
O que é a IPA Jovem?

Em continuidade à capacitação de adolescentes e jovens, realizamos
mais uma turma de Jovens Mediadores do Brincar® com 56 jovens (sendo
12 com carga horária total e 44 com carga horária de acordo com a
participação). 

Ampliando a parceria com a UPE desenvolvemos a segunda e terceira
turma de estagiários da IPA Brasil, para outras universidades. No primeiro
semestre tivemos 15 estagiários, que realizaram projetos lúdicos em seus
territórios (51 pessoas impactadas). Enquanto no segundo semestre,
tivemos 15 estagiários, que realizaram projetos lúdicos em seus
territórios (200 pessoas impactadas).

Com a possibilidade de realizar atividades presenciais, desenvolvemos a
turma de curta duração do Jovens Mediadores do Brincar® (Pocket) em
parceria com o PRODHE e CEPEUSP. Ao todo foram 15 jovens formados.
Participaram do dia do brincar aproximadamente 50 pessoas.

Como proposta para a SMB deste ano, construímos conteúdos de como
colocar em prática o direito de brincar através de posts de como fazer o
dia do brincar (na rua, em casa e virtual). A IPA Jovem ficou responsável
pela Live “Promovendo o Direito de Brincar” em que a jovem mediadora
do brincar formada, Lalayne Yasmin, compartilhou com os participantes o
projeto que desenvolveu em sua rua durante o curso. Essa atividade
contou com aproximadamente 150 visualizações. 

Mais uma turma do curso de Jovens Mediadores do Brincar® em
formato pocket, em parceria com tdh e Ocupação Artística Canhoba, em
Perus/SP. 7 jovens foram capacitados e realizaram Um dia do Brincar
para 60 pessoas! 

Realizamos a oficina Metodologias participativas e o Brincar para a
Cultura de Paz, em parceria com tdh, como um desdobramento da
atividade desenvolvida junto às crianças do CCA São Francisco, em 2021.
A procura foi enorme e foram mais de 10 candidatos por vaga, de
todas as regiões do Brasil. Ao todo, 96 pessoas estiveram presentes
nesta oficina online, ministrada em dois dias. 

E para fechar o ano com chave de ouro, a IPA Jovem esteve à frente da
Semana de Igualdade de Oportunidades no Brincar. Durante três dias
em dezembro, as oficineiras Dafne Herrero e Rosa Chaves ministraram
oficinas sobre o brincar livre englobando a inclusão de pessoas com
deficiência, e discussões sobre raça e gênero. Foram 91
participantes de diferentes regiões do Brasil!

2019

Neste ano, foram realizadas duas turmas do curso Jovens Mediadores
do Brincar®, ambas no formato presencial em parceria com o
PRODHE-USP. Na primeira turma tivemos 15 adolescentes e jovens
formados e na segunda turma foram 25 participantes.

A equipe da IPA Jovem foi formada por jovens que passaram pelos
cursos de nosso Programa de Capacitação, sendo eles: Jade Lopes e
Anderson Maia da Qualificação Profissional em Agentes do Brincar® e
Carla Salles e Pedro Caldeira formados como Jovens Mediadores do
Brincar®.

Como desdobramento do curso, realizamos encontros de capacitação
continuada sobre "Brincar e Natureza" e "Brincar e Cidade" com 13
jovens além de Dia do Brincar no Parque Ecológico do Tietê e na Casa
de Cultura do HipHop no mês da Criança impactando
aproximadamente 100 pessoas. 

2020

399 posts originais realizados
179 brincadeiras na Hora do Brincar
4 Lives realizados
Média de 10 publicações por semana
+68% de seguidores no Instagram 
16,396 seguidores total da Rede Brincar 

Com a pandemia de COVID-19, a equipe ficou responsável pela
criação de conteúdo dentro da ação Apoiando Famílias durante a
Pandemia na Rede Brincar no instagram e no facebook. 

Diariamente eram publicadas informações relacionadas ao brincar livre
na rede para que crianças, famílias e profissionais pudessem acessar. 

