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FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FALANDO EM BRINCAR
Projeto Alfateca
No falando em brincar deste mês destacamos, com muito carinho, o depoimento enviado pela nossa
“amiga do brinquedo” Sarah Paim (paim9@hotmail.com), em que relata a inspiração que o Programa
de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”, do qual já
foi bolsista, despertou para a criação do Projeto Alfateca na
escola em que leciona aqui em Porto Alegre (RS/BR):
“No ano de 2015, apareceu uma oportunidade de
professores oferecerem projetos que fugissem da proposta
formal da escola, pois seriam para alunos pertencentes à
educação integral da escola. Pensei e logo me veio um lugar
onde

as

crianças

pudessem

aprender

brincando

mais

livremente e que trabalhasse questões sobre alfabetização

Fonte: Arquivo pessoal de Sarah Paim.

numa perspectiva lúdica. Escrevi o projeto, apresentei para os
professores da escola em que trabalho, ele foi votado e aprovado, enviado para a Secretaria Municipal
de Educação de Porto Alegre (SMED/POA) (RS/BR) e aprovado novamente para ser implantado a partir
do início de 2016. Não preciso dizer que fiquei muito feliz, uma possibilidade de fazer algo diferente! No
início do ano de 2016 montei a sala só com brinquedos, jogos, fantasias, maquiagens oriundos de
doação. Pois a escola ainda não tinha conseguido dinheiro para comprar os jogos que solicitei. Hoje
percebo que não fizeram nenhuma falta, pois construía muitos jogos sozinha e com os alunos atendidos
também. O ano iniciou e a Alfateca começou a atender um grupo de alunos matriculados na educação
integral, com idade entre 8 e 10 anos. Era uma turma multi-idade. O resultado foi muito bom e no ano
de 2017 a proposta mudou, atenderia duas turmas da educação integral no turno da manhã e no turno
da tarde atenderia turmas do 1º ciclo: a10, a20 e a30. O que no ensino seriado seria 1º ano, 2º ano e 3º
ano. O atendimento se estendeu a mais turmas e isso foi muito bom, pois todos poderiam e teriam
assegurado o seu lugar de aprender brincando na escola. E foi assim que aconteceu. Na Alfateca não
há classes, uma atrás da outra. Existem apenas três grupos onde as crianças que querem sentar para
fazer alguma atividade podem fazê-la. Sempre há uma atividade voltada para a alfabetização, mas essa
atividade nunca é registrada com escrita. Não tem “folhinhas” nem cadernos. São jogos que construo
em material móvel: alfabetos, sílabas, palavras, frases, textos, parlendas, cantigas, etc. Há almofadas
para sentarmos sempre em círculo e conversarmos sobre a rotina da aula. Existe uma sucatoteca, um
cantinho dos fantoches, das fantasias, dos jogos comerciais, dos jogos matemáticos, dos jogos de
alfabetização e muitos outros. Poderia escrever, escrever, escrever... pois há muito o que contar e

compartilhar! Existe sim, possibilidade de fazer diferente onde estamos com pouco recurso. A Alfateca
é prova disso! Enfim, queria muito compartilhar a história da Alfateca que é “cria” do QQB. Muito
obrigada!”.
Nós que te agradecemos Sarah, por compartilhar conosco um relato tão lindo!
Caros “amigos de brinquedo”: no dia 29 de maio de 2018, em comemoração ao Dia Internacional
do Brincar e integrando o 7º Brinca FACED, este e outros relatos sobre práticas inovadoras que buscam
ultrapassar as fronteiras impostas ao brincar farão parte da nossa próxima “Conversas com quem gosta
de brincar”. Aguardem!
Destacamos também o Curso de Extensão Universitária “ARQUITETURAS DE JOGO na
Educação Infantil”, promovido pelo Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” e
ministrado pelo nosso “amigo de brinquedo” Professor Doutor Ricardo Saballa de Carvalho, do
Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O curso ARQUITETURAS DE JOGO na Educação Infantil tem como proposição a discussão
sobre o planejamento de ambiências de jogo simbólico nos espaços das Escolas de Educação Infantil.
Para tanto, serão abordados aspectos teóricos e metodológicos da proposta em pauta, assim como
ações práticas de planejamento e execução de arquiteturas de jogo.
Rodrigo Saballa de Carvalho é Pós-Doutor em Educação pela Universidade Federal de Pelotas
(UFPEL), Mestre e Doutor em Educação pela UFRGS. Professor e Pesquisador da área de Educação
Infantil do Departamento de Estudos Especializados (DEE) da Faculdade de Educação da UFRGS.
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (PPGEDU/UFRGS).
Realização: Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” (RS/BR)
Datas: 10, 17 e 24 de maio e 07 de junho de 2018 (quintas-feiras)
Local: Sala 612 da Faculdade de Educação da UFRGS – Av. Paulo Gama, s/n – Porto Alegre,
RS/BR
Público-alvo: educadores em geral e estudantes na área da Educação
Número de vagas: 40
Horário: 19h às 22h
Carga horária total: 20h
Período de inscrições: 01 a 30 de abril de 2018
Inscrições: arquiteturasdojogo@gmail.com
Fone: (51) 3308.3432
Informações: https://www.ufrgs.br/quemquerbrincar/ – arquiteturasdojogo@gmail.com

