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Brincar e brinquedotecas...
chaves na promoção da saúde
Brincar promove a saúde física, mental e social de todos, bebês,
crianças, pessoas com deficiência, adultos e idosos.
As brinquedotecas apoiam não só a promoção da saúde, mas
também, a saúde do nosso planeta, reduzindo a nossa pegada
ecológica.
Em 2021, a Associação Internacional de Brinquedotecas (ITLA) e a
Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), querem partilhar
as seguintes mensagens:

Tema para 2021:
Brincar é Saúde!
As brinquedotecas
promovem uma vida
saudável!

Na Pandemia,
o Brincar e as
Brinquedotecas são
promotores de saúde
para todos!

Uma iniciativa da Associação
Internacional de Ludotecas (ITLA)

28 de Maio...
DIA MUNDIAL DO BRINCAR!
Iniciado pela Associação Internacional de
Brinquedotecas (ITLA), o Dia Mundial do
Brincar é uma data para que, em todo o
mundo, se celebre o direito da criança ao
brincar.
Nas palavras de Freda Kim, fundadora do
Dia Mundial do Brincar (DMB):
“A razão para a celebração do Dia
Mundial do Brincar é enfatizar a
importância do brincar nas nossas vidas e,
particularmente, na vida das crianças, as
quais, através do brincar, aprendem a
falar, a fazer amigos e a fazer exercício;
também adquirem competências básicas
para a educação formal, como a
concentração, a imaginação, a
autoexpressão e a memorização de
informação útil.
Deixe a criança brincar hoje para garantir
um futuro feliz, significativo e saudável.”
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Em 2021...
Brincar é essencial para a saúde
De que forma podem as brinquedotecas e demais atores
comprometidos com o brincar promover o Dia Mundial do
Brincar? Que mudanças devem ser feitas em cada país,
considerando a realidade da COVID-19?
Cientes de que em 2021 a pandemia ainda implicará, na
maioria dos países, restrições às celebrações do DMB,
sugerimos ideias para aqueles que podem estar em
confinamento.
De qualquer forma, BRINCAR É SAÚDE e é a mensagem que
devemos afirmar!

Mensagem da fundadora do Dia Mundial do Brincar,
Freda Kim
"Caros,
Por favor, reconheçam e celebrem o valor do BRINCAR
na vida de todos nós!
Nunca foi tão importante quanto agora, em 2021,
perceber o papel que o BRINCAR tem, pode e deve ter
no nosso bem-estar."

World Play Day - 2021

Mensagem ABBri 2021
Dia Mundial do Brincar

Em conjunto com a Itla,
a ABBri convida a todos,
pais, avós, educadores,
a dedicar um tempo
para brincar.
Lembre-se sempre, que
o brincar é necessário.
Brincar é saúde!!!
@diadobrincar
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Mensagem ABBri 2021
Dia Mundial do Brincar

Brincar é Saúde!
Venha conosco!
Entre nessa campanha e
publique a sua atividade do
Dia do Mundial do Brincar
em
@diadobrincar no Facebook
Brincar para ser...
- fisicamente saudável
- mentalmente saudável
- socialmente saudável
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@diadobrincar

Brincar para ser...
Fisicamente saudável
Brincar
tem
impacto
no
desenvolvimento global das crianças
e é uma componente fundamental do
seu desenvolvimento físico e bemestar.

@diadobrincar
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Brincar para ser fisicamente
ativo, mesmo na pandemia!

Brincar ao
ar livre
@diadobrincar

Brincar em
casa
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COVID-19
Alternativas

Brincar para ser...
Mentalmente saudável!
Brincar é elemento chave do desenvolvimento psicológico e do bem-estar
e é uma forma de reforçar vários elementos psicológicos fundamentais: a
autoestima, a autoconfiança, a empatia e os comportamentos sociais, são
alguns exemplos.
No entanto, a brincadeira livre é cada vez mais rara na maioria das
sociedades.
Deixamos algumas sugestões para que as brinquedotecas e pessoas
comprometidas com a defesa do direito do brincar, possam promover a
brincadeira, enquanto forma de ser mentalmente saudável!

