
 

 

 

 

FALANDO EM BRINCAR 

“Nylse Cunha foi brincar com os anjos...” 

Assim Beatriz Picolo Gimenes, grande amiga e companheira de muitas lutas travadas em favor 

das brinquedotecas, referiu-se ao falecimento de Nylse Helena Silva Cunha, ocorrido em São Paulo, no 

dia 24 de abril de 2017.  

Nylse Cunha era pedagoga e foi Diretora do Instituto Indianópolis, em São Paulo (SP/Brasil). 

Fundadora da primeira Brinquedoteca no Brasil, foi também membro da Associação Internacional de 

Brinquedotecas (ITLA) e Presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBRI). 

Essa é uma triste notícia que temos o dever de partilhar com nossos “amigos de brinquedo”, 

prestando nossa homenagem e reverência a esta que, efetivamente, dedicou sua vida às 

brinquedotecas e à defesa do direito de brincar. Tomara que, onde estiver, possa continuar brincando... 

Mais informações em: http://www.indianopolis.com.br/noticias/nylse-helena-cunha/ 

 

Neste mês temos muitas novidades e eventos para compartilhar, anotem aí! 

Para iniciar, é com muita alegria que o Programa de Extensão Universitária “Quem quer 

brincar?” da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(FACED/UFRGS), divulga o seu mais novo site! Repleto de informações sobre o Programa e sobre 

nossos eventos, a plataforma virtual também conta com informações úteis aos interessados na área de 

estudo jogo e educação. O site dispõe de cadastro de oficineiros e palestrantes, sugestões de jogos e 

brincadeiras, brinquedoteca e biblioteca virtual, bibliografia, edições do nosso informativo mensal, entre 

outras informações. Confiram: https://www.ufrgs.br/quemquerbrincar/  

 

Nessa edição destacamos também o 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). Para comemorar este dia, o Programa de Extensão 

Universitária “Quem quer brincar?”, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (FACED/UFRGS), realizará os seguintes eventos na terça-feira, dia 23 de maio de 

2017:  

6º. 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 
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brincar?”, dos alunos das disciplinas da área de Jogo e Educação das Professoras Darli Collares e 

Tânia Ramos Fortuna, e de Isadhora de Lucena, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Pernambuco (UPE). Os alunos da disciplina Educação Musical da 

Infância, sob a orientação da Professora Dulcimarta Lemos Lino (DEE/FACED/UFRGS), também 

animarão as brincadeiras. Gabriele Golbert, aluna da Pedagogia da UFRGS, trará sua linha de jogos e 

brinquedos autorais, frutos de sua criação e produção. O projeto de extensão universitária Lobogames, 

sob a coordenação da Professora Liliane Giordani (DEE/FACED/UFRGS) e do Professor Renato Ribas 

(IF/UFRGS), e o Projeto Geringonça: pedagogias da diferença, ecologias da vida, sob a coordenação 

da Professora Daniele Noal Gai, participarão ao longo do dia da programação. 

Cilene Canda e Leila da Franca Soares, Professoras da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA), oferecerão aos participantes a oportunidade de 

vivenciar algumas das atividades propostas nos projetos de extensão “Ciranda do brincar” e “Sarau 

infantil toda criança é um poema” por elas desenvolvidos em Salvador (BA/BR). 

A Kombina, a Kombi que é um ponto móvel de cultura que resgata jogos e brincadeiras 

tradicionais e estimula a leitura, estará no estacionamento do prédio, brincando com a comunidade 

universitária da UFRGS. 

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

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 contemporaneidade  

Mesa redonda: Infâncias, culturas e crianças na contemporaneidade.  