Atividade gratuita 

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.
 Cursos de Expansão Cultural
O Instituto Sedes Sapientiae está com inscrições abertas para diversos cursos presenciais e EaD.
Dentre eles, destacamos o curso “A arte de contar e ouvir histórias na contemporaneidade”, com
início em 05 de abril de 2018.
Realização: Instituto Sedes Sapientiae (SP/BR)
Período: 1º semestre de 2018
Local: Instituto Sedes Sapientiae – Rua Ministro Godói, 1484 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 3866.2730
Informações: http://sedes.org.br/site/ – sedes@sedes.org.br
 Prêmio Marô Barbieri
O Prêmio Marô Barbieri contempla projetos de leitura realizados na cidade de Porto Alegre e da
Região Metropolitana em escolas, bibliotecas, pontos de cultura e demais ambientes relacionados ao
livro e a leitura.
Realização: Kombina e Festipoa Literária (RS/BR)
Período: 15 de março a 15 de abril de 2018
Local: Porto Alegre, RS/BR
Informações: https://www.chrisdias.com.br/edital-maro-barbieri – contato@projetokombina.com.br
 Fórum Latinoamericano de Educação Musical (Jornada FLADEM Brasil)
Realização: Seção Nacional do Fórum Lationoamericano de Educação Musical (BR)
Data: 07 de abril de 2018
Local: Museu da UFRGS – Av. Osvaldo Aranha, 277 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: https://www.fladembrasil.com.br/porto-alegre-rs – comunicafladem@gmail.com
 Iniciação Teatral com Ekin: improvisação e presença cênica
Ministrante: Ekin, que, além de atriz, palhaça, professora de teatro e graduanda do curso de Teatro –
Licenciatura pela UFRGS, é “amiga de brinquedo” do Programa de Extensão Universitária “Quem
quer brincar?”.
Realização: MEME Santo de Casa Estação Cultural (RS/BR)
Período: 11 de abril a 27 de junho de 2018 – todas as quartas-feiras

Local: MEME Santo de Casa Estação Cultural – Rua Lopo Gonçalves, 176 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3019.2595 ou 98257.0024
Informações: http://www.centromeme.com.br/arquivo/7261 – iniciacaoteatralekin@gmail.com
 Espetáculo teatral: Peteca, Pião e Pique-Pessoa
Destacamos que o Bando de Brincantes, coletivo de arte que realiza espetáculos, livros, CD’s e
promove oficinas, cursos e palestras, é “amigo de brinquedo” do Programa de Extensão Universitária
“Quem quer brincar?”.
Realização: Bando de Brincantes (RS/BR)
Período: 13 a 29 de abril de 2018
Agendamentos para escolas nas apresentações dos dias: 13, 20 e 27 de abril.
Local: Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana – Rua dos Andradas, 736 – Porto
Alegre, RS/BR
Fone: (51) 99818.8918
Informações: http://www.bandodebrincantes.com.br/?pg=11204 – bandodebrincantes.rs@gmail.com
 XI Encontro Nacional e IV Encontro Internacional sobre o Bebê
Realização: Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê (ABEBÊ) (SP/BR)
Período: 28 de abril a 1º de maio de 2018
Local: Universidade Paulista Indianópolis – Rua Dr. Bacelar, 1212 – São Paulo, SP/BR
Fone: (11) 3062.1722
Informações: https://encontro.abebe.org.br – encontroabebe2018@somaeventos.com.br
 I Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência
Realização: Parent in Science (RS/BR)
Datas: 10 e 11 de maio de 2018
Local: Auditório térreo do Prédio 50 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Av.
Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, RS/BR
Informações: https://www.parentinscience.com – parentinscience@gmail.com
 Curso Intensivo de Psicoterapia Corporal com Crianças e Adolescentes
Realização: Clínica Brasilda Rocha (SP/BR)
Período: 18 a 20 de maio de 2018
Local: London Flat – Al. Jaú, 135 – São Paulo, SP/BR
Fone: (17) 3232.1203