PROPOSTAS

Liberdade no brincar

@diadobrincar

Prazer, espontaneidade e pensamento fora da caixa. Estes são os desafios que deve abraçar.
Permita a livre escolha e promova a autonomia, abrindo portas à criatividade de cada um. Desafie
as crianças a encontrar maneiras diferentes de explorar brinquedos e jogos que estão acostumados
a usar.

Emoções e sentimentos
Ser capaz de expressar sentimentos e emoções é crucial para a saúde mental. Brincar pode ser
elemento facilitador – procure e disponibilize brinquedos e jogos que tenham potencial para criar
oportunidades que permitam expressar sentimentos. Converse com as crianças sobre como se
sentem brincando, tanto as emoções positivas como as negativas, quando perdem um jogo, quando
esperam pela sua vez para jogar).
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Brincar para ser mentalmente
saudável mesmo em Pandemia!

COVID-19
Alternativas

O efeito que a pandemia tem e terá na saúde mental, nas crianças
e nos adultos, ainda é desconhecido. Os especialistas estão
preocupados com os sentimentos de insegurança e ansiedade que
podem surgir nas crianças e com formas de promover a sua
externalização. Reforçamos que o brincar tem um papel crucial
enquanto recuperação e resiliência, não podendo assim ser
esquecido enquanto promotor da saúde mental!

PROPOSTAS

Emoções e sentimentos

@diadobrincar

As crianças têm acesso à internet, smartphone, tablet, notebook ou outros recursos
semelhantes? O brinquedista pode organizar uma sessão da hora do conto online cuja
história aborde o que estamos todos vivenciando atualmente? Podem escrever a
história em conjunto? Inicie por exemplo com “A Maria tem que ficar em casa... Ela se
sente…” e deixe as crianças, os jovens e as famílias acabarem a frase e construírem
uma história em volta dela. Qualquer ideia que associe brincar e oportunidade de
expressão sentimentos e emoções, é fantástica!

Liberdade de brincar e expressar
Quando as normas no país permitirem, junte pequenos grupos. Se for esse o caso,
aproveite a oportunidade para levar as crianças para tomar ar fresco! Pode-se
adaptar as propostas ou organizar conversas em grupo sobre o que as crianças acham
do mundo hoje em dia, desafiando-as a representarem o que estão sentindo através
do desenho, de uma música ou de uma expressão corporal. Não esqueça as máscaras e
de desinfetar o material utilizado, antes e depois de cada uso!
Se as crianças só podem sair com as suas famílias, envie as propostas para os pais e
cuidadores e peça-lhes para partilharem fotos e/ou vídeos do que fizerem. Pode-se até
organizar um concurso da família mais emotiva!
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Brincar para ser...
Socialmente saudável!
Brincar é uma componente fundamental do desenvolvimento social e bem-estar.
Brincar é uma maneira de nos relacionarmos com os outros, resolver conflitos, partilhar
ideias. Ajuda as pessoas a reconhecer o seu lugar no mundo, mas também o lugar que os
outros têm.
Como podemos nos relacionar, cooperar e partilhar?
A cada dia que passa é mais notório que a individualismo e o isolamento, tornam-se mais
presentes nas sociedades, da infância à velhice.
Pode o brincar unir pessoas?
Deixamos algumas sugestões que as brinquedotecas e oqualquer pessoa podem
desenvolver para promover o brincar enquanto forma de ser socialmente saudável!

PROPOSTAS
Cooperação

@diadobrincar

Material lúdico cooperativo e formas cooperativas de brincar, são cruciais para a
experiência das crianças. Vamos fazer um puzzle de forma cooperativa! Podemos
trazer de volta jogos tradicionais geralmente dinamizados no “modo de competição” e
experimentar alternativas cooperativas (ex. o jogo da cadeira: a cadeira sai, os
participantes não).

Pertencimento
Como brincam os meus amigos? Quem são eles? Quais as suas brincadeiras preferidas?
Numa brinquedoteca podemos agrupar os brincantes em relação às características
que têm em comum, montar equipes de companheiros de brincadeiras, colocar idosos
e crianças para brincar juntos.
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Brincar para ser socialmente
saudável mesmo em pandemia!

