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FALANDO EM BRINCAR  

À chegada de outubro, além de iniciarem as celebrações para o mês das crianças, comemora-se uma 

data muito especial: as 20 edições do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” e 

o começo das festividades das bodas de porcelana equivalente aos 20 anos dessa trajetória. A data 

oficial para a parabenização do Programa é o dia 07 de outubro, porém, a semana do dia 18 a 22 de 

setembro foi marcada pelo espírito festivo durante a participação da equipe do “Quem quer brincar?” na 

I Bienal do Jogo e Educação, realizada pelo Programa de Extensão Universitária Geringonça 

[Pedagogias da diferença, Ecologias da vida] (FACED/UFRGS) (RS/BR). Naquela semana, a equipe do 

Programa organizou exposição, mostra de acervo, banner, contação de histórias sobre os 20 anos do 

Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?” e da Brinquedoteca Universitária da 

Faculdade de Educação da UFRGS no Museu da UFRGS. Foram recebidos diversos grupos de 

professores da região metropolitana do estado e de outros estados do Brasil, turmas de estudantes, 

visitas de professores e técnicos da UFRGS, “amigos de brinquedo” e, enfim, novos amigos de 

brinquedo que passaram a fazer parte desta história. A todos, somos gratos pela participação. Ainda, no 

dia 21 de setembro, das 18h às 20h houve a Conversa com a Professora Drª Tânia Ramos Fortuna 

sobre o Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”, sua trajetória na área de Jogo e 

Educação na Faculdade de Educação da UFRGS, no salão principal do Museu da UFRGS.  

Como forma de iniciar as comemorações dos 20 anos do “Quem quer brincar?” foram criados 

dois materiais audiovisuais que expressam a importância de defender a causa lúdica: um documentário, 

que reúne depoimentos de importantes personagens que marcaram a trajetória do Programa e um 

videoclipe artístico, que através da atuação de fantoches e música autoral inédita representa a canção 

comemorativa do Programa de Extensão Universitária “Quem quer brincar?”. Confira os vídeos através 

dos links que seguem abaixo das capturas de imagem: 

 

 

  

 

Documentário: 

https://www.youtube.com/watch?v=fRZ7D_gtqnw&

t=456s 

 

Videoclipe: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0uE9ISW6Ug

&t=2s 
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Com a proximidade do dia 12 de outubro, data em que comemoramos no Brasil o Dia das Crianças, 

compartilhamos no Falando em Brincar deste mês, esta linda crônica de Cecília Meireles, 

encaminhada pelo nosso “amigo de brinquedo” Salvadore Santagada (salvatoresantagada@gmail.com), 

que nos traz o olhar das crianças para com os brinquedos.  

 

Brinquedos incendiados 

Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os seus brinquedos.  

Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto mirá-los nos mostruários – uns, pendentes 

de longos barbantes; outros, apenas entrevistos em suas caixas.  

Ah! Maravilhosas bonecas louras, de chapéus de seda! Pianos cujos sons cheiravam a metal e verniz! 

Carneirinhos lanudos, de guizo ao pescoço! Piões zumbidores! – e uns bondes com algumas letras escritas ao 

contrário, coisa que muito nos seduzia – filhotes que éramos, então, de M. Jordain, fazendo a nossa poesia 

concreta antes do tempo. 

Às vezes, num aniversário, ou pelo Natal, conseguíamos receber de presente alguns bonequinhos de celulóide, 

modesto cavalinhos de lata, bolas de gude, barquinhos sem possibilidade de navegação... – pois aquelas 

admiráveis bonecas de seda e filó, aqueles batalhões completos de soldados de chumbo, aquelas casas de 

madeira com portas e janelas, isso não chegávamos a imaginar sequer para onde iria.  

Amávamos os brinquedos sem esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, 

possuindo-os apenas em sonho, como se para isso, apenas, tivessem sido feitos. 

Assim, o bando que passava, de casa para a escola e da escola para casa, parava longo tempo a contemplar 

aqueles brinquedos e lia aqueles nítidos preços, com seus cifrões e zeros, sem muita noção do valor – porque 

nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos, éramos só renúncia e amor.  

Bastava-nos levar na memória aquelas imagens e deixar cravadas nelas, como setas, os nossos olhos. 

Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara.  

E foi uma espécie de festa fantástica. 

O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo.  

As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua, onde 

brilhavam bombeiros entre jorros d’água.  

A elas não interessavam nada peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam.  

Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. 

Brinquedos que jamais teriam possuído, sonhos apenas da infância, amor platônico. 

O incêndio, porém, levou tudo.  

O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas. 