Informações:

http://www.brasildarocha.com.br/pt/2015-02-25-18-07-28/curso-intensivo-de-

psicoterapia-corporal-com-criancas-e-adolescentes

–

contato@brasildarocha.com.br

–

bsrocha@terra.com.br
 VI Seminário sobre Síndrome de Down (T21)
Realização: EducaAção (RS/BR)
Data: 26 de maio de 2018
Local: Kinder Centro de Integração da Criança Especial – Rua Marcone, 412 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 99114.4416
Informações: sextoseminariosd@gmail.com
 XXV Congresso Internacional de Aprendizagem
Realização: Common Ground Research Networks (USA)
Período: 21 a 23 de junho de 2018
Local: Universidade de Atenas – Atenas, GR
Informações: http://sobreaprendizaje.com/congreso-2018
 VI International Congress of Educational Sciences and Development
Realização: Universidade de Granada (ES) e Universidade do Minho (PT)
Período: 21 a 23 de junho de 2018
Local: Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal – Av. Luísa Todi, 5 – Setúbal, Portugal
Informações:

http://congresoeducacion.es/edu_web6/presentaciontrabajos.html

simposios@congresoeducacion.es
 END 2018 Conference Website
Realização: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS)
Período: 23 a 25 de junho de 2018
Local: Hotel Novotel Budapest Centrum – Rákóczi út 43-45 – Budapeste, BU/HU
Informações: secretariat@end-educationconference.org
 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/BR
Fone: (51) 3019.2444
Informações: atendimento@aconteceeventos.com.br

–

 XXI Congresso sobre Novas Tendências em Humanidades
Realização: Common Ground Research Networks (US)
Período: 05 a 07 de julho de 2018
Local: Universidade da Pensilvânia – 3417 Spruce Street – Filadélfia, US
Informações: http://las-humanidades.com/congreso2018?utm_source=Qes18DanB&utm_medium=Qes18DanB&utm_campaign=Qes18DanB
 XVII Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico ANPEPP
Realização: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) (MG/BR)
Período: 15 a 18 de julho de 2018
Local: Campus Asa Norte da UniCEUB – SEPN, 707/907, Via W 5 Norte, Asa Norte – Brasília,
DF/BR
Fone: (31) 3241.5123
Informações: secretaria@anpepp.org.br
 X Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e XXIII Jornada de Ensino de História
e Educação
Realização: GT de Ensino de História e Educação da Anpuh/RS e a Associação Brasileira de Ensino
de História (RS/BR)
Período: 16 a 18 de julho de 2018
Local: Faculdade de Educação da UFRGS – Av. Paulo Gama, 110 – Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3308-6000
Informações: http://www.xperspectivas.com.br/
 VII International Congress on Education and Learning
Realização: Global Knowledge Academics
Período: 18 a 20 de julho de 2018
Local: Université Paris Diderot – Rue Thomas Mann, 05 – Paris, FR
Informações:

http://gkacademics.com/

–

http://sobrelaeducacion.com/congreso/convocatoria-de-

ponencias/?utm_source=Contactos+Educaci%C3%B3n+y+Aprendizaje&utm_campaign=e1b826a6f9
-GKA_EDU_2018_convocatoria_ponencias_1&utm_medium=email&utm_term=0_8d67bc0f37e1b826a6f9-58722713
 IX International Conference on Sport & Society
Realização: Florida International University (US)
Datas: 19 e 20 de julho de 2018
Local: Florida International University – Biscayne Bay Campus, North Miami – Miami, US

Informações: http://sportandsociety.com/2018-conference
 XIII Congresso Internacional de Ciências Sociais Interdisciplinares
Realização: Common Ground Research Networks (US)
Período: 25 a 27 de julho de 2018
Local: Universidade de Granada – Av. del Hospicio s/n, 18010 – Granada, ES
Informações: http://interdisciplinasocial.com/congreso2018?utm_source=Qes18DanB&utm_medium=Qes18DanB&utm_campaign=Qes18DanB
 V Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a Criança e o Adolescente
Realização: Instituto Langage (SP/BR) e Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) (MG/BR)
Período: 25 a 28 de julho de 2018
Local: Faculdade de Medicina da UFMG – Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – Belo Horizonte, MG/BR
Fone: (11) 3473.5458
Informações: http://institutolangage.com.br/congresso/ – congresso@institutolangage.com.br
 IV Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos da Criança
Realização: Universidade do Minho (PT), UFRGS (RS/BR), Pontifícia Universidade Católica de
Goiás, Universidade Federal de Goiás e Universidade Estadual de Goiás (GO/BR)
Período: 22 a 25 de agosto de 2018
Local: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Campus II – Av. Engler, 507 – Goiânia, GO/BR
Informações:

