proteger e fortalecer estas forças vitais, para que elas possam manter o corpo 
saudável durante a vida toda e propiciar pensamentos vivos, criativos, para que 
tornemo-nos pessoas adultas e idosas conscientes, porem flexíveis, animados, 
com força juvenil?  

Se olharmos na natureza ao nosso redor, percebemos estas forças 
principalmente nas plantas. As plantas crescem, formam brotos, folhas, flores, 
frutos e sementes num eterno circulo de vida. Tudo isto acontece ritmicamente: 
no ritmo imperceptível da respiração, da fotossíntese, no ritmo do dia e da noite, 
do mês através da influência da lua, e do ano, das estações, através da influência 
do sol. As formas das plantas são uma imagem deste ritmo, o movimento que 
expande e contrai. Antes de cada novo broto (expansão), se forma um nó 
(concentração), cada nova planta nasce de uma semente. 

Nos seres humanos percebemos o quanto as forças vitais dependem de 
ritmo na respiração. A respiração é a base da vida, seu início e seu fim. Quando 
a criança nasce, ela inspira, quando o idoso morre, ele expira. Vivenciamos estes 
dois elementos da respiração como contração e expansão. Na inspiração 
sentimo-nos contraídos, tensos, puxamos o ar para dentro de nós. Na expiração 
sentimo-nos aliviados, soltamos o ar para o mundo, expandimo-nos. A mesma 
coisa podemos observar no ritmo do dia e da noite, de vigília e sono. De dia 



estamos acordados, conscientes, agimos, sentimos, pensamos. De noite 
dormimos, estamos inconscientes. De dia, acordados gastamos as nossas 
forças vitais e ficamos cansados, com sono. De noite, dormindo recuperamo-
nos, bebemos da fonte da vida, na inconsciência, e acordamos com novas 
forças.” 

O Mapa da Infância Brasileira 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. 
Para conferir o texto na íntegra e outros do projeto, acesse: 
http://mapadainfanciabrasileira.com.br/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T300000000292/0&nombrebd=mapadainfanciabrasil
eira&Sesion=eOsqTndRtMquAI1ke8ieynNM32CWGMOH&Tsalida=SFA:1Cont
SinMenu.sfa -http://mapadainfanciabrasileira.com.br 

  

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. 

  

 Fórum dos grandes debates - Educação: novas tecnologias, 
colaboração e inteligência coletiva 

Destacamos a participação do filósofo e educador Pierre Levy.  

Realização: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Fronteiras do 
Pensamento (RS/BR) 

Data: 29 de junho 2016  

Local: Teatro Dante Barone do Palácio Farroupilha/Assembleia Legislativa RS 
- Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre, RS/BR 

Informações: 
http://www2.al.rs.gov.br/noticias/ExibeNoticia/tabid/5374/IdMateria/305503/la
nguage/pt-BR/Default.aspx -
http://www2.al.rs.gov.br/inscricoes/formulario_inscricao_curso_internet.asp?i
dcurso=262  
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 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 

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 

  

 Festa Junina no Museu dos Brinquedos 

Realização: Museu dos Brinquedos (MG/BR) 

Data: 02 de julho de 2016  

Programação:  

10h às 17h: Brincadeiras Juninas e exposição de brinquedos, brinquedoteca 
e sala de leitura 

11h30 às 15h30: Oficina de Lamparina Junina 

12h às 16h15: Gincana  

Local: Museu dos Brinquedos - Av. Afonso Pena, 2564, Belo Horizonte, 
MG/BR  

Informações: http://www.museudosbrinquedos.org.br/programacao  

  

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

https://www.apa.org.ar/
http://fepal.org/conferencia-joseph-sandler-2016/
http://fepal.org/conferencia-joseph-sandler-2016/
mailto:secretaria@apa.org.ar
mailto:recepcion@apa.org.ar
http://www.museudosbrinquedos.org.br/programacao


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 

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  

  

 Atividades pré-olímpicas de Filosofia para Crianças do Rio Grande do 
Sul 

https://cscyblog.wordpress.com/
mailto:d.j.lessels@sheffield.ac.uk
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Realização: FACED - Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (RS/BR) 

Período: julho a setembro de 2016  

Local: Sala 605 da FACED/UFRGS - Av. Paulo da Gama, s/n - Porto Alegre, 
RS/BR 

Programação: 

1)    Filosofar em tempos de golpe: buscar, olhar, perguntar (08 e 09 de 
julho) 