Palestrantes: 

O brincar na contemporaneidade (Profa. Dra. Leila da Franca Soares – UFBA/FACED) 

Educação, imaginário e jogo dramático infantil (Profa. Dra. Cilene Canda – UFBA/FACED) 

O brincar heurístico (Prof. Dr. Rodrigo Saballa de Carvalho – UFRGS/FACED/PPGEDU; Linha 

de Pesquisa: Estudos da Infância) 

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

Horário: 18h30min às 20h30min; 

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

 

Contação de histórias - A atividade procura promover a leitura, utilizando recursos cênicos e 

pedagógicos. Envolvendo crianças e adultos nos enredos dos contos e histórias, a contação explora o 

universo da imaginação e dos sonhos. 

Contador: Guilherme Turmina Bacchi 

Público-alvo: alunos, professores e demais funcionários da UFRGS e público em geral 

Horário: 10h e 15h 



Local: Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre) 

 

Visitas mediadas - Exposição "Paisagens da memória: cidade e corpos em movimento" 

Horário: visitação das 8h às 20h 

Local: Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre) 

 

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, Programa de Extensão Universitária Educação Infantil na 

Roda (DEE/FACED/UFRGS) e Museu da UFRGS. 

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

 

Atividades gratuitas, sem inscrição prévia (é só chegar e brincar!). 

Mais informações: 

Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” – FACED/UFRGS 

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

Fone: (51) 3308-3432 Fax: (51) 3308-3985 

Endereço eletrônico: quemquerbrincar@ufrgs.br 

Site: www.ufrgs.br/quemquerbrincar 

 

 Destacamos, ainda, a realização do Curso de Extensão Universitária “O brincar heurístico 

na Educação Infantil”, com o Professor Dr. Rodrigo Saballa de Carvalho, do Departamento de 

Estudos Especializados da Faculdade de Educação da UFRGS, também promovido pelo Programa de 

Extensão Universitária “Quem quer brincar?”. Com as vagas esgotadas quase imediatamente à sua 

divulgação, o curso se inscreve no campo da Pedagogia da Infância e tem como foco de discussão o 

brincar heurístico na Educação Infantil. O brincar heurístico, como o próprio nome sugere, baseia-se na 

exploração e na curiosidade dos bebês e crianças pequenas em relação aos objetos do cotidiano. 

Desse modo, o objetivo principal da ação de extensão é elucidar práticas de brincar heurístico, tendo 

em vista a qualificação das ações pedagógicas desenvolvidas nas creches e nas escolas de educação 

infantil.  

Datas: 25/05, 01/06, 08/06 e 22/06 (quintas-feiras)  

Público-alvo: Professoras de Educação Infantil e estudantes de Cursos de Licenciatura em 

Pedagogia.  

Horário: 19h às 22h  

Carga horária total: 15h; gratuito. 

Local: na sala 605 da Faculdade de Educação da UFRGS  

Mais informações: 
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Endereço eletrônico: brincarheuristico@gmail.com 

 

  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. 

 

 Formação em Psicologia Escolar 

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

Período: março de 2017 a julho de 2018 

Local: Sede do CAPE – R. Mostardeiro, 265, cj. 401 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681  

Informações: https://capepsi.com.br/ – cape@capepsi.com.br  

 

 Ciclo de Estudos sobre a Teoria Psicanalítica  

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

Período: abril a junho de 2017  

Local: SPPA – Rua General Andrade Neves, 14, 4º andar – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3224.3340 

Informações: http://site.sppa.org.br/noticias/267  

 

 Oficinas de contação de histórias 

Realização: Biblioteca Lucilia Minssen (RS/BR) 

Período: abril e maio de 2017 

Local: Biblioteca Lucilia Missen, Casa de Cultura Mário Quintana – R. dos Andradas, 736, 5º andar – 

Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3225.7089 

Informações: atendimento.bibliotecalucilia@gmail.com  

 

 VIII Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente – Desafios da 

sociedade global: do nascimento até ao 1º emprego 

Realização: Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa (PT) 

Datas: 26 e 27 de abril de 2017  

Local: Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, PT 

Informações:  http://8cipca.lis.ulusiada.pt – tania.gaspar@edu.ulusiada.pt  
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 Curso de Extensão em Inclusão e Diferença na Escola 

Realização: UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS/BR) 

