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FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FALANDO EM BRINCAR
Na seção Falando em Brincar desse mês, compartilhamos o texto da Presidente da Associação
Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), Maria Célia Malta Campos (contatoabbri@gmail.com), que
relata a participação de grupo da ABBri na XIV International Toy Library (ITLA) Conference, em Maio de
2017, na Holanda:
“Atualidades do movimento das brinquedotecas
A visão sobre o brincar está mudando! Esta é síntese do que foi exposto e discutido neste
encontro da ITLA.
Fazer MAIS com MENOS foi o mote comum das palestras. Brincar implica em que o mesmo
objeto possa servir a muitos usos lúdicos e ser associado a diferentes contextos e linguagens, de modo
que um mesmo brinquedo servirá para diversos temas ou variações, narrativas, construções,
dramatizações, etc.
Protagonismo da criança está no centro! Portanto, permitir e incentivar o controle da atividade
lúdica pela criança, com exercício de sua criatividade e com maior interação entre pares. A pergunta é:
quem comanda a brincadeira? O brinquedo ou a criança?
Nesta perspectiva, discutiu-se o valor das brincadeiras com objetos não estruturados e
descartados, transformados em objetos lúdicos pela ação criativa da criança, sobretudo para a
brincadeira no pátio e outros espaços abertos (Teoria Loose Parts Toys).
Outros aspectos discutidos: acolher e incentivar a diversidade nos brinquedo de meninos e de
meninas e as brincadeiras de diferentes etnias (imigrantes); a tolerância ao risco inerente ao brincar ,
pensando-se em segurança possível – mas não total;

necessidade de mobilizar comunidades e

recuperar os espaços públicos para a Infância.
Destacamos a ênfase dada à observação e construção de valores atuais na área do brincar,
brinquedo e brincadeira, sobretudo em relação a:
- Conservação dos recursos e sustentabilidade;
- Anti-consumismo;
- Respeito à expressão da diversidade cultural e de gênero.
- Cooperação e trabalho em equipe.
Desse modo, jogos e brincadeiras são considerados como contexto para desenvolver valores e
habilidades sociais. Notamos que a oferta de jogos cooperativos é imensa e para todas as faixas
etárias, inclusive para adultos.
Na Assembleia Geral da ITLA, discutiram-se os desafios futuros do movimento das
brinquedotecas, na área do continente europeu, os quais podem servir como reflexão para o nosso

contexto. Entre estes desafios, destacaram-se: a necessidade de treinamento mais profissional das
equipes; a questão do menor uso das brinquedotecas, por conta dos diferentes modos de jogar que ora
se ampliam, como os jogos eletrônicos e as mídias sociais; a tendência demográfica, com mais idosos
e menos crianças; a necessidade de integração aos espaços lúdicos dos idosos, dos deficientes, dos
adolescentes, dos refugiados e imigrantes.
Verificamos que o Brincar é parte integrante de uma política pública para a Infância, na realidade
internacional, expressando-se em leis de proteção à infância e programas de desenvolvimento de
espaços públicos qualificados para as crianças. Entre estes, a subvenção às brinquedotecas gratuitas,
em parceria com entidades sociais. No bojo destas políticas públicas, evidencia-se que a formação
lúdica está em pauta e é um aspecto central para a execução e sucesso dessas iniciativas.”

Destacamos ainda, o evento alusivo às comemorações da 19ª Edição do Programa de
Extensão Universitária “Quem quer brincar?” da Faculdade de Educação da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) (RS/BR):
Conversa com quem gosta de brincar sobre monstros e ladrões:
a verdade sobre o desenvolvimento humano
No dia 03 de outubro de 2017, para comemorar seu 19º ano de atividades, o Programa de
Extensão Universitária “Quem quer brincar?” realizará a palestra “Conversa com quem gosta de
brincar com monstros e ladrões: a verdade sobre o desenvolvimento humano”, com o Dr. Celso
Gutfreind (Porto Alegre/RS).
Celso Gutfreind é psiquiatra e psicanalista de adultos e crianças pela Sociedade Brasileira de
Psicanálise de Porto Alegre, autor de artigos científicos e mais de trinta livros de poemas, contos
infanto-juvenis e ensaios, entre eles O terapeuta e o lobo: a utilização do conto na psicoterapia da
criança e Vida e arte: a expressão humana na saúde mental (Editora Casa do Psicólogo).
Na ocasião, haverá comercialização de livros do autor, entre eles Monstros e ladrões, publicado
recentemente pela Editora Edelbra, com ilustrações de Paulo Thumé, e, ao final da palestra, sessão de
autógrafos.
Data: 03 de outubro de 2017
Público-alvo: educadores em geral e estudantes na área da Educação
Horário: 18h30min às 20h
Local: Sala 102 da Faculdade de Educação da UFRGS – Av. Paulo Gama, s/n – Porto Alegre,
RS/BR
Realização: Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR)
Fone: (51) 3308.3432
Informações: https://www.ufrgs.br/quemquerbrincar/ – quemquerbrincar@ufrgs.br
Atividade gratuita, sem inscrição prévia.