2)    É possível colorir o pensamento? Experiências africanas e indígenas 
na prática de filosofar (12 e 13 de agosto) 

3)    Modos expressivos de um pensar sensível (02 e 03 de setembro) 

Informações: https://www.ufrgs.br/olimpiadasdefilosofia/ -  lxolifrs@gmail.com 
- https://www.facebook.com/olimpiadadefilosofiadors/ 

  

 Seminário da Comunicação 2016 - Aquisição da Língua de Sinais: da 
teoria à prática 

Realização: Escola Especial para Surdos Frei Pacífico (RS/BR)  

Data: 09 de julho de 2016  

Local: UFCSPA - anexo 2, Rua Sarmento Leite, 245 - Porto Alegre, RS/BR 

Informações: http://www.freipacifico.org.br/  

  

 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  

https://www.ufrgs.br/olimpiadasdefilosofia/
mailto:lxolifrs@gmail.com
https://www.facebook.com/olimpiadadefilosofiadors/
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 XII Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar  

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 

Local: University of British Columbia – Vancouver, CA 

Informações: http://sobrelaeducacion.es/congreso 

http://omep.org.ar/article/encuentro-educacion-cuba-2016/
mailto:celep@celep.rimed.cu
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 Palestra O medo de Brinkar  

Realização: Clínica Brasilda Rocha (SP/BR) e Instituto de Biossíntese 
(RN/BR) 

Data: 15 de julho de 2016  

Fone: (84) 3234.1366 ou 99962.0543 

Local: Natal, RN/BR  

Informações: http://www.brasildarocha.com.br/pt/ - bsrocha@terra.com.br - 
https://docs.google.com/forms/d/1C_QeClyzYdHjomE1tebZWdiJkd-
gg6VlEUfOtWPrMXA/viewform  

  

 Workshop de Brinquedos O espaço potencial do Brinkar: Brinkando 
com o corpo! Brinkando na Escola!  

Realização: Clínica Brasilda Rocha (SP/BR) e Instituto de Biossíntese 
(RN/BR) 

Data: 16 de julho de 2016  

Fone: (84) 3234.1366 ou 99962.0543 

Local: Natal, RN/BR  

Informações: http://www.brasildarocha.com.br/pt/ - bsrocha@terra.com.br - 
https://docs.google.com/forms/d/1C_QeClyzYdHjomE1tebZWdiJkd-
gg6VlEUfOtWPrMXA/viewform  

  

 Explorando diferentes materiais nas aulas de Educação Física 

Realização: Prof. M. Sionara Tamanini de Almeida, Professora de Educação 
Física da Rede Municipal de Porto Alegre e Fisioterapeuta (RS/BR)  

Data: 16 de julho de 2016  

Local: BIE Livros - Rua Giordano Bruno, 320 - Porto Alegre, RS/BR  

Fone: (51) 9187.7001 

http://www.brasildarocha.com.br/pt/
mailto:bsrocha@terra.com.br
https://docs.google.com/forms/d/1C_QeClyzYdHjomE1tebZWdiJkd-gg6VlEUfOtWPrMXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1C_QeClyzYdHjomE1tebZWdiJkd-gg6VlEUfOtWPrMXA/viewform
http://www.brasildarocha.com.br/pt/
mailto:bsrocha@terra.com.br
https://docs.google.com/forms/d/1C_QeClyzYdHjomE1tebZWdiJkd-gg6VlEUfOtWPrMXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1C_QeClyzYdHjomE1tebZWdiJkd-gg6VlEUfOtWPrMXA/viewform


Informações: sionaracursos@gmail.com - 
https://sionara.wordpress.com/oficina-explorando-diferentes-materiais-nas-
aulas-de-educacao-fisica/ 

  

 XV Seminário Internacional de Educação - Educação e 
Interdisciplinaridade: Percursos Teóricos e Metodológicos  

Realização: Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes e Pró-reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários da Feevale (RS/BR) 

Período: 18 a 20 de julho de 2016 

Local: 18 de julho - Teatro Feevale, 19 e 20 de julho Campus II da Feevale, 
Novo Hamburgo, RS/BR 

Informações: http://www.feevale.br/ensino/cursos-e-eventos/xv-seminario-
internacional-de-educacao-educacao-e-interdisciplinaridade-percursos-
teoricos-e-metodologicos  

  

 A Brinquedoteca em Ambiente de Saúde: bases teóricas e práticas 

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 - 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 - São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 5533.1513 
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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 