Período: 26 de abril a 21 de maio de 2017 

Local: Unisinos São Leopoldo – Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo, RS/BR 

Informações: http://www.unisinos.br/cursos-de-extensao/inclusao-e-diferenca-na-escola-

ex120647/26054  

 

 Curso de Desenvolvimento de Habilidades Sociais na Escola: aspectos teóricos e práticos 

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

Período: 28 de abril a 19 de maio de 2017  

Local: Sede do CAPE – R. Mostardeiro, 265, cj. 401 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681  

Informações: https://capepsi.com.br/ – cape@capepsi.com.br  

 

 I Encontro Criança e Natureza  

Realização: Criança e Natureza, programa do Instituto Alana (RJ/BR) e Secretaria de Educação de 

Goiânia (GO/BR) 

Data: 29 de abril de 2017  

Local: Centro Cultural Martim Cererê – Quadra 18, Tv. Bezerra de Menezes, s/n – Goiânia, GO/BR 

Informações: https://criancaenatureza.org.br/ – contato@criancaenatureza.org.br  

 

 I Seminário Luso-brasileiro de Educação Inclusiva: o ensino e a aprendizagem em discussão 

Realização: PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (RS/BR) 

Período: 03 a 05 de maio de 2017 

Local: Prédios 15 e 40 da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: http://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2017/#Contato 

 

 VII Seminário Inclusão e Autismo 

Realização: EducaAção (RS/BR) 

Data: 06 de maio de 2017 

Local: Kinder – Centro de Integração da Criança Especial – R. Marcone, 421 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3019.9630 ou 99639.8947 

Informações: marilene@educaacaors.com.br 

 

 Curso presencial de Alfabetização Lúdica: a arte de alfabetizar através de jogos e histórias 

Realização: Revista Direcional Educador (SP/BR) 
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Data: 06 de maio de 2017  

Local: Av. Bernardino Campos, 79 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 2372.3992 e (11) 98486.1711 

Informações: http://www.direcionaleducador.com.br/cursos - contato@leituraprima.com.br  

 

 V Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda 

Realização: FGEI – Fórum Gaúcho de Educação Infantil, Programa de Extensão Educação Infantil 

na Roda da Faculdade de Educação da UFRGS (RS/BR) 

Data: 08 de maio de 2017 

Local: Faculdade de Educação da UFRGS, sala 102 – Av. Paulo Gama, 110 – Porto Alegre, RS/BR 

Programação: evento contará também com a Plenária Ampliada do Fórum Gaúcho de Educação 

Infantil e com o lançamento do livro organizado a partir do Curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil, oferecido em convenio Ministério da Educação e UFRGS: “Para Pensar a 

Educação Infantil em tempos de retrocessos: Lutamos pela Educação Infantil”. 

Informações: http://forumgauchoeducacaoinfantil.blogspot.com.br/ –https://www.ufrgs.br/einaroda/  

 

 Seminário Nacional Infâncias e juventude na cidade: um diálogo com a educação 

Realização: NEDI – Núcleo de Educação Infantil da UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

(ES/BR) 

Período: 09 a 11 de maio de 2017 

Local: Auditório do Centro de Ciências Exatas da UFES – Av. Fernando Ferrari, 514 – Vitória, 

ES/BR 

Fone: (27) 4009.2541 

Informações: https://sites.google.com/site/infanciasejuventudesnacidade17/home –  

infanciasejuventudesnacidade17@gmail.com 

 

 XIV International Toy Library Conference: Netherlands 2017  

Realização: ITLA – International Toy Library Association 

Período: 10 a 13 de maio de 2017 

Local: Corpus Congress Centre – Leiden, NL 

Informações: http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/08/14th-international-toy-library-conference-

netherlands-2017/ – info.itla@gmail.com 

 

 VI Congresso Estadual de Educação Física na Escola: o que a Educação Física tem a ensinar 

para a infância e a juventude contemporânea 

Realização: Curso de Educação Física – Licenciatura do Centro Universitário UNIVATES (RS/BR) 