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.
 Exposição Paisagens da Memória: cidades e corpos em movimento
Realização: Museu da UFRGS, Centro de Memória de Esporte (CEME) da Escola Superior de
Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) e Pró Reitoria de Extensão (PROREXT) (RS/BR)
Período: maio de 2017 a março de 2018
Local: Museu da UFRGS – Av. Osvaldo Aranha, 277 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3308.1947
Informações: http://www.ufrgs.br/museu – https://www.facebook.com/museu.ufrgs
 Cursos de Expansão Cultural – A arte de contar e ouvir histórias na contemporaneidade
Realização: Instituto Sedes Sapientiae (SP/BR)
Período: 17 de agosto a 09 de novembro de 2017
Local: Instituto Sedes Sapientiae – Rua Ministro Godói, 1484 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 3866.2730
Informações:

http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/a-arte-de-contar-e-ouvir-historias-

nahttp://sedes.org.br/site/cursos-sedes/a-arte-de-contar-e-ouvir-historias-nacontemporaneidade/contemporaneidade/ – sedes@sedes.org.br
 Encontro com as Infâncias
Realização: Mapa da Infância Brasileira (MIB) e Cadê Bebê (SP/BR)
Período: 19 de agosto a 25 de novembro de 2017
Datas e Cursos:
19 de Agosto – Gandhy Piorski: Simbolismo e significados ocultos do brincar
26 de Agosto – Marilia Dourado: O impacto profundo do Brincar na proposta de Reggio Emilia
02 de Setembro – Vera Iaconelli
16 de Setembro – Ana Carol Thomé: O brincar na natureza: fundamentos e práticas
30 de Setembro – Susana Soares: A compreensão profunda das ideias de Emmi Pickler
07 de Outubro – Alexandre Coimbra: Família e contemporaneidade: o diálogo com a multiplicidade
de formas de ser
21 de Outubro – Reinaldo Nascimento: As profundezas do brincar: as propostas da Pedagogia de
Emergência e do movimento Waldorf
28 de Outubro – Adriana Klysis: Pesquuisas de jogos e brincadeiras: criatividade e formação

11 de novembro – Kátia Keiko Matunaga: Experiências lúdicas e artísticas com as crianças e as
famílias
25 de novembro – Gabriela Romeu: A poética e os bastidores das pesquisas com as infâncias e o
brincar
Local: Cadê Bebê – Emanuel Kant, 175 A – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 2361.5633
Informações:

http://www.cadebebe.com.br/encontro-com-as-infancias/

–

comunicação@mapadainfanciabrasileira.com.br
 Vem Ser: Psicologia Positiva para a promoção de saúde de aposentados
Realização: Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (RS/BR)
Período: início dos grupos em 28 de agosto e 09 de outubro de 2017
Local: Prédio de Psicologia da UFRGS – Rua Ramiro Barcelos, 2600– Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 99834.5174 ou (55) 98163.1201
Informações:

https://www.ufrgs.br/prorext/programa-vem-ser-psicologia-positiva-para-a-

promocaohttps://www.ufrgs.br/prorext/programa-vem-ser-psicologia-positiva-para-a-promocao-desaude-de-aposentados-esta-com-inscricoes-abertas/de-saude-de-aposentados-esta-com-inscricoesabertas/ – helen.durga@gmail.com
 Curso de Extensão Escuta: Sonoridades Poéticas em Movimento – Módulo II Partituras
Corporais
Realização: Professora Dulcimarta Lino da FACED/UFRGS e Bruna Espinosa (RS/BR)
Data: 02 de setembro de 2017
Local: Museu da UFRGS – Av. Osvaldo Aranha, 277 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: dulcimartalino@gmail.com
 IV Jornada Estadual de Psicologia Escolar
Realização: Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar (CAPE) (RS/BR)
Data: 02 de setembro de 2017
Local: Auditório da Faculdade Monteiro Lobato – Rua dos Andradas, 1180 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3516.568
Informações: http://www.capepsi.com.br/jornada – cape@capepsi.com.br
 Os bebês entendem de música?
Realização: Instituto Langage (SP/BR)
Data: 02 de setembro de 2017
Local: Hotel Nobile – Alameda Campinas, 540 – São Paulo, SP/BR