Felizmente, ninguém tinha morrido  

– diziam em redor.  

Como não tinha morrido ninguém?, pensavam as crianças.  

Tinha morrido o mundo e, dentro dele, os olhos amorosos das crianças, ali deixados. 

E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios.  

Em outras idades.  

De outros brinquedos.  

Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós brinquedos que somos, talvez de anjos distantes! 

Cecília Meireles 

MEIRELES, Cecília. Brinquedos incendiados. In: Janela Mágica. São Paulo: Moderna, 1983. p.13-20.  

 

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 
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detalhadas devem ser obtidas exclusivamente com a instituição promotora. O envio deve ocorrer 

preferencialmente até o dia 20 de cada mês.  

 

 II Curso de Extensão “Conversas com Educadores: o brincar como forma de lidar com a não 

aprendizagem” 

Realização: Grupo de Pesquisa Criar & Brincar: O lúdico no processo de ensino e aprendizagem 

(LUPEA) do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PPGE-UFRJ) (RJ/BR)  

Período: 26 de setembro a 12 de dezembro de 2018 – encontros semanais 

Módulos: 

Módulo 01: “Os meus alunos? Eles são agressivos e não aprendem. O que fazer?”. 

Módulo 02: Jogar e brincar em meio a comportamentos antissociais. É possível? 

Módulo 03: Docência criativa 

Local: Colégio de Aplicação da UFRJ – Rua José Joaquim Seabra, s/n – Rio de Janeiro, RJ/BR 

Informações: http://grupocriarebrincar.wixsite.com/lupea/quem-somos – escritorjonathan@gmail.com 

 

 Workshop de palhaço – Clown: o prazer de Ser ridículo 

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: Casa de Cultura Mário Quintana (RS/BR) 

Data: 29 de setembro de 2018  

Local: Sala Cecy Frank da Casa de Cultura Mário Quintana – Rua dos Andradas, 736 – Porto 

Alegre, RS/BR 

Informações: palhacariaekin@gmail.com 

 

 Mincurso: As máscaras como elemento lúdico na cultura: Na contação de histórias, na dança, 

no teatro e nas brincadeiras 

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

Data: 29 de setembro de 2018  

Local: Escola Tarsila do Amaral – Rua Antônio Lourenço, 153 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 96498-1221 

Informações: contatoabbri@gmail.com – http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/15/oficina-as-

mascaras-como-recurso-expressivo-na-contacao-de-historias/ – 

https://www.facebook.com/events/307845136434417/  

 

 Cursos Panamby Educacional 
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Realização: Panamby Educacional e Direcional Educador (SP/BR)  

Data: 29 de setembro de 2018 

Cursos: 

- Planejamento, rotina e trabalho com projetos na Educação Infantil: estudos e propostas para 

crianças de 0 a 5 anos 

- Alfabetização Matemática na Educação Infantil e no Fundamental I: como montar um acervo 

de jogos de baixo custo 

- Janus Korczak, entrelaçando vida e obra: relacionar as vivências democráticas propostas por 

Korczak e as práticas escolares atuais 

Local: Universidade Gama Filho – Rua 13 de maio, 681 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 2372.3992 ou 98486.1117 

Informações: http://www.panambyeducacional.com.br/ – contato@panamby.net.br  

 

 Lançamento da obra “A Arte de Tratar” de Celso Gutfreind 

Celso Gutfreind é autor da obra e nosso “amigo de brinquedo”. 

Realização: Artmed Editora (RS/BR)  

Data: 02 de outubro de 2018 

Local: Loja Saraiva do Moinhos Shopping – Rua Olavo Barreto Viana, 36 – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: coliveira@grupoa.com.br  

 

 Ação docente em diálogos com a deficiência  

Realização: Programa de Extensão Dança e Deficiência da Escola de Educação Física, Fisioterapia 

e Dança (ESEFID) da UFRGS (RS/BR) 

Período: 05 a 07 de outubro de 2018  

Local: Sala de Rítmica 01 da ESEFID – Rua Felizardo, 750 – Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 98052.0223 

Informações: artecontatoeducacao@gmail.com – http://www.deficienciaemcena.com.br/site/  

 

 VII Conferência Internacional de Psicologia Comunitária 

Realização: Sociedad Chilena de Psicologia Comunitária (CL)  

Período: 05 a 07 de outubro de 2018  

Local: Campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile – Rua Las Palmeras, 3425 – Ñuñoa, 

Chile 

Informações: http://www.cipc2018chile.cl/  

 

 Play More... Stress Less: How Play Encourages Social and Emotional Development at All Ages 