Datas: 11 e 12 de maio de 2017  
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Local: Centro Universitário UNIVATES – Av. Avelino Talini, 171 – Lajeado, RS/BR 

Fone: (51) 3714.7000 – Ramais 5943/5944/5946/5085 e 5605 

Informações: https://www.univates.br/evento/congressoefi – congressoefi2017@univates.br  

 

 Curso de Extensão Educação Social: análise e intervenção  

Realização: Escola de Humanidades da PUCRS – Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul 

(RS/BR) 

Período: 12 de maio a 26 de agosto de 2017 

Local: PUCRS: Prédio 15, sala 307 – Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3320.3727 

Informações: http://educon.pucrs.br/cursos/educacao-social-analise-e-intervencao/ – 

 educacao.continuada@pucrs.br 

 

 Oficinas em Educação Infantil: Reggio Emilia 

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

Data: 13 de maio de 2017  

Local: Sede do CAPE – R. Mostardeiro, 265, cj. 401 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681  

Informações: https://capepsi.com.br/ – cape@capepsi.com.br  

 

 Curso Intensivo de Psicoterapia Corporal com Crianças e Adolescentes (módulo I) 

Realização: Clínica Brasilda Rocha – Psicoterapia Corporal Crianças e Adolescentes (SP/BR) 

Período: 19 a 20 de maio de 2017 

Local: London Flat – Alameda Jaú, 135 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (17) 3232.1203 

Informações: http://www.brasildarocha.com.br/pt/ – bsrocha@terra.com.br – 

brasildarochapsi@gmail.com – www.facebook.com/clinicabrasildarocha  

 

 UFRGS Portas Abertas  

Realização: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (RS/BR) 

Data: 20 de maio de 2017  

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - diversos campi - Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3308.3374 

Programação: diversas atividades, dentre elas a visita guiada ao Programa de Extensão 

Universitária “Quem quer brincar?”, para conhecer a Brinquedoteca Universitária da Faculdade 

de Educação e saber mais sobre o papel da atividade lúdica na Educação. A partir das 9h30min, na 

Faculdade de Educação, sala 101.  
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Informações: https://www.ufrgs.br/portasabertas/ - portasabertas@ufrgs.br 

 

 Oficinas em Educação Infantil: minha vida no berçário 

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

Data: 20 de maio de 2017  

Local: Sede do CAPE – R. Mostardeiro, 265, cj. 401 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3516.5681  

Informações: https://capepsi.com.br/ – cape@capepsi.com.br  

 

 II Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales para Estudiantes 

Realização: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 

(ES) 

Período: 05 a 07 de junho de 2017 – envio de trabalhos até 31 de março 

Local: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid – 

Madrid, ES 

Informações: http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-social.html 

 

 69º OMEP International Conference – Early Childhood Relationships: the Foundation for a 

Sustainable Future 

Realização: OMEP Croácia – Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (HR) 

Período: 19 a 24 de junho de 2017 

Local: Centro de conferências Tamaris – Opatija, Croácia  

Informações: http://www.omep.hr/call_for_papers.html 

 

 Society for the History of Children and Youth Ninth Biennial Conference: Transition, 

Transaction, and Transgression   

Realização: Society for the History of Children and Youth (US) 

Período: 21 a 23 de junho de 2017  

Local: Rutgers University – New Jersey, US  

Informações:  http://shcyhome.org/conference/ – skyhome@gmail.com – kristine.alexander@uleth.ca 

– pryan2@uwo.ca  

 

 VI Conference of the International Society for Child Indicators 

Realização: The International Society for Child Indicators (ISCI), McGill University e Université de 

Montréal (CA) e Oregon State University (US) 

Período: 28 a 30 de junho de 2017  

Local: Delta Montreal – Montreal, CA  
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Informações:  http://www.isci2017.org/ – isci2017@mcgill.ca  

 