Fone: (11) 3473.5458
Informações: http://institutolangage.com.br/ – institutolangage@institutolangage.com.br
 Inclusão de Crianças Autistas no Ensino Regular
Realização: Instituto Langage (SP/BR)
Data: 02 de setembro de 2017
Local: Hotel Nobile – Alameda Campinas, 540 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 3473.5458
Informações: http://institutolangage.com.br/ – institutolangage@institutolangage.com.br
 Seminário Internacional: a antropologia dual em relação com a psicologia e com a experiência
religiosa
Realização: Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo
(USP) (SP/BR)
Datas: 04 e 05 de setembro de 2017
Local: Auditório Carolina Bori, Bloco G, Instituto de Psicologia da USP – Av. Mello Moraes, 1721 –
São Paulo, SP/BR
Informações:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9WINw0Y-

FhUJm3g4YsyYCqbDY_7afJz5oEVxjHWTjB4jx5A/viewform
 III Seminário Internacional Sociedade, Cultura e Saúde Mental e III Seminário Internacional
Sobre Representações Sociais
Realização: Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia da Universidade Católica de Brasília
e CRP01-DF (DF/BR)
Período: 08 a 13 de setembro de 2017
Local: Campus II da UCB – EPCT QS 7, LT 1 – Brasília, DF/BR
Informações:

iiisaudementalers@gmail.com

–

https://www.ucb.br/sites/000/97/pdf/2015/PROGRAMACOMCONFIRMAAAES.pdf
 V Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
Realização: Centro de Ciências Humanas e Sociais da UNIVATES (RS/BR)
Período: 11 a 15 de setembro de 2017
Local: UNIVATES – Av. Avelino Talini, 171 – Lajeado, RS/BR
Informações: https://www.univates.br/evento/dialogos-na-contemporaneidade
 VIII Encontro Nacional de Educação e Ludicidade (ENELUD) e I Encontro Internacional de
Educação e Ludicidade (EIELUD)

Destacamos a presença da Profª. Drª Tânia Ramos Fortuna no evento, participando da mesa sobre
Ludicidade, educação e formação de professores para a educação básica. Também destacamos a
participação do Prof. Dr. Gilles Brougère, da Universidade Paris XIII – Sorbonne (FR), e da Drª
Maria Conceição Lopes da Universidade de Aveiro, Portugal (PT).
Realização: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Faculdade de Educação (FACED/UFBA) e
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade (GEPEL) (BA/BR)
Período: 13 a 16 de setembro de 2017
Local: Reitoria e Faculdade de Educação da UFBA – Salvador, BA/BR
Informações: http://www.enelud.faced.ufba.br/ – eneludgepel@gmail.com
 VIII International Korczak Conference: The child, the subject, the agent, the citizen, the person
Realização: International Korczak Association (PL)
Período: 13 a 16 de setembro de 2017
Local: Warsaw, PL
Informações: https://www.korczak2017.com/ – IKAconference2017@gmail.com
 XII Bienal Internacional del Juego: Divina Mezcla versiones para (re)ArMar
Realização: Centro de Formación e Investigación en Ludopedagogía LA MANCHA (UY)
Período: 15 a 19 de setembro de 2017
Local: Montevidéu, UY
Fone: (+598) 2480.7779
Informações: https://xiibienaldeljuego.wordpress.com/ – bienaldoce2017@mancha.org.uy
 A Brinquedoteca em Diferentes Contextos
Realização: Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) (SP/BR)
Período: 16 de setembro a 18 de novembro de 2017
Local: Museu Dinâmico de Ciências de Campinas – Av. Dr. Heitor Penteado, 1101, portão 5 –
Campinas, SP/BR
Fone: (11) 5533.1513
Informações: contatoabbri@gmail.com – www.brinquedoteca.net.br
 V Seminário sobre Síndrome de Down
Realização: EducaAção (RS/BR)
Data: 16 de setembro de 2017
Local: Kinder Centro de Integração da Criança Especial – R. Marcone, 421 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3019.9630 ou (51) 99639.8947
Informações: marilene@educaacaors.com.br