Realização: USA Toy Library Association and Cuyahoga County Public Library (USA) 
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Data: 06 de outubro de 2018  

Local: Cuyahoga County Public Library – Ohio, USA 

Informações: https://www.usatla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48:conference-

registration&catid=20:site-content&Itemid=140  

 

 VIII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda e Plenária do 

Fórum Gaúcho de Educação Infantil – Educação Infantil no Rio Grande do Sul: discutindo 

critérios e parâmetros pra uma oferta de qualidade 

Realização: Programa de Extensão Educação Infantil na Roda (FACED/UFRGS) e Fórum Gaúcho 

de Educação Infantil (RS/BR)  

Data: 08 de outubro de 2018 

Local: Sala 102 da FACED/UFRGS – Avenida Paulo Gama, s/n – Porto Alegre, RS/BR 

Informações: https://www1.ufrgs.br/extensao/inscricoes/ins_inscricao.php – 

https://www.ufrgs.br/einaroda/ 

 

 Encuentro Latinoamericano de Educación – ELE 2018  

Realização: Instituto Antioqueño de Investigación e Politécnico Grancolombiano Instituición 

Universitaria (CO)  

Período: 10 a 12 de outubro de 2018 

Local: Medellín, Colômbia 

Informações: http://www.fundacioniai.org/ele/ – ele@fundacioniai.org  

 

 Mostra “O brincar e a Infância” 

Realização: Ludoteca Pulo do Gato, Sala Redenção UFRGS – Cinema Universitário e Departamento 

de Difusão Cultural da UFRGS (RS/BR)  

Data: 11 de outubro de 2018  

Criança: a alma do negócio (2008), de Estela Renner 

Local: Sala Redenção, Campus Centro UFRGS – Avenida Engenheiro Luiz Englert, s/n – Porto 

Alegre, RS/BR 

Informações: contato@ludotecapulodogato.com.br – https://www.facebook.com/ludotecapulodogato/ 

– http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=512  

 

 Palestras e oficinas sobre o Lúdico na Educação  

Realização: 9ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, Grupo de Pesquisa Criar & Brincar: O 

lúdico no processo de ensino e aprendizagem (LUPEA) da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (RJ/BR)  

Período: 16 a 18 de outubro de 2018  
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Palestras e oficinas:  

- O Brincar na formação inicial e continuada de professores da Educação Básica (16 de 

outubro) 

- “As crianças aprendem o que é equilíbrio. Os adultos vivenciam o equilíbrio”: reflexões dos 

estudantes de Pedagogia sobre Montessori (16 de outubro) 

- “Lúdico o que é?” conceituando lúdico a partir das produções do Grupo de Pesquisa Criar e 

Brincar (17 de outubro) 

- O Lúdico é um saber? Vozes docentes sobre o lúdico na docência do Ensino Superior (18 de 

outubro) 

- Quando ser cego é uma proposta de experimentação no curso de Pedagogia: inclusão 

combina com sentir? (18 de outubro) 

Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ – Avenida Pasteur, 250, Urca – Rio de 

Janeiro, RJ/BR 

Informações: escritorjonathan@gmail.com – http://www.siac.ufrj.br/index.php  

 

 III Jornada Estadual sobre Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa 

com Altas Habilidades: Compartilhando Saberes 

Realização: Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com 

Deficiência e com Altas Habilidades (FADERS) (RS/BR)  

Datas: 19 de outubro de 2018  

Local: Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul-TCE/RS - Rua Sete de 

Setembro, 388 - Porto Alegre, RS/BR 

Fone: (51) 3287-6500 

Informações: http://www.faders.rs.gov.br/servicos/10/3675 

 

 IV Congresso do Saber Psicanalítico: Inconsciente, Criatividade e Potencialidade – da Era 

Contemporânea ao Futuro 

Realização: Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Rio Grande do Sul (SINPERS) (RS/BR)  

Datas: 19 e 20 de outubro de 2018  

Local: Hotel Itaimbé – Rua Venâncio Aires, 2741 – Santa Maria, RS/BR 

Fone: (55) 3225.1800 

Informações: http://www.congressodepsicanalise2018.com.br/ 

 

 Formação de Brinquedistas e Gestão de Brinquedotecas 

Realização: Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBr) Núcleo Guarulhos (SP/BR)  

Datas: 20 e 21 de outubro e 10 e 11 de novembro de 2018 

Local: Rei Ludus – Avenida São Luiz, 383 – Guarulhos, SP/BR 
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Fone: (11) 2937.7825 ou 97429.2367 

Informações: http://www.reisludos.com.br/cursos.html  

 

