
Parcerias

4.357
 pessoas na oficina

2.015
 pessoas em 

eventos e 

oficinas livres

Em 2022 também renovamos nossa parceria com Ministério
Público de São Paulo através do Termo de Cooperação Técnica
006/2017; o MPSP apoia nossa organização no preenchimento das
vagas dos cursos livres e gratuitos do Programa de Capacitação e nos
dá suporte com intérprete de LIBRAS. 

Premiações

45

96

155

e mais de  

 

 

 

pessoas participando!

4.837

Todos os projetos da IPA Brasil contam com parceiros super
importantes para sua realização com qualidade e ajudando a
transformarmos nossas ações em políticas públicas. 

A IPA Brasil renovou sua parceria com a organização alemã terre
des hommes até 2025, possibilitando ações gratuitas dentro do
Programa de Capacitação. Agradecemos a confiança nestes 12 anos
junt@s! Saiba mais sobre tdh em www.tdh-latinoamerica.de e
www.tdh.de 

Queremos dividir com tod@s vocês um pouquinho de como foi 2022 na
IPA Brasil: um ano repleto de desafios, novidades e muitas
conquistas.

Nossas ações geraram um impacto direto em mais de 11 mil pessoas! 

Olha só 

RELATÓRIO ANUAL
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PELO 

DIREITO DE BRINCAR E À CULTURA

Que ano incrível!

106

196

Dias do brincar 

realizados pelos alunos do 

Programa de Capacitação

Uma das ações mais importantes em
conjunto com MPSP neste ano foi a inclusão
de uma aula sobre o brincar no curso
gratuito PROTEÇÃO INTEGRAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. O curso já
está disponível a todos os públicos e pode
ser acessado através do site da Escola
Superior do Ministério Público de São Paulo. 

Aqui, aproveitamos para agradecer às ETECs Dona
Escolástica Rosa, em Santos/SP, e Santa Isabel,
em Santa Isabel/SP, por receberem nossos alunos
e oferecerem suas equipes super competentes para
apoio nos cursos.

O Programa de Capacitação também contou com as  Secretarias de
Educação de Santos/SP e Jacareí/SP, Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes da Prefeitura de Itanhaém/SP, Ministério
Público do Trabalho, Hospital de Amor de Barretos, SESC
Nacional, Ocupação Artística Canhoba, Espaço Comunitário São
Remo, PRODHE e CEPUSP da Universidade de São Paulo e
Universidade de Pernambuco. 
Agradecemos também a parceria com a UNDIME - União dos
Dirigentes Municipais de Educação SP, pelo convite para palestrar
para mais de 300 educadores no I Seminário de Educação Infantil
"Brincando a infância, tecendo aprendizagens", e pela divulgação de
nossas oficinas através de suas mídias sociais. 

Vamos  consolidando nossa parceria com a
Universidade de Pernambuco e, pelo segundo
ano consecutivo, recebemos os estagiários do
curso de Bacharel em Educação Física para
receberem capacitação de qualidade sobre o
brincar e suas possibilidades de atuação no
mercado de trabalho. De 2023 a 2025 o
Programa de Estágio está incluído oficialmente
na parceria com terre des hommes e serão
oferecidas vagas de estágio no primeiro e segundo
semestres de cada ano, para jovens de
universidades públicas ou bolsistas de faculdades
particulares em todo o território nacional. 

Outro parceiro consolidado e super importante para trazer o brincar
para as políticas públicas é o Centro Paula Souza de Formação.
Juntos, certificamos em Qualificação Profissional Agentes do Brincar
para todo o Brasil de forma online, além do curso livre de Práticas
docentes criativas para professores das escolas estaduais de SP. 

Dia 20 de outubro de 2022 fica registrado como a entrega do
Primeiro SELO IPA BRASIL Cidade Amiga do Brincar. A ideia do
SELO é premiar cidades que realizam ações para proteger,
promover e preservar o direito ao brincar para crianças e
adolescentes. Nesta primeira entrega, a cidade de Jacareí, em
São Paulo, recebeu o SELO através da Secretaria Municipal de
Educação, liderada pela secretária Maria Thereza Ferreira Cyrino,
além das presenças da vice prefeita Rosana Gravena, e de
representantes das secretarias de saúde e igualdade.

A IPA Brasil está preparando para
o próximo ano edital para novas
cidades em todo o Brasil. Fique de
olho ;)

E a IPA Brasil recebeu mais um prêmio
para o Agentes do Brincar® . Pelo terceiro
ano consecutivo: Selo Direitos Humanos e
Diversidade 5ª Edição, pela cidade de São
Paulo/SP. Parabéns a toda equipe!

@redebrincar

ipabrasil.org

+55 11 91022-2308

Acompanhe mais ações e posts da IPA Brasil na @redebrincar, 
no Facebook e Instagram ;)

Em 2022 foram mais de 95 mil pessoas alcançadas em nossas
publicações voltadas à proteção do direito de brincar.

Agora nossa equipe estará descansando 
e voltaremos a partir de 9 de janeiro de 2023.

Boas festas e se cuidem!

E nosso agradecimento especial  
à nossa equipe. Foram 33
pessoas trabalhando muito para
cumprir com nossa visão de
provocar uma mudança efetiva
no comportamento de todos os
adultos brasileiros, para que
eles ofereçam mais
oportunidades para as crianças
brincarem livremente no seu
dia-a-dia.

http://www.tdh-latinoamerica.de/
http://www.instagram.com/redebrincar
http://www.ipabrasil.org/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511910222308
http://www.facebook.com/redebrincar
http://www.instagram.com/redebrincar

