IPA Brasil 2019
2019 foi um ano de muito trabalho e muitas realizações!

Realizamos mais 4 turmas do curso já consolidado de Qualificação Profissional em Agentes do
Brincar, em parceria com Centro Paula Souza e terre des hommes. Curso pioneiro no país e, devido
ao seu sucesso, mais 12 turmas foram aprovadas e serão realizadas até 2022!
A parceria com terre des hommes, que ocorre desde 2013, está mais forte do que nunca! Foram
beneficiadas 1.216 pessoas somente nas oficinas gratuitas de sensibilização "Um novo olhar
sobre o brincar", para pais e profissionais que trabalham com e para crianças e adolescentes.. Em
todo o projeto de 2019 com tdh, foram beneficiadas 2.752 pessoas, em eventos, cursos e Dias do
Brincar. A IPA Brasil também participou periodicamente da reunião da Plataforma tdh Brasil e do
encontro de jovens na Colômbia.
A Semana Mundial do Brincar marcou a realização do III Encontro Internacional "O jovem e a
feliz cidade" e o intercâmbio com IPA Portugal, além da formalização e início da IPA Jovem.
A IPA Jovem realizou ações voltadas a crianças e adolescentes, principalmente em Dias do Brincar.
Foram cerca de 964 pessoas beneficiadas de junho a dezembro. O projeto é uma iniciativa a
partir do curso de Jovens Mediadores do Brincar, realizado em duas turmas: janeiro e julho.
O Projeto Guardiões do Brincar foi um sucesso! Cerca de 833 idosos puderam participar das
oficinas e dos Dias do Brincar e reafirmar a importância do brincar intergeracional. Edital do
Conselho Estadual do Idoso.
Outro grande projeto foi a parceria com a VALE/ES, em um programa intensivo de capacitação.
Foram beneficiadas diretamente 931 pessoas no Espírito Santo, dentre as ações de capacitação
em curso de Mediadores do Brincar, oficinas de sensibilização para pais, educadores, assistência
social e Programa Criança Feliz (SETADES - Governo do Estado do ES), seminários e Dia do Brincar.
A parceria com Ministério Público do Trabalho, que ocorre desde 2018, foi muito importante para
que a IPA Brasil pudesse manter sua equipe e seus projetos em uma escala evolutiva e com maior
estabilidade. Através da TAC disponibilizada pelo MPT, pudemos dar apoio ao Projeto Guardiões
do Brincar, realizar o III Encontro Internacional e evento do dia nacional de luta contra o
trabalho infantil em 12 de junho, além de suporte às reuniões em outras cidades - como
Encontro Anual da Rede Nacional Primeira Infância, e aos setores administrativo e financeiro.
A parceria trouxe também o Brincarrão, carro que acompanha nossa equipe nas ações
itinerantes.
Demais parcerias importantes para a realização de muitas de nossas ações em locais de população
mais vulnerável:
*setor público: Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Assuntos Sociais, de Assistência e
Desenvolvimento Social; Secretarias Estaduais de Justiça e Desenvolvimento Social; Núcleos de
Apoio ao Idoso; Frente Parlamentar Pela Primeira Infância; e Ministério da Cidadania.
*setor privado: Instituto Cacau Show, IMELC, LBV, Território do Brincar, Fundação Bernard Van Leer,
Caio Dib, Purpose e Incentive.
*Institutos, faculdades e Universidades: Universidade de São Paulo e Centro de Práticas
Esportivas (CEPEUSP), IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Unifesp.

IPA Brasil 2019
Impactos diretos
5.970 PESSOAS
Impactos indiretos
+ DE 30 MIL PESSOAS

42 pessoas na equipe

3 Estados e
3 Países
São Paulo, Distrito Federal e
Espírito Santo;
Brasil, Colômbia e Portugal

6 cursos
Agentes do Brincar,
Mediadores do Brincar,
Mediadores do Brincar Inclusivo,
Jovens Mediadores do Brincar,
Guardiões do Brincar
e Sementes do Brincar

Mídias Sociais
13.884 PESSOAS
Mais de 65 mil
compartilhamentos de posts e
ações!

+ de 24 parcerias