 O brincar nos primeiros anos de vida: conceitos e práticas para as crianças de 0 a 3 anos 

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

Data: 23 de outubro de 2018 

Local: Casa do Brincar – Rua Ferreira de Araújo, 388 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 96498-1221 

Informações: contatoabbri@gmail.com – http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-

oficinas/ – https://www.facebook.com/events/307845136434417/ 

 

 XLVIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia: Psicologia para um Mundo em 

Transformação 

Realização: Sociedade Brasileira de Psicologia (SP/BR)  

Período: 23 a 26 de outubro de 2018 

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

Fone: (16) 3625.9366  

Informações: http://www.ra.sbponline.org.br – sbp@sbponline.org.br  

 

 Brincar e Ler – Nascemos leitores… ou somos formados leitores? Cheiros e sons são 

também uma forma de leitura? Vamos brincar e descobrir! 

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

Data: 30 de outubro de 2018 

Local: Casa do Brincar – Rua Ferreira de Araújo, 388 – São Paulo, SP/BR 

Fone: (11) 96498-1221 

Informações: contatoabbri@gmail.com – http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-

oficinas/ – https://www.facebook.com/events/307845136434417/ 

 

 X Congresso Ibero-americano de Docência Universitária: O envolvimento estudantil na 

Educação Superior 

Realização: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Centro de Estudos em 

Educação Superior (CEES/PUCRS) e Associação Ibero-americana de Docência Universitária 

(RS/BR) 

Período: 30 de outubro a 01 de novembro de 2018  

Local: Salão de Atos do Prédio 04 e Prédio 50 da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre, 

RS/BR 

Informações: http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/  

http://www.reisludos.com.br/cursos.html
mailto:contatoabbri@gmail.com
http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-oficinas/
http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-oficinas/
https://www.facebook.com/events/307845136434417/
http://www.ra.sbponline.org.br/
mailto:sbp@sbponline.org.br
mailto:contatoabbri@gmail.com
http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-oficinas/
http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-oficinas/
https://www.facebook.com/events/307845136434417/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/


 

 Congresso Internacional de Psicologia 

Realização: Sociedade Cubana de Psicologia (CU) 

Período: 19 a 24 de novembro de 2018  

Local: Palácio de Convenções – Havana, Cuba 

Informações: http://www.lionstoursoperadora.com.br/hominis-cuba  

 

 Congresso Pedagogía 2019: Encontro Internacional pela Unidade dos Educadores 

Realização: Ministério da Educação da República de Cuba e o Palácio de Convenções da Havana 

(CU) 

Período: 04 a 08 de fevereiro de 2019  

Local: Palácio de Convenções – Havana, Cuba 

Fone: (19) 3583.0825 

Informações: http://www.congressopedagogia.com.br/ - lionstours@lionstours.com.br  

 

 XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 

Realização: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (MX) 

Período: 10 a 12 de julho de 2019  

Local: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco – Ciudad de México, MX 

Informações: http://interdisciplinasocial.com/congreso-2019  

 

 XXVI International Conference on Learning 

Realização: University of Athens, University of Patras (GR) e Queen's University Belfast (UK) 

Período: 24 a 26 de julho de 2019  

Local: Queen's University Belfast – Belfast, UK 

Informações: http://thelearner.com/2019-conference  

 

 IX International Conference on Health, Wellness, & Society 

Datas: 19 e 20 de setembro de 2019  

Local: University of California – Berkely, US 

Informações: http://healthandsociety.com/2019-conference  

 

 Recebemos e divulgamos:  

  

 Recebemos da nossa “amiga de brinquedo” e conselheira curadora, Professora Maria Luiza 

Rodrigues Flores (malurflores@gmail.com), a notícia divulgada no mês de setembro em que 

a Sociedade Americana de Pediatria recomenda: brincar é um remédio! “O documento diz, 
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ao pé da letra, como conclusão de suas dezoito páginas assinadas por cinco médicos: 

“Estimulem o aprendizado lúdico em todas as consultas com crianças em boas condições de 

saúde nos dois primeiros anos de vida”. As práticas indicadas, ressalve-se, passam longe dos 

dispositivos eletrônicos. São as chamadas “brincadeiras livres”, nas quais meninas e meninos 

se envolvem espontânea e ativamente.” Para continuar lendo essa importante notícia, acesse: 

http://www.revelia.com.br/posts/detalhe/23510 ou https://veja.abril.com.br/revista-veja/brincar-

e-o-melhor-remedio/  

 

 Nosso sempre presente “amigo de brinquedo” Eugênio Tadeu 

(eugenio.tadeu@yahoo.com.br), da Universidade Federal de Minas Gerais (MG/BR), 

compartilha conosco Portal Cánones, site que dispõe composições de Andrés Barrios, 

compositor que acredita firmemente no direito da criança de receber manifestações artísticas 

da mais alta qualidade, e, por isso, cria arte musical para a infância do século XXI. Confira as 

canções em: http://www.portaldecanones.com.ve/leo  

 

 Este também é lugar para brincar com as palavras. Nesse sentido, compartilhamos a bela 

poesia sobre o brincar escrita por Milena Conci, aluna da turma A da disciplina de Psicologia 

da Educação – O Jogo I (FACED/UFRGS). 

