IPA Brasil 2020
2020 foi um ano de desafios ao redor do mundo. E, para nós, também de mudanças e conquistas!

Em fevereiro, foi realizado o I Encontro de Agentes do Brincar®, no Plenário da Câmara Municipal de São
Paulo. Um importante passo para as políticas públicas para o brincar na cidade de São Paulo e
valorização dos Agentes do Brincar® como profissionais.
A partir de março, devido ao novo cenário de distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, as
ações da IPA Brasil foram realizadas em ambiente virtual, principalmente através da Rede Brincar
(@redebrincar). Com nova roupagem conduzida pela IPA Jovem, a rede passou a disponibilizar diariamente
conteúdo especializado no brincar, trazendo dicas de brincadeiras e informação através de quadros como
"Hora de brincar", "TBT", "IPA Jovem Indica", "É bom saber" e "Conversa com especialista". Com intensa
participação do público e contando com importantes parceiros, realizamos 7 encontros virtuais: Danças
brasileiras e fotografia: ferramentas para uma educação antirracista, com Isabella Santos, da Sampa
Negra e oficineira da IPA Brasil; Sintonizados na Primeira Infância: a importância do brincar, com Rede
Nacional Primeira Infância e ANDI - Comunicação e Direitos; Inclusão e o Brincar no Estatuto da Criança e
do Adolescente, com Instituto Som da Pele e com Luciana Scarabelli, oficineira da IPA Brasil; Sarau Conte
Sua História, voltado aos Agentes do Brincar formados; Intergeracionalidade: conexões entre avós e
crianças, com Frente Parlamentar Mista Pela Primeira Infância. Também ministramos a aula A Importância
do brincar na primeira infância, no curso online "Marco Legal da Primeira Infância para Tod@s" dado pelo
Conselho Nacional de Justiça e pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância, e aula sobre O cérebro
adolescente, o lúdico e o fortalecimento de vínculos socioafetivos, em parceria com Dra Ivania Ghesti do
Conselho Nacional de Justiça, para o projeto Capitães de Areia da Polícia Militar do Maranhão.

Marcando a Semana Mundial do Brincar, em maio, mais 4 eventos virtuais foram realizados: em parceria com
Frente Parlamentar Mista Pela Primeira Infância as palestras O papel do legislativo para promover,
proteger e preservar o direito de brincar de crianças e adolescentes, Educadores e a importância do
brincar e Brincando em Casa, além da live na Rede Brincar O despertar do olhar brincante para os
ambientes de convivência, com Dafne Herrero, conhecida como Doutora Brincadeira e também oficineira
da IPA Brasil.
Ainda na linha virtual, realizamos mais 2 turmas do curso de Qualificação Profissional em Agentes do
Brincar®, em parceria com Centro Paula Souza e terre des hommes. As turmas 12 e 13 tiveram aulas
ministradas em duas etapas: presencial e ao vivo/online. Foi um desafio, mas muito bem conduzido pela
equipe e com resultados positivos além do esperado. Foram realizados 32 Dias do Brincar Em Casa e 41
novos Agentes do Brincar® receberam certificação profissional.
O curso de Jovens Mediadores do Brincar também foi reformulado para melhor atender a este novo cenário,
Conduzido pela equipe da IPA Jovem, o curso recebeu inscrições de diferentes Estados brasileiros, como
SP, RJ, ES, BA, CE e SC.
O Blog da IPA Brasil disponibilizou 65 posts com textos dos Agentes do Brincar® formados nos últimos
anos. O espaço foi visitado por mais de 5 mil pessoas, que valorizam o espaço de fala destes profissionais.
A parceria com terre des hommes, que ocorre desde 2013, continua forte! Além do apoio à equipe, aos
cursos e ações online, aplicamos a oficina gratuita de sensibilização "Um novo olhar sobre o brincar",
oferecida para pais e profissionais que trabalham com e para crianças e adolescentes, realizada
presencialmente em São Paulo em janeiro e fevereiro. A IPA Brasil também participou periodicamente da
reunião da Plataforma tdh no Brasil. Parceiro desde 2018, o Ministério Público do Trabalho nos proporcionou
manter a equipe e nossos projetos em uma escala evolutiva e com maior estabilidade. Ainda, pudemos
desenvolver nossa plataforma online para levar o curso de Sementes do Brincar para todo país a partir
de 2021. Este projeto também conta com apoio de terre des hommes.

IPA Brasil 2020
Durante o ano, realizamos auditoria externa sobre nossas ações, além do inventário da instituição e nosso
novo Estatuto Social. Buscamos sempre a transparência para cumprir nossa missão com o direito de brincar!
Em julho, recebemos o kit audiovisual da Premiação Pontos de Cultura realizada pela Secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo. Os equipamentos serão essenciais para nossas ações presenciais e online. Em
outubro, a iniciativa Agentes do Brincar® recebeu o Selo de Direitos Humanos e Diversidade do
Município de São Paulo. No mesmo mês, devido às eleições municipais, a IPA Brasil elaborou em parceria
com a OAB/SP e com apoio de 40 entidades signatárias, uma Carta de Compromisso aos Candidatos do
Município de São Paulo a respeito da erradicação do trabalho infantil e do apoio à aprendizagem
juvenil. A carta foi assinada pelo prefeito eleito da cidade de São Paulo e estaremos de olho para que o
compromisso seja efetivado.
Em novembro foi eleita a nova diretoria da IPA Brasil, com mandato de 2021 a 2023. Um bom mandato à
Belisa Pereira, Eliana Tarzia Iasi, Isadora Campos, Janine Dodge e Jessica Gimenes!
Para finalizar o ano com chave de ouro, parte do conteúdo disponibilizado na Rede Brincar será
transformado em uma publicação a ser utilizada pela IPA Brasil a partir de 2021, para levar informação de
qualidade sobre o brincar para mais pessoas em todo o Brasil.

Impactos diretos
12.615 PESSOAS

Impactos indiretos
+ DE 62 MIL PESSOAS

27 pessoas na equipe

8 Estados
São Paulo, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Espírito Santo, Maranhão,
Rio de Janeiro e Santa Catarina;

2 cursos
Qualificação Profissional em
Agentes do Brincar®
e
Jovens Mediadores do Brincar

Mídias Sociais
16.398 PESSOAS
curtem a página @redebrincar
no Instagram e Facebook

+ de 50 parcerias