Resultados quantitativos @redebrincar:

Neste ano foram realizadas diversas lives para o público geral sobre o
brincar livre, entre elas: “O despertar do olhar brincante para os
ambientes de convivência” com Dafne Herrero e Anderson Maia; “O
Papel do Legislativo para Promover, Proteger e Preservar o Direito
de Brincar das Crianças e Adolescentes” com Janine Dodge e as
deputadas Leandra Dal Ponte e Luisa Canziani; "Oportunidades de
Brincar em Casa" também com Dafne Herrero. As duas últimas foram
realizadas em parceria com a Frente Parlamentar Mista pela Primeira
Infância em celebração à Semana Mundial do Brincar. Ao todo as três
lives tiveram 2726 participantes.

Organizamos a live “Danças Brasileiras e Fotografia: Ferramentas
para educação Antirracista” com Isabella Santos, Turismóloga e
arte-educadora e essa atividade contou com 120 visualizações.

Junto à plataforma do terre des hommes, IPA Jovem organiza
Programação especial em comemoração aos 30 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Para a atividade, contamos com a
participação de Ras Batman Griô fundador do Instituto Som da Pele e
a Luciana Scarabeli do Instituto Escuta, Agente do Brincar, junto do
Intérprete de Libras Bruno Souza. Participaram desse encontro  online
64 pessoas.

Em 2019, realizamos a primeira turma do curso de Jovens Mediadores
do Brincar® em parceria com o PRODHE-USP  como parte do Projeto
Brincar financiado por terre des hommes - alemanha. 

A partir desse curso, foi criado na IPA Brasil o coletivo de jovens em
prol do brincar chamado IPA Jovem com o objetivo de viabilizar e
fortalecer iniciativas juvenis que garantam o direito de brincar e
promover oportunidades de autoconhecimento e lazer através do
brincar.
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Como projeto piloto, realizamos a terceira turma do
curso de Jovens Mediadores do Brincar® na
modalidade ao vivo e online via ZOOM. Tivemos
participantes das diferentes regiões do Brasil e nossa
equipe de jovens foram os responsáveis por conduzir
as oficinas sobre Brincar e a Juventude, Engajamento
Comunitário, Criatividade, entre outras. 

2021

Ciclo I: Ao total tivemos 7 encontros e 32 adolescentes e jovens
diferentes foram impactados. 
Ciclo II: Ao total tivemos 29 participantes com diferentes cargas
horárias de certificação, sendo 12 deles certificados pelas 40h. 

Em 2021, o curso de Jovens Mediadores do Brincar® teve mais duas
turmas no formato ao vivo e online com jovens das diferentes regiões
do Brasil divididos em 2 ciclos:

Durante os cinco dias da semana mundial do brincar, a IPA Jovem
ocupou a rede brincar produzindo 7 posts, 9 vídeos/igtv e 2 reels ,
impactando mais de 77.000 pessoas. 

Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a IPA Jovem
organizou em celebração a Semana de Combate ao Trabalho Infantil a
live “O Brincar como Ferramenta para Erradicação do Trabalho
Infantil” com 827 visualizações. 

Em parceria com o Programa Criança Feliz no Estado de São Paulo
realizamos a Live “A importância do brincar intergeracional” com o
objetivo de educação permanente da equipe de trabalhadores do
Programa. Essa atividade contou com o público de 2,1 mil pessoas. 

Em comemoração aos 31 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, a IPA Jovem convidou a professora universitária e
especialista em culturas da infância Maria Angela Barbato Carneiro
para a Live “IPA Jovem Pergunta: Como podemos defender o ECA,
a infância e o brincar?” e contou com 128 participantes.

Em parceria com a UPE desenvolvemos a primeira turma de estagiários
da IPA Brasil, uma proposta em que os jovens foram convidados a
desenvolver projetos lúdicos em suas comunidades como trabalho final.
Tivemos 13 estagiários, entre 20 e 29 anos, sendo 12 (4 homens e 8
mulheres) que realizaram projetos lúdicos em seus territórios (190
pessoas impactadas diretamente pelos projetos). 

Em parceria com o CCA São Francisco, desenvolvemos um projeto
sobre o Brincar para Crianças e Adolescentes baseado em
Metodologias Participativas de crianças, adolescentes e jovens
presencialmente durante as duas últimas semanas de novembro. 
 Participaram das atividades aproximadamente 20 crianças e
adolescentes (9 meninos e 11 meninas) com idade entre 8 e 14 anos. 

2022

http://www.instagram.com/redebrincar
http://www.ipabrasil.org/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511910222308