COVID-19
Alternativas

Uma das principais questões em torno do confinamento e da pandemia, são as
restrições que todos enfrentamos quanto à interação social. Se a pandemia pode
ter aproximado as famílias, pode deixar igualmente, uma sensação de dificuldade
ao regressar a situações de interação social, podendo até surgir sentimentos de
vergonha e desconforto.
Deixamos sugestões que as brinquedotecas e qualquer pessoa, podem desenvolver
online, para promover o brincar e a interação social, mesmo existindo restrições,
proibição de aglomerações ou mesmo, antes dos serviços serem abertos ao
público.

PROPOSTAS
Cooperação

@diadobrincar

As normas existentes no país, podem permitir que se junte pequenos grupos. Se for
esse o caso, aproveite a oportunidade para levar as crianças para o exterior: temos a
certeza que elas têm muitas saudades! Podem adaptar as propostas e há muitos jogos
e brincadeiras que podem ser jogados em equipes - privilegie esses na escolha, de
forma a colocar as pessoas para brincar e se divertirem juntas!
Se as crianças só podem sair com as suas famílias, envie estas propostas para os pais
e cuidadores e peça-lhes para partilharem fotos ou vídeos do que fizerem. Reforce que
brincar é crucial, para as relações sociais e também para as relações familiares!

Pertencimento
As pessoas estão muito expostas às tecnologias, especialmente em confinamento.
Talvez seja o momento de voltar a fazer algumas coisas como nos velhos tempos: a
brinquedoteca pode desafiar as pessoas a escreverem uma carta, mas sem assinar e,
em seguida, organizar um evento online para "encontrar quem é quem?". Peça às
crianças para escreverem sobre os seus jogos e brinquedos favoritos, algumas
características pessoais, algo peculiar que as caracterize. Pode até mesmo fazer um
desafio entre dois ou três times, onde os vencedores escolhem o que gostariam de
fazer quando voltarem à brinquedoteca! Organize um “correio da brinquedoteca” em
que as crianças escrevem cartas sem nome aos amigos do grupo e quando a ludoteca
abrir revele quem escreveu para quem!
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Crianças saudáveis brincando!
Crianças ativas, saudáveis e felizes...
Brincando ao ar livre,
Se movimentando,
Se sujando,
Faça sol ou faça chuva!

PROPOSTAS
Devolva a natureza às crianças, incluindo nas atividades como material
lúdico, a madeira, os pausinhos, as pedras, as folhas, as flores e outros
elementos naturais.
Uma criança barulhenta e suja, é uma criança feliz e que está se divertindo!
Roupas velhas, terra e água. Deixe as crianças explorarem à vontade!
As diversas condições meteorológicas, são oportunidades para uma série de
jogos: jogos na chuva, jogos de sombra, jogos na terra. Use o que a natureza
oferece para estimular a exploração e a brincadeira.

Porque não?
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@diadobrincar

Crianças saudáveis brincando!

COVID-19
Alternativas

Mesmo em confinamento!
Brincar@casa
Explorar@casa
Sujar-se@casa

PROPOSTAS
Respeitando as restrições do país ou região, tente explorar os arredores para
descobrir lugares que nunca conheceu: especialmente se forem áreas
naturais de lazer!
A sua casa é um ótimo local para brincar! Observe a sua casa e procure
espaços onde geralmente não se brinca, mas que têm esse potencial.
Corredores, percursos com cadeiras, transformar sofás em tendas...
Procure por sinais das Estações a sua volta: as folhas amareladas no Outono,
podem ser usadas para muitas brincadeiras e atividades! Se as condições
meteorológicas não são as melhores, pode-se usar isso a favor do brincar
também! Ao ar livre, irá encontrar água para saltar e conseguir se manter
quente enquanto corre e pula na rua ou na praça! Mantenha o
distanciamento e divirta-se!

Porque não?
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Adultos saudáveis brincando
Adultos ativos, saudáveis e felizes...
relembrando memórias de infância,
envolvendo-se nas brincadeiras das crianças,
vivendo com atitude lúdica!