http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/estudosdacrianca/

–

ivlusoestudosdacrianca@gmail.com
 XIX ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino
Realização: Universidade Federal da Bahia (UFBA) (BA/BR)
Período: 03 a 06 de setembro de 2018 – envio de trabalhos até 31 de março de 2018
Local: Faculdade de Educação da UFBA – Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Salvador, BA/BR
Informações: https://xixendipesalvador.ufba.br/ – endipebahia@gmail.com
 VIII CIPA – Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica
Realização: Associação Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (BA/BR) e Universidade Cidade de
São Paulo (UNICID) (SP/BR)
Período: 17 a 20 de setembro de 2018 – envio de trabalhos até 30 de março de 2018
Local: Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) – Rua Cesário Galero, 448/475 – São Paulo,
SP/BR

Fone: (11) 3003.1189
Informações: http://viiicipa.biograph.org.br/homepage/ – cipa2018unicid@gmail.com
 I Bienal do Jogo e Educação
Destacamos a participação da nossa “amiga de brinquedo” Dani Noal, Professora da Faculdade de
Educação da UFRGS, na equipe de coordenação do evento.
Realização: Projeto Geringonça (FACED/UFRGS) (RS/BR)
Período: 19 a 22 de setembro de 2018
Local: Porto Alegre, RS/BR
Fone: (51) 3308.4831
Informações:

https://www.ufrgs.br/projetogeringonca/2018/02/01/vem-ai-a-i-bienal-do-jogo-e-

educacao/ – https://www.facebook.com/geringoncaufrgs/ – geringocaufrgs@gmail.com
 Recebemos e divulgamos:


Já está disponível o livro Jogos para a educação infantil de autoria de Sofia Kloppe e
Jorge Batllori Aguila lançado pela editora Vozes (RS/BR), cuja obra propõe atividades
lúdicas, vitais, prazerosas, livres e espontâneas que se constituem para os professores numa
metodologia eficaz no alcance dos objetivos da Educação Infantil. Para mais informações
sobre

o

livro,

acesse:

https://www.travessa.com.br/jogos-para-a-educacao-

infantil/artigo/03439c42-60c2-4873-851f-4c09f79ce606


Compartilhamos os links de acesso para conhecer o grupo de pesquisa Criar e brincar: o
lúdico no processo de ensino e aprendizagem, que conta com a participação do
pesquisador e professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) (RJ/BR), Jonathan Aguiar: http://grupocriarebrincar.wixsite.com/lupea –
https://www.facebook.com/grupocriarebrincar/



Já está disponível a coletânea ilustrada de contos infanto-juvenis A Rita contava histórias
através do formato eBook Kindle. O livro é de autoria de Vera Barros e ilustração de Aline
Antunes. A obra é inspirada em causos divertidos vividos e ouvidos pela autora. Consulte
mais informações sobre o livro acessando: https://www.amazon.com.br/Rita-contavahist%C3%B3rias-Barros-Oliveiraebook/dp/B078JZK48Z/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1517493508&sr=82&keywords=Vera+Barros+de+Oliveira



Divulgamos o espaço oferecido pela revista Veras, revista acadêmica de educação do
Instituto Vera Cruz (SP/BR), para submissão de artigos cujo tema é "As Infâncias no
Brasil". Serão aceitos artigos submetidos até 06 de abril de 2018. Para saber mais sobre as
publicações

da

revista

e

condições

para

submissão

de

artigo,

acesse:

http://site.veracruz.edu.br/instituto/revistaveras/index.php/revistaveras/about/submissions#onli
neSubmissions


Anunciamos o mais recente número da revista Em Aberto(DF/BR) publicado em dezembro
de 2017. O tema desta edição é Pedagogia do cotidiano na (e da) Educação Infantil com
organização do nosso “amigo de brinquedo” Rodrigo Saballa de Carvalho e Paulo Sergio
Fochi.

A

revista

está

disponível

através

do

site:

http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto


Divulgamos que a International Journal of Liberal Arts and Social Science do Center for
Enhancing Knowledge (UK) está recebendo trabalhos para sua próxima publicação, o Volume
06, Nº 03, que está será publicado no mês de abril de 2018. O prazo para submissão de
artigos é dia 02 de abril de 2018 e pode ser feito através dos e-mails: editor@ijlass.org ou
editor.ijlass@hotmail.com.