 V Seminário Internacional Transdisciplinar sobre o Bebê  

Realização: Instituto Langage (SP/BR), Hospital Pitié-Salpêtrière, Faculdade de Medicina Pierre et 

Marie Curie e da Universidade Paris Diderot – Paris VII (FR) 

Período: 05 a 08 de julho de 2017 

Local: Paris, FR 

Informações http://institutolangage.com.br/seminario/ – seminario@institutolangage.com.br  

 

 XIII Seminário Internacional de Educação Física, Saúde e Lazer (SIEFLAS) 

Realização: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda (PT)  

Período: 10 a 12 de julho de 2017  

Local: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda – 

Guarda, PT 

Informações: https://www.ipg.pt/13sieflas/#about – 13sieflas@ipg.pt 

 

 VI Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa e II International Symposium on 

Qualitative Research 

Realização: Universidade de Salamanca (ES) e Universidade de Zagreb (HR) 

Período: 12 a 14 de julho de 2017 

Local: Universidade de Salamanca – Salamanca, ES  

Informações: info@ciaiq.org  

 

 A Brinquedoteca em diferentes contextos – Módulo I  

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

Período: 17 a 21 de julho de 2017  

Local: Universidade Cruzeiro do Sul – campus Liberdade – Rua Galvão Bueno, 868 – São Paulo, 

SP/BR 

Fone: (11) 5533.1513 

Informações: http://brinquedoteca.net.br/?p=6988 – contatoabbri@gmail.com  

 

 Aperfeiçoamento da formação do Brinquedista – Módulo II 

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

Período: 17 a 21 de julho de 2017  

Local: Universidade Cruzeiro do Sul – campus Liberdade – Rua Galvão Bueno, 868 – São Paulo, 

SP/BR 
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Fone: (11) 5533.1513 

Informações: http://brinquedoteca.net.br/?p=6983 – contatoabbri@gmail.com  

 

 Children and Childhoods Conference 2017 

Realização: University of Suffolk (UK) 

Datas: 18 e 19 de julho de 2017 – envio de trabalhos até 31 de março  

Local: University of Suffolk – Ipswich, UK 

Informações: https://www.uos.ac.uk/content/children-and-childhoods-conference-2017-0 – 

uoschildhoodspapers@uos.ac.uk 

 

 V Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade 

Realização: Centro de Ciências Humanas e Sociais do Centro Universitário UNIVATES (RS/BR) 

Período: 11 a 15 de setembro de 2017  

Local: Centro Universitário UNIVATES – Av. Avelino Talini, 171 – Lajeado, RS/BR 

Informações: https://www.univates.br/evento/dialogos-na-contemporaneidade  

 

 VIII International Korczak Conference: The child, the subject, the agent, the citizen, the person 

Período: 13 a 16 de setembro de 2017  

Local: Warsaw, PL 

Informações: https://www.korczak2017.com/ – IKAconference2017@gmail.com 

 

 XIIª Bienal Internacional del Juego 

Realização: Centro La Mancha Ludopedagogia (UY) 

Período: 15 a 19 de setembro de 2017 

Local: Montevidéu, UY 

Informações: mancha@mancha.org.uy 

 

 Notícias Cataventus 

 Estão abertas as inscrições para o segundo dia de atividades do Curso de Contação de 

Histórias. O primeiro encontro aconteceu no dia 22 de abril, o segundo tem data marcada 

para 06 de maio (sábado), na Escola Rio Grande do Sul –  Porto Alegre (RS/BR). 

 No dia 29 de abril a Cataventus fará uma parceria com o Projeto Social do DMAE contando 

histórias sobre a água em duas comunidades do bairro Rubem Berta em Porto Alegre 

(RS/BR). 

