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Dia Internacional do Brincar - 2018 

 

Para comemorar o Dia Internacional do Brincar – festejado em várias partes do mundo no dia 28 

de maio, sob o estímulo da International Toy Library Association (ITLA) e da Associação Brasileira de 

Brinquedotecas (ABBRI) –, 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 3ª. feira, dia 29 de maio de 2018:  

 

* 7º. Brinca FACED 

Com a intenção de encorajar a comunidade universitária da Faculdade de Educação (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, das 8h30min às 12h30min, com a mediação lúdica da equipe do Programa de 

Extensão Universitária “Quem quer brincar?”, dos alunos das disciplinas da área de Jogo e Educação 

das Professoras Darli Collares e Tânia Ramos Fortuna.  

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, 

também animarão as brincadeiras. 

A Professora Dulcimarta Lemos Lino (DEE/FACED/UFRGS) e seus alunos de Educação Musical 

realizarão a Oficina de Brinquedos Sonoros das 8h às 10h, na sala 102.  

Visitas mediadas à exposição "Paisagens da memória: cidade e corpos em movimento” 

ocorrerão no Museu da UFRGS, próximo ao prédio FACED, das 8h às 20h, onde também será possível 

participar das sessões de Contação de Histórias, às 10h e às 15h. 

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

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

universitária da UFRGS.  

A Editora Vozes exporá e comercializará seus livros publicados sobre a temática do brincar, 

realizando a Feira do Livro sobre o Brincar no saguão térreo da FACED. 



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

Local: saguão térreo da FACED (se não chover, também do lado de fora do prédio) e Museu da 

UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre) 

 

* Conversa com quem gosta de brincar sem fronteiras  

Palestrantes:  

Brincar sem fronteiras de gênero: papéis culturais de gênero em brinquedos e revistas dirigidos 

às crianças – Professora Luiza Moucachen de Sant’Anna (Licenciada em Ciências Biológicas – 

UFRGS) 

Brincar sem fronteiras na Educação Infantil: desenvolvimento de jogos digitais como forma de 

aprendizagem na Educação Infantil – Professora Camila Peres (Bacharel e Licenciada em Artes 

Visuais – UFRGS) 

Brincar sem fronteiras no Ensino Fundamental: a experiência da Alfateca (Brinquedoteca 

especializada em alfabetização e letramento) – Professora Sarah Paim (Licenciada em Pedagogia – 

UFRGS; Especialista em Supervisão Escolar – UNILASALLE; Professora da RME/POA) 

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. 

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)  

 

Atividade gratuita, sem inscrição prévia (é só chegar e brincar!).   
 

 

 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 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 

http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar
http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar


Supervisão e seleção de conteúdo: Profa. Dra. Tânia Ramos Fortuna  
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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  
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Este boletim informativo é enviado a 11.424 “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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