Relatório de ações
2013 a 2016

Programa de Capacitação
IPA Brasil

Com enfoque na qualidade dos profissionais envolvidos com crianças e adolescentes e com a
promoção do direito de brincar, a IPA Brasil criou os Agentes do Brincar®, os Mediadores do
Brincar® e o Agentes do Brincar Inclusivo®.
O Programa de Capacitação oferece conteúdo especializado para estes adultos facilitadores, que
devem oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes possam brincar livremente, sem
qualquer discriminação.
Desde 2000, a IPA Brasil realiza capacitação de jovens e adultos oferecendo conteúdo especializado
para que estes facilitadores proporcionem oportunidades para que crianças e adolescentes possam
brincar livremente, sem qualquer discriminação. São cursos de até 30 horas, além de oficinas
lúdicas livres com 3 horas de duração cada.
Ainda, o Programa possui ações em conjunto com o Projeto Brincar Centro Ludens, que atende
crianças, adolescentes e suas famílias.
Neste relatório, você pode acompanhar os resultados das ações de 2013 a 2016.
Para maiores informações, entre em contato com a IPA Brasil.

Em 09 de Maio de 2013, a IPA Brasil inaugurou as instalações do Projeto Brincar Centro
Ludens, resultado da parceria com a ong alemã terre des hommes e o CIC - Casa da Cidadania
(Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania/SP), desenvolvendo suas atividades no Centro de
Inclusão e Tecnologia Imigrantes (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência/SP). Desde o
seu início, o projeto visa contribuir para a defesa do direito de brincar, capacitando educadores e
outros profissionais que atuam com crianças e adolescentes, além de jovens, líderes comunitários,
voluntários e pais, como Agentes do Brincar®, utilizando as atividades lúdicas, esportivas e artísticas
como instrumento de educação para a vida.

Entre os anos de 2013 e 2014, o Projeto Brincar Centro Ludens foi integrante do Programa "A
chance to Play / O direito de brincar", iniciativa do Comitê dos Trabalhadores da Volkswagen e de
terre des hommes. Sua implementação é realizada através de parcerias com organizações locais de
defesa e de promoção dos direitos de crianças e adolescentes, visando potencializar o brincar e a
prática de esporte como ferramentas socioeducativas.

Entre 2013 e 2014, mais
de

8.462 pessoas
beneficiadas
diretamente

Mais de
11 MIL pessoas
beneficiadas
indiretamente

Em 2015, cerca de

4.624 pessoas
beneficiadas
diretamente

A partir de 2015, o Projeto Brincar Centro Ludens passou a
oferecer os seus serviços sob novo formato, sendo incluído em
definitivo no Programa de Capacitação IPA Brasil.

A parceria consolidada com a ong terre des hommes nos tem
permitido realizar as Capacitações de Agentes do Brincar® em
sistema itinerante, trazendo também uma nova linha de base
profissionalizante para estes cursos.

Impacto indireto
em mais de
23 MIL pessoas

Ainda em 2015, destacamos a parceria entre IPA Brasil,
terre des hommes e Centro Paula Souza - Governo do
Estado de São Paulo, que apresentou o primeiro curso
profissionalizante para a capacitação dos Agentes do
Brincar®. Pioneiro no país, o curso procura proporcionar
certificação profissional àqueles que lutam pelo direito de
brincar e buscam introduzir atividades e oportunidades
lúdicas ao currículo educacional e social, além de abrir
caminhos para tornar os Agentes do Brincar® uma
profissão regulamentada no país.

três
turmas formadas, e
Em 2015 e 2016, foram

mais de 2 mil interessados
inscritos para prova.

Em 2016, o Projeto Brincar Centro Ludens e o Programa
de Capacitação trabalharam juntos, levando o direito de
brincar para crianças e adolescentes em instituições, e
mobilizando jovens e adultos através de cursos e Dias do
Brincar.

Em 2016, mais de de

5.490 pessoas
beneficiadas
diretamente

Impacto indireto
em cerca de
27 MIL pessoas

40
organizações, escolas e
instituições atendidas pelo
Entre 2013 e 2016, foram mais de

Projeto Brincar Centro Ludens e Programa de
Capacitação

Rede Marista,

SAICA ABECAL I e II, SAICA Dom Paulo Evaristo Arns, SAICA MAESP, Abrigo

Minha Casa, Instituição Santa Fé, Abrigo Vó Miriam,

Centro Educacional Infantil Luz e

Lápis, Congregação Santa Catarina, Nivea/Plan Internacional, Projeto Fazendo História,
CRAS Jabaquara, CAPS Jabaquara, Bororé, FUNSAI, CCA COR Familia Cambuci, SASF Jabaquara,
CAPS Infantil, AME Amoroso,

Criacidade/Criança Fala,

Rede CRIAD,

Conjunto

Habitacional Corruíras – Jabaquara, UBS Jardim São Bento, UBS Jardim Germania, CEU
Feitiço da Vila, CEU Capão Redondo,
Centro de Orientação a Família,

Fundação Itau Social,

Fabrica de Cultura Capão Redondo, CCA COR-

CCA Viver Melhor, CCA Mamãe,

SASF Jabaquara, CECCO Vila Guarani, CEU

Residencial Nova Conquista, Colégio

Fundação Julita,

Caminho do Mar,

Anglo Morumbi, dentre outros.

Entre 2013 e 2016, a IPA Brasil participou de diversos encontros, colóquios, seminários e palestras,

no Brasil e em países como África do Sul, Colombia, Estados Unidos, Turquia e na sede da ONU, na
Suíça, onde participou da apresentação do Projeto Under The Same Sky com crianças de
diferentes partes do mundo, incluindo crianças atendidas por nossos projetos.

Ainda, a IPA Brasil participou da elaboração de Dias do Brincar em locais do Estado de São Paulo e
de Pernambuco, em parceria com instituições locais e com terre des hommes.

Em 2016, realizamos o I Encontro
Internacional “A Criança e os Novos

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável”, com a participação
de centenas de inscritos.

Em sua história, a IPA Brasil havia beneficiado mais de 15 mil Agentes do Brincar®, além de crianças,
adolescentes e suas famílias envolvidas em projetos.

Somente nos últimos quatro anos, totalizamos:

Mais de

18.500 beneficiados
diretos
Cerca de

92 Mil beneficiados
indiretos

Mais de

40

instituições, escolas e
organizações atendidas

Milhares de pessoas
impactadas em eventos e Dias
do Brincar

E o trabalho continua...