 

Brincar é...  

Como seria o hoje,  

Se eu tivesse feito diferente ontem?  

Como seria a vida,  

Sem a capacidade de criar do homem?  

 

Lembro-me de quando era criança,  

Quando todas possibilidades estavam ali, 

 Prontas para serem experimentadas,  

Várias vidas dentro de mim.  

 

No interior da brincadeira,  

Podia expressar-me sem dó,  

Ser várias versões de mim mesma,  

Desatar todos os meus nós. 

 

É por isso que eu digo, 

Brincar é coisa séria! 

Pois brincando se aprende a viver, 

Desfrutando da magia etérea.  

 

Pra quem diz que neste mundo temos que ser severos,  

Eu tenho uma sugestão,  

Quem sabe olhar pras crianças,  

E perceber como a brincadeira gera evolução!  

Milena Conci 

 

http://www.revelia.com.br/posts/detalhe/23510
https://veja.abril.com.br/revista-veja/brincar-e-o-melhor-remedio/
https://veja.abril.com.br/revista-veja/brincar-e-o-melhor-remedio/
mailto:eugenio.tadeu@yahoo.com.br
http://www.portaldecanones.com.ve/leo


 

ACONTECEU  

Espaço destinado à comunicação de eventos que já ocorreram.  

 

 Aconteceu na última terça-feira, dia 25 de setembro, em São Paulo (SP/BR) um Sarau de 

Jogos promovido pela Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri) (SP/BR). O sarau 

contou com a presença de Cyrce M. R. J. de Andrade, assessora na criação de 

brinquedotecas, professora em cursos, palestras e oficinas sobre o brincar, jogos, brinquedos 

e brincadeiras, Mestre em Psicologia da Educação pela PUC-SP. Para saber mais, acesse: 

http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-oficinas/  

 

 No último sábado, dia 22 de setembro, promovido pela Panamby Educacional e Direcional 

Educador (SP/BR), ocorreu em São Paulo (SP/BR), o curso presencial Reggio Emilia: A 

reinvenção da Educação Infantil, que tratou sobre conceitos da abordagem pedagógica 

desenvolvida na cidade de Reggio Emilia (Itália). Para mais informações sobre esse e 

próximos cursos, acesse http://www.panambyeducacional.com.br/reggio-emilia-a-reinvencao-

da-educacao-infantil/  

 

 Iniciaram na quarta-feira dia 19 de setembro, na Casa de Cultura Mário Quintana de Porto 

Alegre (RS/BR), as aulas da Oficina de Clown, da Sapato Florido. As aulas são ministradas 

pela nossa “amiga de brinquedo”, atriz, professora de teatro, palhaça e graduada no curso de 

Teatro – Licenciatura, pela Universidade Federal do  Rio Grande do Sul (UFRGS), Eveliana 

Marques (Ekin). Através de brincadeiras do universo infantil, de jogos específicos de palhaço 

e saídas de campo com a utilização do nariz vermelho, será buscado um caminho para o 

clown pessoal de cada participante. O trabalho acontecerá uma vez por semana, até 

dezembro. Para mais informações, acesse http://www.ccmq.com.br/site/?p=47825 ou entre 

em contato pelo e-mail palhacariaekin@gmail.com. 

 

 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 outubro de 2018.  

Elaboração: Marcia Guterres Weirich e Rodrigo Sacco Flores Almeida Teixeira 

Envio e cadastramento de destinatários: 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  

http://www.brinquedoteca.org.br/2018/08/31/ciclo-de-oficinas/
http://www.panambyeducacional.com.br/reggio-emilia-a-reinvencao-da-educacao-infantil/
http://www.panambyeducacional.com.br/reggio-emilia-a-reinvencao-da-educacao-infantil/
http://www.ccmq.com.br/site/?p=47825
mailto:palhacariaekin@gmail.com
http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar
http://www.ufrgs.br/quemquerbrincar


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    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 12014 “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  

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