PROPOSTAS
Muitas pessoas veem o brincar como uma atividade de crianças. No entanto,
brincar é para todos, nunca se é demasiado velho para brincar!
Para os pais de crianças pequenas, brincar é uma ótima maneira de se
relacionarem com os seus bebês. Estimule os pais a fazerem jogos simples,
como o esconde-esconde tipo "cuco", reforçando que não são necessários os
brinquedos, para estarem confortáveis ao brincar com os seus bebés.
Ajude os pais a se envolverem nas brincadeiras. Promova sugestões sobre
como podem ser parceiros de brincadeiras, deixando a criança na liderança.
Organize uma noite de jogos com adultos, para lhes apresentar a diversidade
de jogos de tabuleiro, que temos hoje disponíveis.

Porque não?
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Adultos saudáveis brincando

COVID-19
Alternativas

Mesmo em confinamento!
Relembrando memórias de infância
Descontraindo nestes tempos incertos
Vivendo com atitude lúdica

PROPOSTAS

O lazer, como forma de brincar, é essencial para todos os seres humanos. Viver
de forma lúdica, também pode ajudar os adultos a prosperarem nesses tempos
desafiadores que enfrentamos. Pais, famílias e profissionais, necessitam de
momentos para promover o seu bem-estar e relaxamento. Brincar, não apenas
por seus filhos, mas por si mesmos!
Uma sessão de brincadeira, mesmo que seja online, para famílias e adultos,
em vez de apenas para crianças, pode ser uma ótima maneira de promover o
bem-estar entre todos!
Pensar em tempos mais felizes, pode ajudar a amenizar o presente: recolha
memórias de jogos e brincadeiras que os pais, famílias e profissionais, faziam
quando criança e caso tenha essa oportunidade, organize pequenos grupos e
experimentem em casa, ou ao ar livre, o que forem lembrando, em
segurança, mantendo o distanciamento e as máscaras!

Porque não?
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Idosos saudáveis brincando
Idosos ativos, saudáveis e felizes...
estando próximos das novas gerações,
partilhando o seu legado, contando histórias,
ensinando brincadeiras,
conhecendo novas brincadeiras e jogos,
envelhecendo de forma lúdica!

PROPOSTAS
Brincar é para todos, nunca se é velho demais para brincar! Brincar traz
felicidade, alivia o stress, melhora a função cerebral e reduz o isolamento em
adultos de todas as idades, mas especialmente nos idosos.
Organize um grupo intergeracional na brinquedoteca. Convide as crianças a
trazerem os avós, vizinhos e amigos. Deixe os adultos ensinarem às crianças,
jogos tradicionais, brinquedos, cantigas e parlendas, que conheceram na sua
infância. Observe as crianças e os adultos interagindo e se divertindo.
Leve puzzles, quebra-cabeças e jogos de tabuleiro, para uma ILPI, uma
universidade sénior ou outra estrutura da comunidade, que tenha idosos.
Convide os idosos para jogar e interagir. Deixe-os escolher o que brincar ou
jogar, sendo competitivos o quanto desejarem!

Porque não?
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Idosos saudáveis brincando

COVID-19
Alternativas

Mesmo em confinamento!
podem interagir,
podem se divertir,
podem se movimentar,
podem cantar e dançar!

PROPOSTAS
A pandemia deixou muitos idosos isolados em prol da sua segurança, apesar de
ser necessário mante-los protegidos, essa realidade pode ter várias implicações
no seu bem-estar geral, especialmente ao nível da sua saúde física e mental.
As tecnologias, se forem acessíveis, podem ajudar os idosos a sentirem-se
menos isolados, caso contrário pode-se organizar eventos de rua, aos quais
os idosos podem assistir da janela de casa!
Entre em contato com estruturas comunitárias, que acolham idosos e
pergunte sobre as possibilidades de entregar jogos ou até mesmo fazer
sessões de jogos, respeitando todas as medidas de segurança. Pode-se
mesmo organizar alguma formação para capacitar os técnicos, a fim de que
possam realizar algumas atividades com idosos, que envolvam jogos e
brinquedos.

Porque não?