 Cursos de Expansão Cultural – Psicodrama Lúdico Corporal, Terapêutico e Socioeducacional
Realização: Instituto Sedes Sapientiae (SP/BR)
Período: 19 de setembro a 21 de novembro de 2017
Local: Casa Instituto Sedes Sapientiae – Rua Ministro Godói, 1484 – São Paulo, SP/BR
Informações:

http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/psicodrama-ludico-corporal-terapeutico-

ehttp://sedes.org.br/site/cursos-sedes/psicodrama-ludico-corporal-terapeutico-e-socioeducacionalcurso-novo/socioeducacional-curso-novo/ – sedes@sedes.org.br
 I Simpósio Nacional sobre Epistemologia Qualitativa e Subjetividade
Realização: Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Universidade de Brasília (UnB) (DF/BR) e
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (MG/BR)
Período: 21 a 23 de setembro de 2017
Local: Centro Universitário de Brasília – Brasília, DF/BR
Informações:

https://simposiosubjetivid.wixsite.com/subjetividade2017

–

simposiosubjetividade2017@gmail.com
 Curso de Extensão Educação Social: Análise e Intervenção
Realização: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) (RS/BR)
Período: 22 de setembro a 27 de outubro de 2017
Local: PUCRS: prédio 08 e 15 – Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3320.3727
Informações:

educação.continuada@pucrs.br

–

http://educon.pucrs.br/cursos/educacao-social-

analise-e-intervencao/
 VI Jornada de Pesquisa em Psicologia – PSI UNISC: Pesquisa e Tecnologia na Psicologia
Atual
Realização: Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) (RS/BR)
Datas: 28 e 29 de setembro de 2017
Local: UNISC – Av. Independência, 2293 – Santa Cruz do Sul, RS/BR
Informações: http://www.vestibular.unisc.br/site/vipsico/index.html
 IX Curso Método TATADRAMA: a arte de brincar, tecer emoções e transformar
Realização: Elizete Leite Garcia, idealizadora do Método TATADRAMA (SP/BR)
Período: 13 a 15 de outubro de 2017
Local: Espaço Cultural Events – R. Arão Adler, 160 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 3768.8727 ou (11) 3714.2652

Informações:

http://www.tatadrama.com.br/

–

https://www.facebook.com/tatadrama.metodo

events@espacoevents.com.br – tatadrama@espacoevents.com.br
 II Jornada de Psicologia Hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA):
Psicologia hospitalar na alta complexidade
Realização: Fundação Médica do Rio Grande do Sul (RS/BR)
Datas: 20 e 21 de outubro de 2017
Local: Hospital de Clínicas de Porto Alegre – R. Ramiro Barcelos, 2350 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3359.8090
Informações: http://www.fundacaomedicars.org.br/
 I Congresso de Brinquedo Português: patrimônio material e imaterial
Agradecemos à Professora Leni Dornelles, nossa “amiga de brinquedo” pela indicação do evento.
Realização: Direção Regional de Cultura do Norte, Museu dos Biscainhos, Associação Dr. Domingo
de Oliveira Lopes, Centro Interpretativo do Brinquedo, Câmara Municipal de Vila Verde e
Universidade do Minho (PT)
Período: 26 a 28 de outubro de 2017
Locais: Braga e Vila Verde, PT
Informações:

http://congressodebrinquedoportugues.strikingly.com/

–

congresso.brinquedo.portugues@gmail.com
 XIX Encontro Nacional da ABRAPSO – Democracia participativa, Estado e laicidade:
Psicologia Social e enfrentamentos em tempos de exceção
Realização: Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) (BR), AIRÁ Eventos
Técnicocientíficos e Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (MG/BR)
Período: 01 a 04 de novembro 2017
Local: Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica – Av. João Naves de Ávila, 2121
– Uberlândia, MG/BR
Fone: (31) 3273. 5682 ou (31) 98741.9996
Informações:

http://www.encontro2017.abrapso.org.br/site/capa

–

secretaria@encontro2017.abrapso.org.br
 XVI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)
Realização: Sociedade Brasileira de Computação (SBC) (PR/BR)
Período: 02 a 04 de novembro de 2017
Local: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Curitiba,
PR/BR

