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PROPOSTA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO UM NOVO OLHAR SOBRE O BRINCAR 
 
Quem é a IPA Brasil? 
A IPA Brasil – Associação Brasileira pelo Direito de Brincar e à Cultura é uma 
organização da sociedade civil (OSCIP), fundada em 1997 na Cidade de São Paulo. 
Rapidamente conseguiu firmar-se como referência institucional na questão da luta 
pela efetivação do direito de brincar no Brasil. Oficialmente a instituição é 
reconhecida como Organização de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
pela Câmara Municipal da cidade de São Paulo, como Ponto de Cultura do MINC 
(Ministério da Cultura – Programa Cultura Viva), além de ser membro da Rede 
Nacional Primeira Infância - RNPI Brasil. Vale ressaltar também que a IPA Brasil é 
filiada à International Play Association, organização internacional não governamental, 
fundada em 1961 na Dinamarca, com membros em aproximadamente 50 países. 
 
Qual é a sua missão? 
Ambas as associações compartilham da missão de “Proteger, preservar e promover o 
direito de crianças e adolescentes de terem oportunidades para brincar e livre acesso 
à cultura e ao lazer”, em consonância com o Artigo 31 da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança.  
 
Quais são as suas ações? 
Preocupada com a qualidade da formação dos profissionais envolvidos com crianças e 
adolescentes e com a promoção do direito de brincar, IPA Brasil criou o Programa de 
Capacitação que fornece conteúdo especializado para os facilitadores que devem 
oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes possam brincar livremente, 
sem qualquer discriminação. Esse programa se fortaleceu com a parceria da fundação 
terre des hommes Alemanha, sendo o maior deles a capacitação em Agentes do 
Brincar® de 160h, e também a Oficina de Sensibilização de 3h que inclui a palestra 
Um Novo Olhar Sobre o Brincar.  
 
O que é a Oficina de Sensibilização? 
A Oficina tem duração de até 3 horas, com conteúdo teórico e prático, oferecida por um 
ou mais especialistas da IPA Brasil, para um público de no mínimo 25 pessoas, que estão 
envolvidas direta ou indiretamente com o tema do brincar, da infância e da 
adolescência. Seu objetivo é sensibilizar educadores, pais e responsáveis pelas crianças e 
adolescentes, propiciando reflexões sobre a importância do brincar para o 
desenvolvimento integral infantil, os impeditivos para a implementação do direito de 
brincar e as propostas de ações para a sua efetivação. O conteúdo teórico possibilitará 

aos participantes o conhecimento da legislação e direitos do brincar e o conteúdo 
prático proporcionará oportunidades lúdicas, sensibilizando e encorajando os 
participantes a multiplicarem suas experiências, e ampliar o repertório de brincadeiras 
para crianças e adolescentes em seus espaços de atuação. 

Qual é a agenda da Oficina de Sensibilização? 

 Abertura Brincando (duração 10 minutos) 

 Palestra “Um novo olhar sobre o Brincar” (duração 60 minutos) 

 Brincadeira de Divisão em Grupos (duração 10 minutos) 

 Atividade Prática “Re-Descobrindo o Brincar” I (duração 30 minutos) 

 Atividade Prática “Re-Descobrindo o Brincar” II (duração 50 minutos) 

 Dúvidas e avaliação (duração 20 minutos) 

Qual é o conteúdo da palestra “Um novo olhar sobre o brincar”? 

 O que é o Brincar? 

 A Importância do Brincar no Desenvolvimento da Criança  

 O Direito de Brincar  

 O Cenário Atual  

 O Papel do Adulto no Brincar  

Qual é a estrutura necessária para a sua realização em minha instituição? 

 datashow e tela 

 computador ou notebook (com pacote Office e/ou PDF) 

 cabos para projeção de imagens (cabo HDMI e/ou VGA/SDVGA) 

 caixa de som 

 espaço amplo para apresentação teórica e para as práticas de brincadeiras  

 espaço amplo fechado para brincadeiras (em caso de chuva) 

 canetas esferográficas 
 
 
Estaremos à disposição para demais esclarecimentos.  
Atenciosamente, 
Equipe IPA Brasil 
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