  

 Curso de Dirección de Ludotecas 

Realização: Jugar Es Crescer - Consultoría Lúdica, Ludotecas y Juego (MX)  

Período: 21 a 24 de julho de 2016 

Local: Ciudad de México, MX 

Informações: info@jugarescrecer.com - http://www.jugarescrecer.com 

  

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

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

http://brinquedoteca.net.br/
mailto:contatoabbri@gmail.com
http://estudosdacrianca3.pt/
mailto:info@jugarescrecer.com
http://www.jugarescrecer.com/


6)    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 

  

 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 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 

  

 XXXVIII annual conference of the International Standing Conference 
for the History of Education (ISCHE) 

Realização: Miami University Oxford Ohio e Loyola University Chicago (US) 

Período: 17 a 20 de agosto de 2016  

Local: Loyola University Chicago - Chicago, US  

Informações: www.ische.org/2016 - ische2016@ische.org 

  

 Together toward a better world for children, adolescents and families  

Realização: FICE - International Federation of Educative Communities  

Período: 22 a 25 de agosto de 2016  

Local: Viena, AT 

http://www.corpoalegre.com/#!brincantes/ypygg
mailto:artedobrincante@gmail.com
mailto:corpoalegre@gmail.com
mailto:encuentro@omep.org.ar
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Informações: http://www.betterworld2016.org/index.php/en/ - 
towards@betterworld2016.org  - www.betterworld2016.org 

  

 Child Poverty in Times of Crisis   

Realização: Universität Salzburg (AT) 

Datas: 25 e 26 de agosto de 2016 

Local: Salzburg, AT 

Informações: http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=202497&L=1 

  

 O adulto diante do brincar: da compreensão à mediação da brincadeira 
- NOVA DATA! 

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: 27 de agosto 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  

  

 Conference: Adolescence, Youth and Gender 

Realização: Young Lives - Oxford Department of International Development 
(UK) 

Datas: 08 e 09 de setembro de 2016  

Local: University of Oxford - Oxford, UK 

Informações: http://www.younglives.org.uk/content/conference-and-call-
papers-adolescence-youth-and-gender - younglives@younglives.org.uk 
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  VII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil e II Seminário 
Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Medicação 
Literária: Linguagens poéticas pelas frestas do contemporâneo  

Realização: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina: Programa de 
Pós Graduação em Educação, Centro de Ciências da Educação, Curso de 
Pedagogia, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alfabetização e Ensino da 
Língua Portuguesa, e Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e 
Práticas de Mediação Literária; UDESC - Universidade do Estado de Santa 
Catarina e UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina (SC/BR) 

Período: 26 a 28 de setembro de 2016  

Local: Centro de Eventos e Cultura da UFSC - Rua Eng. Agronômico Andrei 
Cristian Ferreira, s/n, Trindade - Florianópolis, SC/BR 

Informações: http://slij.com.br/ - 
https://www.facebook.com/seminario.ufsc/?fref=nf  

  

 XIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação 
(SPCE): Fronteiras, diálogos e transições na Educação 

Realização: Instituto Politécnico de Viseu, Universidade de Coimbra, 
Universidade do Minho, Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (PT) 

Período: 06 a 08 de outubro de 2016  

Local: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu - Viseu, 
PT 

Fone: 232 419.000, 22 600.9525 

Informações:  http://www.esev.ipv.pt/spce16/ -  http://www.spce.org.pt - 
spce16@esev.ipv.pt - spce.geral@gmail.com  

  

 Congresso Internacional Transformações e (In)Consistências das 
Dinâmicas Educativas: Mudanças na Educação e Lei de Bases 

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 

http://slij.com.br/
https://www.facebook.com/seminario.ufsc/?fref=nf
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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  

  

 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: 

  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. 

Local: CCMQ - Rua dos Andradas, 736 - Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3225.7089 

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

  

 Recebemos e divulgamos: 

         No início do mês de março de 2016, foi sancionada a PLC 14/2015, 
que instaura o Marco Legal da Primeira Infância, de 0 a 6 anos de 
idade. Essa é uma lei que cria uma série de programas, serviços e 
iniciativas voltados à promoção do desenvolvimento integral das 
crianças desde a gestação até os seis anos de idade, sendo uma das 
mais modernas legislações do mundo sobre a promoção do 
desenvolvimento dessa faixa etária. A dica veio de nossa "amiga de 
brinquedo" Marilena Flores. Para saber o que consta na lei, acesse: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13257.htm - http://primeirainfancia.org.br/tag/marco-
legal/  