Informações: http://www.sbgames.org/sbgames2017/ – contato@sbgames.org
 Congresso da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento: pesquisa e
intervenção na promoção de saúde ao longo do ciclo vital
Realização: Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento (ABPD) e Universidade
Federal de Sergipe (SE/BR)
Período: 21 a 24 de novembro de 2017
Local: Universidade Federal de Sergipe – Av. Marechal Rondon, s/n – Aracajú, SE/BR
Informações: http://www.cbpd2017.com.br/site/capa
 XI Seminário Internacional de Psicologia & Senso Religioso
Realização: GT Psicologia & Religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Psicologia (ANPEPP) e a Escola de Humanidades da PUCRS (RS/BR)
Período: 22 a 23 de novembro de 2017
Local: Teatro do Prédio 40, PUCRS – Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: http://www.pucrs.br/eventos/inst/psicologiareligiao/
 II Congreso Internacional sobre Educación y Pobreza – CIEP 2018
Realização: Pontificia Universidad Católica de Chile (CL)
Período: 21 a 23 de março de 2018 – envio de trabalhos até 01 de setembro de 2017 (destacamos o
Jogo como uma das temáticas de trabalhos aceita)
Local: Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile – Villarrica, CL
Informações: http://es.ciep2018.cl/
 III Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva
Realização: Associação Brasileira de Psicologia Positiva (RS/BR)
Período: 26 a 29 de junho de 2018
Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 920 – São Paulo, SP
Fone: (51) 3019.2444
Informações: atendimento@aconteceeventos.com.br
 IX International Conference on Sport & Society
Realização: Florida International University (US)
Datas: 19 e 20 de julho de 2018
Local: Florida International University – Miami, US
Informações: http://sportandsociety.com/2018-conference

 Recebemos e divulgamos:


Em junho deste ano, aconteceu em Porto Alegre (RS/BR) o VI Seminário Universidade e
Escolas: o guia alimentar e os novos paradigmas de comer e educar, promovido pelo
Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância e Pró Reitoria de
Extensão da UFRGS (RS/BR). A coordenadora do Programa de Extensão Universitária
“Quem quer brincar?”, Profª Drª Tânia Ramos Fortuna, participou do evento com a palestra
“Comer,

brincar

e

educar”.

Para

conferir

essa

e

demais

palestras,

acesse:

https://youtu.be/Ft8Sx5_U-lw – https://www.youtube.com/watch?v=e0PcEKxpm8o


Recebemos

da

nossa

"amiga

de

brinquedo"

Maria

do

Carmo

Kobayashi

(kobayaschifc2@gmail.com) o caderno "Brincar: propostas de reflexão sobre brincadeiras
e práticas inclusivas para professores de Educação Infantil" da Fundação Volkswagen
em parceria com a Revista Nova Escola (SP/BR), organizado pela professora Tizuko
Morchida Kishimoto. O caderno conta com nove textos de especialistas que reforçam a
importância do brincar na Educação Infantil e para a inclusão, além de ressaltar a
necessidade de escuta das crianças e de formação específica para enriquecer a teoria e
transformar a prática. Nossa "amiga de brinquedo" Maria do Carmo Kobayashi é autora do
texto "Brincar e as tecnologias na Educação Infantil" juntamente com Wagner Antonio
Junior.

Para

conferir

esse

e

demais

textos,

acesse:

http://www.brincadeiraseinclusao.org.br/home


Divulgamos o lançamento do livro “Bebês na Creche – Contribuições da Psicologia do
Desenvolvimento”, da Editora Juruá, organizado por Cesar A. Piccinini, Karla Seabra e Vera
M. R. de Vasconcelos. O livro é fruto dos debates do Grupo de Trabalho Parentalidade e
desenvolvimento infantil em diferentes contextos, da Associação Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Psicologia (ANEPEPP), e tem por objetivo trazer algumas
contribuições da Psicologia do Desenvolvimento para a formação inicial e continuada de
profissionais da Educação Infantil e de outros que atuem em áreas formais ou não de
educação da infância. Para mais informações do livro e de como adquirir, acesse:
https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=25771



Recebemos pela Rejogo, a Rede de Pesquisadores sobre Jogos no Ensino de História
da UFRGS (RS/BR), a dissertação de mestrado de Mateus Pinho Bernardes, da
Universidade Federal de Santa Cataria (UFSC), (SC/BR), intitulada “À luta camaradas! A
Greve Geral de 1917 – São Paulo: ensino de história e análises de conjuntura através de
um jogo de tabuleiro”. O trabalho resultou na produção de um jogo sobre a Greve de 1917

em São Paulo. O jogo foi construído como um instrumento didático e narrativo para o ensino
de História, onde cada jogador assume um personagem grevista e, juntamente com os
demais jogadores, elabora estratégias para a construção da Greve Geral. Para conhecer o
trabalho

e

o

jogo,

acesse:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

wGhN6NXeWyRV9Hem5CaHh0R0k

–

https://www.4shared.com/folder/hw_MbLgT/_luta_camaradas_A_Greve_Geral_.html

–

https://www.facebook.com/JogoGreveGeralde1917SP


Nossa “amiga de brinquedo” Jussara Machado Ferreira possui um canal no YouTube onde
publica diversos vídeos de contação de histórias, geralmente fazendo uso do avental como
instrumento de contação. Recentemente Jussara compartilhou conosco o vídeo com a história
“Lili

aprende

a

contar”.