 

Fone: (51) 3334.5155, 9902.1716 

Informações: Espaço Cataventus – Rua Barão de Itaqui, 568 – Porto Alegre, RS/BR 
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http://www.cataventus.org.br – cataventus@cataventus.org.br 

 

 Recebemos e divulgamos: 

 

 O Hospital Boldrini, de Campinas (SP/BR) inicia o programa de estágio obrigatório não 

remunerado para estudantes de Pedagogia e Licenciaturas que tenham o interesse de 

conhecer e/ou atuar como Educador em ambiente hospitalar. Serão disponibilizadas 15 

vagas, divididas entre manhã e tarde nas áreas de Pedagogia e Ludoteca. Mais 

informações pelo email: recrutamento@boldrini.org.br  

 

 O Museu dos Brinquedos, de Belo Horizonte (MG/BR) apresenta sua programação 2017, 

um projeto que une a cultura e a educação e, por meio delas, torna possível mudar a visão 

de mundo e criar outras maneiras de olhar e agir. O projeto educativo do Museu dos 

Brinquedos busca contribuir com este processo propiciando momentos de diversão e 

reflexão. Para conhecer a programação e saber mais acesse: 

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

 

 Abriu em Porto Alegre (RS/BR), a Lends Club, a primeira tabuleiria do sul do país, com 

mais de 300 jogos, nacionais e importados, entre clássicos e lançamentos. Uma 

tabuleiria é um local para a prática de jogos analógicos de mesa, como board games, card 

games e RPGs. O espaço também conta com uma cafeteria para atender os visitantes. 

Atualmente, a Lends Club está mapeando os serviços potenciais a serem ofertados ao 

público, entre os quais se destacam: participação em festas e eventos; aulas interativas para 

escolas de idiomas; ferramentas educativas para escolas; recursos para empresas - 

recrutamento, dinâmicas de grupo, formação continuada, etc. Para maiores 

informações: https://www.facebook.com/LendsRS – Wyllian@lends.com.br Fone: (51) 

3030.0466. Endereço: Rua Lopo Gonçalves, 327 – Porto Alegre, RS/BR 

 

 O Projeto Aprendendo Brincando com as Letras lançou um e-book sobre Educação 

Ambiental chamado “Uma Sementinha Sustentável”. Com seu trabalho, que também utiliza 

brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem, a professora Cláudia Campos foi 

contemplada com o selo da ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira). Para 

conferir o e-book e outros trabalhos do projeto, acesse: https://youtu.be/gPwh330Y94M – 

http://eumaideiasustentavel.blogspot.com.br/ – http://maiseducacaoeamigos.blogspot.com.br/ 

 

 O Laboratório de Ensino de História e Educação (LHISTE - UFRGS) realizará nos meses 

de junho e julho o Curso de Formação “Territórios Negros – Patrimônios Afro-brasileiros 
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em Porto Alegre” que tem por objetivo promover formação com educadores sobre 

patrimônio afro-brasileiro, a partir de metodologia própria contemplando a criação de ações 

educativas que considerem as marcas de pertencimento negro nas comunidades escolares. 

O curso terá atividades gratuitas presenciais e à distância e disponibilizou 60 vagas para 

professores da Educação Básica vinculados às redes públicas de ensino (Municipal, Estadual 

ou Federal), rede privada, licenciandos e integrantes de movimentos sociais. As inscrições 

encerraram no dia 23 deste mês. Para saber mais, acesse o link: 

https://www.ufrgs.br/lhiste/3a-edicao-do-curso-territorios-negros-patrimonios-afro-brasileiros-

em-porto-alegre/  

 

 

ACONTECEU 

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram. 

 O Projeto Kombina realizou o lançamento da segunda Coleção Livros Únicos, no dia 24 

em Porto Alegre (RS/BR). A nova coleção conta com livros artesanais feitos por Laura 

Castilhos, Márcia do Canto, Marô Barbieri, Alexandre Brito, Valesca de Assis, Patricia 

Langlois, Chris Dias, Gustavo Finkler, Raquel Grabauska, Ana Carol Pinheiro e Caio Riter. 