Para

mais

informações,

acesse

o

site

da

revista:

http://www.ijlass.org

ACONTECEU
Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.


Em 26 de março de 2018, em São Paulo (SP/BR), o programa Criança e Consumo, do Alana
e a ANDI - Comunicação e Direitos organizaram o lançamento do livro Autorregulação da
Publicidade Infantil no Brasil e no Mundo, organizado por Isabella Henriques e Veet
Vivarta, publicado pela Editora Verbatim (SP/BR). O livro apresenta os resultados de um
estudo realizado pelo Harvard Law & International Developmente Society (LIDS), da
Universidade de Harvard (US), sobre os sistemas autorregulatórios de publicidade infantil de
alimentos de Reino Unido, França, Austrália, Canadá e União Europeia. A publicação também
traz artigos que apresentam o sistema regulatório e autorregulatório brasileiro sobre
publicidade

dirigida

à

criança.

Leia

mais

informações

no

link:

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/publicidade-infantil-4/


Aconteceu no dia 20 de março de 2018, o Seminário Avaliação da/na Educação Infantil:
debates e embates no cenário nacional. O evento ocorreu no auditório da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) (SP/BR), a partir da parceria entre o

Programa de Extensão Educação Infantil na Roda da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) (RS/BR) e o Centro de
Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Educação (CEPPPE) da USP. Confira os
próximos eventos oferecidos pela FEUSP no link: http://www4.fe.usp.br/eventos/proximoseventos



Aconteceu em março de 2018, no Teatro Marília, a apresentação do espetáculo
Brinquedorias, do Grupo Serelepe da Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) (MG/BR). Resultado de CD e DVD, o espetáculo reúne 20
brincadeiras que o trio formado por Reginaldo Santos, Gabriel Murilo e pelo nosso “amigo
de brinquedo”, Eugênio Tadeu, buscou em suas memórias, na formação profissional e no
intercâmbio com outros grupos de artistas que lidam com o universo infantil na América do
Sul. Elas são apresentadas de forma cênica e musical. Para mais informações sobre o
Projeto Serelepe, visite o blog: http://programaserelepe.blogspot.com.br/



Ocorreu no dia 22 de fevereiro deste ano o lançamento oficial do livro Cirandas do Brincar
Formações e Práticas Profissionais, organizado por Andrea Jurdi, Carla Cilene da Silva e
Maria Inês Brunello com publicação pela Editora Unifesp (SP/BR). A obra expõe a
importância do brincar em diferentes vertentes e possibilidades e ainda conta com a
participação da coordenadora do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”,
Profª Drª Tânia Ramos Fortuna, no capítulo “Do brincar no território ao território do
brincar: dimensões teóricas e conceituais”. Para mais informações sobre o livro, acesse:
http://www.editoraunifesp.com.br/produto/cirandas+do+brincar.aspx



Em fevereiro de 2018, a Rádio Butiá (http://www.radiobutia.com/) - formada pelos integrantes
do Movimento da Canção Infantil Latino-americana e Caribenha (MOCILyC), teve como
disco do mês o CD "Umas e outras" do Duo Rodapião, composto também pelo nosso
"amigo do brinquedo" Eugênio Tadeu e Miguel Queiroz. O CD é uma seleção de canções
dos três trabalhos - “Dois a Dois” (1994), “Murucututu” (2001) e “Nigun” (2005)- produzidos
pelo Duo, que atua desde 1994, realizando espetáculos cênico-musicais dedicados ao público
infantil. Este CD traz também duas novas gravações: Sapos e Boizinho Velho. São
características principais do Rodapião a pesquisa sonora vocal e instrumental e o tratamento
cênico das canções.

 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 abril de 2018.
Elaboração: Marcia Guterres Weirich, Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira
Envio e cadastramento de destinatários: Marcia Guterres Weirich, Antônio Reginaldo Júnior Sigal de
Souza e Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira
Supervisão e seleção de conteúdo: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Educação
Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”
Coordenação geral: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna
Av. Paulo Gama, s/n. sala 101

Porto Alegre – RS – BRASIL

Fone: +55 51 3308-3432

Fax: + 55 51 3308-3985

CEP: 90046-900

Endereço eletrônico: quemquerbrincar@ufrgs.br
Site: www.ufrgs.br/quemquerbrincar
Este boletim informativo é enviado a 11.401 “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