Para

conferir,

acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=ePUpNCcGEZ4


Divulgamos o lançamento do livro “A Voz dos Avós: Família e Sociedade”, da Editora CRV,
organizado por Lúcia Vaz de Campos Moreira, Elaine Pedreira Rabinovich e Cristina Maria de
Souza Brito Dias. O livro faz parte da Coleção “Estudos sobre a Família” e apresenta estudos
relevantes sobre os avós na contemporaneidade. Para mais informações, acesse:
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/32430-a-voz-dos-avosbrfamilia-e-sociedadebrcolecao-estudos-sobre-familia-volume-iv

ACONTECEU
Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.


No dia 28 de agosto diversos cursos online promovidos pelo Instituto Avisa Lá (SP/BR)
tiverem início, dentre eles destacamos o curso Brincar no berçário: um direito de
aprendizagem e de desenvolvimento na infância. O objetivo do curso é construir
referenciais que auxiliem os profissionais a valorizarem o brincar não apenas no
planejamento, mas nas ações por meio da organização dos tempos, espaços e materiais para
brincar dos 0 aos 2 anos. Para mais informações sobre esse e demais cursos, acesse:
http://cursos.avisala.org/

–

https://www.loja.avisala.org.br/3-curso-a-distancia-brincar-no-

bercario-um-direito-de-aprendizagem-e-de-desenvolvimento-na-infancia


A Revista Direcional Educador (SP/BR) promoveu no dia 26 de agosto, em São Paulo
(SP/BR), o curso sobre “A abordagem Reggio Emilia: as múltiplas linguagens das
crianças e suas contribuições para o currículo da Educação Infantil e do Ensino

Fundamental”. Dentre os temas trabalhados no curso estão o estímulo a criatividade, o
protagonismo infantil e a interdisciplinaridade como essência do currículo. Para mais
informações: http://www.direcionaleducador.com.br/


No dia 25 de agosto, foi lançada em São Paulo (SP/BR), a pesquisa “Os impactos da
proibição da publicidade dirigida às crianças no Brasil”, elaborada pela The Economist
Intelligence Unit (EIU) (UK), com o apoio do Criança e Consumo, programa do Instituto
Alana (SP/BR). O estudo foi apresentado por Romina Bandura, consultora do EIU, e após
houve um debate sobre os resultados apresentados. Para mais informações, acesse:
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/lancamento-da-pesquisa-o-impacto-da-proibicao-dapublicidade-dirigida-as-criancas-no-brasil-2/



Aconteceu no dia 24 de agosto a videoconferência Diálogos do Brincar, promovida pelo
projeto Território do Brincar (SP/BR), com o tema “O direito ao brincar”. Ela teve como
convidado o advogado do programa Prioridade Absoluta (SP/BR), Guilherme Perisse, que
abordou a brincadeira como aspecto essencial do desenvolvimento da infância e também
como meio de garantir outros direitos fundamentais. A dica foi encaminhada pela nossa
“amiga de brinquedo” Maria Luiza Rodrigues Flores (malurflores@gmail.com). Para saber
mais: http://www.interrogacaostream.net/territoriodobrincar/ – http://territoriodobrincar.com.br/



Aconteceu no dia 14 de agosto, em Porto Alegre (RS/BR), a VI Jornada de Estudos sobre
Educação Infantil do Programa Educação Infantil na Roda (FACED/UFRGS) e Plenária
Ampliada do Fórum Gaúcho de Educação Infantil. Nesse ano, a jornada também fez parte
do Ciclo de Debates “Garantia do direito à Educação Infantil: monitorando o Plano
Nacional de Educação - Lei nº13.005/2014”. A jornada se propôs a debater o contexto atual
da Educação Infantil e o compromisso dos municípios com a oferta de qualidade. Para mais
informações, acesse: https://www.ufrgs.br/einaroda/divulgacao-vi-jornada-de-estudos-sobreeducacao-infantil-do-programa-educacao-infantil-na-roda/

 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 setembro de 2017.
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