Dia Mundial do Brincar - 2021

@diadobrincar

Um planeta saudável brincando
Um planeta mais saudável...
Um brincar mais "verde"
Reduzir, reutilizar, reparar, reciclar, renovar...

PROPOSTAS
Milhões de brinquedos são comprados todos os anos, muitos dos quais utilizados
durante um curto período de tempo. Por outro lado, há comunidades que
continuam a ter um acesso limitado a brinquedos e materiais lúdicos.
Ao utilizar uma brinquedoteca na sua comunidade, você já pode ajudar a
melhorar a pegada ecológica que deixamos. Quanto mais brinquedotecas e
ecobrinquedotecas existirem, mais saudável será o Planeta!
Reduzir- incentive doações de brinquedos da sua comunidade para reduzir o
número de novos brinquedos comprados.
Reutilizar - combine partes de brinquedos ou de jogos incompletos e faça um
novo set de material lúdico.
Reparar- privilegie a compra de material lúdico de madeira por exemplo, que
é mais resistente e durável e pode ser reparado.
Reciclar- utilize partes de brinquedos partidos para jogos de peças soltas ou
atividades artesanais.
Baixe gratuitamente o Guia de Orientação de Brinquedotecas em Tempos de
Pandemia, no site da ABBri https://www.brinquedoteca.org.br/

Porque não?
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Um planeta saudável brincando

COVID-19
Alternativas

Mesmo em confinamento!
Melhorando as medidas de segurança e higiene
Continuando a reduzir, reutilizar, reparar, reciclar

PROPOSTAS
A doação de materiais foi afetada pela pandemia em todos os contextos, com
as instituições receosas em receber material ou inseguras sobre como lidar com
o material doado, considerando a incerteza relativamente ao papel que os
materiais terão na propagação da doença.
Reduzir - continue a incentivar doações de brinquedos na sua comunidade,
para reduzir o número de novos brinquedos adquiridos. Coloque-os em
quarentena antes de utiliza-los e crie protocolos de higienização, que
indiquem de forma inequívoca, como agir sobre o material doado. Divulgue
na sua comunidade, o que está fazendo para reduzir as possibilidades de
contágio, enquanto pensa igualmente sobre a sustentabilidade do Planeta.
Todos os materiais devem ser tratados com o maior cuidado e lembre-se
que, ter bons materiais, duráveis e fáceis de higienizar e limpar, nunca foi
tão importante!
Reutilizar - promova troca de brinquedos, com segurança.
Reparar- aproveite para consertar aquilo que possa ser reparado e
higienizado adequadamente.
Reciclar- recicle materiais e construa brinquedos com material reciclado.

Baixe gratuitamente o Guia de Orientação de Brinquedotecas em Tempos
de Pandemia, no site da ABBri https://www.brinquedoteca.org.br/

Porque não?

@diadobrincar
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Um evento
mundial!
Mais de 40 países no mundo
celebram o Dia Mundial do
Brincar em 28 de maio de
2021!
É reconhecido no calendário de eventos da
UNICEF e a ITLA está empenhada em te-lo
oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas.

Países que celebram o DMB
Europa: Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre,
Dinamarca, Estónia, França, Alemanha, GrãBretanha, Grécia, Hungria, Itália, Países Baixos,
Noruega, Portugal, Roménia, Rússia, Espanha,
Suécia, Suíça e Turquia.
América: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá,
Colômbia, El Salvador, Equador, Honduras,
México, Peru e Estados Unidos.
Ásia: Brunei, Camboja, China, Índia, Japão,
Coreia, Malásia, Nepal, Singapore, Filipinas e
Taiwan.
Oceania: Austrália, Nova Zelândia.
África: Camarões, Quénia, África do Sul e
Zimbabué.

@diadobrincar
Siga-nos no Facebook e compartilhe seus eventos em

@diadobrincar
Nota Importante

Os brinquedistas devem garantir que, nas atividades que desenvolvam, sejam
cumpridas todas as normas de segurança, relativas à Covid-19 e devem tomar as
medidas necessárias para garantir a saúde e a segurança dos participantes.
Poderão ser necessárias adaptações das atividades e eventos sugeridos.
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