  

         O Instituto Progredir, de Porto Alegre (RS/BR), fornece um novo 
Kit de Dinâmicas para Enriquecer suas Aulas. Os materiais são 
indicados para utilização em aulas, seminários, treinamentos, 
workshops, reuniões e todo tipo de evento que envolva situações em 
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que a geração de sinergia do grupo seja importante. Para maiores 
informações: http://institutoprogredir.com.br/novo-materiais/kit-
dinamicas-para-aulas/ 

  

         A Vila Sésamo junto com o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), de Brasília (DF/BR), através do projeto Incluir 
Brincando, lançaram o Guia do Brincar Inclusivo, no qual 
encontram-se sugestões de brinquedos, brincadeiras e jogos que 
permitem a participação de todas as crianças, tornando a inclusão mais 
simples do que parece! A dica foi de nossa "amiga de brinquedo" Bruna 
Dahn dos Santos. Para ter acesso ao guia: 
http://files.unicef.org/brazil/pt/br_sesame_guia.pdf 

  

         Recentemente foi publicado, online, o Dossiê sobre Formação de 
professores e desafios da escola na século XXI na Revista Eventos 
Pedagógicos. Ele contém textos produzidos por docentes da UFRGS 
e de outras instituições e alunos de graduação, especialização, 
mestrado e doutorado. Para acessá-lo: 
http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/eventos/issue/current
/showToc 

  

         O projeto Educação Integral -Docência na Escola de Tempo 
Integral: Escolas da Paz, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), em Porto Alegre (RS/BR), lançou o e-book e livro 
impresso Escolas da Paz: Reflexões e Práticas de Professores da 
Educação Básica, que apresenta uma coletânea de artigos sobre 
diversas áreas. Com intuito de promover a cultura de paz no ambiente 
escolar, buscando ver a escola através de novos olhares, os artigos 
abordam temas como cultura afrodescendente, musicalidade, inclusão 
digital, ética, estética, corporeirade, ludicidade, entre outros. Nossa 
"amiga de brinquedo" Luciane Cuervo é integrante da equipe do 
programa. A obra pode ser acessada online pelo link: 
https://www.ufrgs.br/edupaz/livro-online/. Está também disponível o 
documentário sobre o projeto: 
https://www.youtube.com/watch?v=pExuiq65MW0  

  

         A Gearte Store, de Osasco (SP/BR), acaba de lançar novos jogos 
voltados para o desenvolvimento daqueles que, por algum motivo, tem 
sua comunicação debilitada. Para ver mais: 
http://www.geartefono.com.br/ 
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         O espaço Cuidado Que Mancha, de Porto Alegre (RS/BR), é uma 
mistura de uma brinquedoteca com escola de arte, a qual atua há 20 
anos com o universo infantil, através de espetáculos teatrais, cd's e 
muito mais! Para conhecer melhor o projeto e ficar por dentro de sua 
agenda: http://www.cuidadoquemancha.com.br/  

  

ACONTECEU 

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram. 

  

          Em comemoração ao Dia Mundial do Brincar, o Curso de Terapia 
Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo, Santos (SP/BR), 
organizou com os estudantes do curso uma tarde de brincadeiras junto 
à comunidade acadêmica. A Tenda do Brincar teve por objetivo 
sensibilizar estudantes, docentes e demais servidores sobre a 
importância do brincar. Para ver mais detalhes do que aconteceu no 
evento: https://youtu.be/5upBShdtdjc  

  

         No dia 15 de junho de 2016, em Porto Alegre (RS/BR), aconteceu 
PAIN #0: Porto Alegre Indie Games, realizado pela Lends Club. O 
evento foi um encontro para desenvolvedores de jogos, reunindo game 
designers, programadores, artistas, músicos e o público em geral. Para 
saber mais: https://www.facebook.com/LendsRS/ 

  

         No dia 06 de junho de 2016, aconteceu o lançamento do Cinebebê. 
O projeto, realizado pelo Sindibancários, de Porto Alegre (RS/BR), 
será mensal e terá sempre na programação filmes que trabalham o 
tema. A sessão inicial contou com o documentário O começo da vida, 
que se passa em diversos cantos do mundo, mostrando a importância 
dos primeiros anos, que são definitivos na formação das pessoas. Para 
saber mais:  https://www.facebook.com/events/1108221892553500/  

  

 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 julho 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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