Para mais informações sobre o projeto, acesse: http://www.projetokombina.com.br – email: 

contato@projetokombina.com.br  

 O Projeto Geringonça, que é nosso “amigo de brinquedo”, retomou os encontros na última 

segunda-feira, dia 24 de abril, quando foi lançado o livro de literatura infantil, produzido pelas 

bolsistas do Projeto Lílian Vieira e Francine Bandeira. Lílian é estudante de pedagogia e 

contadora de histórias, enquanto a Francine Bandeira, estudante de Artes Visuais, deu vida 

aos personagens da história com ilustrações lúdicas em aquarela. O projeto “Geringonça – 

Projeto de Extensão e (auto)educação social” surge da reunião de pessoas que se 

gostam e que buscam vivenciar experiências em (auto)educação dentro e fora da 

universidade. Para mais informações: https://www.ufrgs.br/projetogeringonca/  

 Nos dias 20 a 23 de abril de 2017, ocorreu na Universidade Federal de Santa Catarina 

(SC/BR) o Festival Internacional da Cooperação – FICOO. O FICOO é um encontro que 

acontece a cada 18 meses, em diferentes regiões do país a cada edição, tendo como 

objetivo promover a interação, a comunicação e trocas de experiências entre redes e 

organizações dedicadas ao desenvolvimento humano sustentável através de ações pacificas 

e colaborativas no Brasil e no mundo. Economia colaborativa, futuro da humanidade, 

educação, comunicação, projetos inovadores e tendências de mercado e da vida também 

foram assuntos contemplados durante o evento. Saiba mais no site: http://ficoo.org/ 
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 A Instituição Inés Moreno (AR) que está completando 40 anos em 2017, iniciou no dia 11 

de abril o Curso de Formação de Educadores Especializados em técnicas não 

convencionais e de jogo, ministrado pelo professor Inés Moreno, de Buenos Aires (AR). A 

abordagem inovadora deste curso fornece ferramentas para planejar, implementar e avaliar 

estratégias e ações com técnicas não convencionais e jogos, a fim de obter resultados 

eficazes e fazer intervenções relevantes. Mais informações: 

http://inesmoreno.com.ar/estudio/  

 

 Nos dias 07 e 08 de abril aconteceu em Porto Alegre (RS/BR) a Etapa Pré-Olímpica da X 

Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Educação (FACED) da 

UFRGS e na EMEF Moradas da Hípica. Como temas centrais do encontro estavam 

"Estudos sobre a Filosofia com crianças e jovens: Fundamentos e metodologias" e 

"Compreensões acerca das Olimpíadas de Filosofia: pensar por si mesmo e com outros". 

Para mais informações acesse o link: https://www.ufrgs.br/olimpiadasdefilosofia/  

 

 Nos dias 07 e 08 de abril de 2017 aconteceu em Porto Alegre (RS/BR) o curso Afinando os 

sentidos: ler e escrever imagens para recontar o mundo com Marie Ange Bordas. Neste 

curso foram abordados conceitos e práticas da alfabetização visual e metodologias de 

sensibilização criativa que podem ser utilizados em projetos socioeducativos dentro e fora da 

sala de aula. Para saber mais, acesse: www.tecendosaberes.com - 

http://www.marieangebordas.com  

 

 A Cataventus participou da Virada Sustentável: um movimento de pessoas, coletivos e 

instituições que tem o objetivo comum de melhorar a sociedade e sua relação com meio 

ambiente. De 30 de março a 02 de abril foram cerca de 200 atividades realizadas 

simultaneamente em diferentes locais de Porto Alegre (RS/BR). 

 

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

http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar  

 

Fique ligado no próximo boletim informativo, a sair no mês de maio de 2017. 

Elaboração: Marcia Guterres Weirich e Guilherme Vieira Bertollo 

Envio e cadastramento de destinatários: Marcia Guterres Weirich e Guilherme Vieira Bertollo 

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?” 
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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/quemquerbrincar  

 

Este boletim informativo é enviado a 10.967 “amigos de brinquedo” interessados na área do jogo e 

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

REMOVER ao quemquerbrincar@ufrgs.br 
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