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01 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

1.1 – TÍTULO DO PROJETO 
 

Brincar de Viver  

 
DATA DE INÍCIO: 28/05/2020 
 

  
PÚBLICO:  
 
Crianças do 
bairro Cidade do 
Povo 

 
TÉRMINO PREVISTO:       
                              27.11.2020      
  

1.2 JUSTIFICATIVA  
 

O “World Play Day” é um evento conhecido como Dia 

Internacional do Brincar ou Dia Mundial do Brincar, que é 

celebrado em mais de 40 países do mundo, Portugal incluído. A 

data foi criada em 1999  pela International Toy Library (ITLA), na 

8ª Conferência Internacional de Ludotecas em Tóquio, sendo 

celebrada pela primeira vez em 2000 e reconhecida no calendário 

da UNICEF. Foi escolhido o dia 28 de maio por esta data ser o dia 

de aniversário da ITLA 

Este dia relembra que o brincar é um direito (artigo 31º da 

Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas) e uma 

alegria essencial para pessoas de todas as idades. O brincar traz 

vantagens como a diversão, a educação, o aumento da 

concentração, criatividade, exploração e convivência. 

Apesar do brincar ser uma das atividades mais comuns da infância, 

ela é muitas vezes negligenciada, pelo fato de os pais não terem 

tempo para os filhos; devido à crescente urbanização, aumento do 

índice de violência, bem como pela comercialização do brincar, 

com o crescimento dos videojogos.   

As atividades de brincar podem incluir fantasia, faz de conta ou 

jogos. É através delas que a criança consegue se comunicar e se 

expressar, já que sua linguagem está em construção e por isso a 

expressão verbal ainda é incipiente. As crianças, ao brincarem, 

também aprendem e desenvolvem  a socialização, criatividade, 

autonomia, valores, autoimagem, além de expressarem sentimentos 

e desejos. 

A participação dos pais na atividade lúdica é fundamental, 

principalmente por ser com eles que as crianças iniciarão o 

processo de aprendizagem em relação a  compreensão do mundo, 

seus próprios sentimentos, empatia e conceitos morais. Com a 

relação entre pais e filhos bem estruturada e segura, as crianças 

também iniciam a desenvolver autoconfiança. Elas manipulam e 

exploram os objetos, comunicam-se, desenvolvem suas múltiplas 

linguagens, organizam seus pensamentos, descobrem regras, tomam 

decisões, compreendem limites e desenvolvem a socialização e a 

integração com o grupo. E todo esse aprendizado prepara as 

crianças para o futuro, onde terão de enfrentar desafios semelhantes 

1.2.1 – TEMA 

 Infância e Cidadania 
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àqueles vistos nas brincadeiras. Elas manipulam e exploram os 

objetos, comunicam-se, desenvolvem suas múltiplas linguagens, 

organizam seus pensamentos, descobrem regras, tomam decisões, 

compreendem limites e desenvolvem a socialização e a integração 

com o grupo. E todo esse aprendizado prepara as crianças para o 

futuro, onde terão de enfrentar desafios semelhantes àqueles vistos 

nas brincadeiras. 

Desde quando foi lançada, a Semana Mundial do Brincar (SMB) 

convida e incentiva anualmente todas as pessoas interessadas pelo 

brincar livre a desenvolverem atividades com bebês, crianças e 

jovens ou até mesmo com futuros profissionais que irão lidar com 

esses públicos.  

Com ações encampadas por núcleos da Aliança pela Infância, 

grupos de articulação e até mesmo de forma independente por pais, 

mães e responsáveis, a SMB mostra que a adoção da iniciativa 

como política pública funciona como um incentivo a mais para a 

promoção de atividades e ações.  

A região Sul já participa da SMB há muitas edições e, por isso, a 

aprovação da lei em alguns municípios foi um processo natural, 

considerando a grande articulação já existente. Curitiba (PR), Novo 

Hamburgo (RS), São Leopoldo (RS) e Campo Bom (RS) já 

integraram a ação em seus calendários.  

Por fim, a articulação na região Sudeste é forte. Somente o estado 

de São Paulo conta com 15 municípios com leis aprovadas: 

Guarulhos, Botucatu, Araçatuba, Santos, Holambra, Guarujá, 

Presidente Prudente, Piracicaba, Ribeirão Preto, Limeira, 

Guaratinguetá, Cubatão, Peruíbe, São Paulo e Itobi. Juiz de Fora 

representa Minas Gerais e Resende e Nova Iguaçu o Rio de Janeiro. 

Representando a região Nordeste, Olinda (PE) aprovou o  Projeto 

de Lei (PL) em 2017. No Centro-Oeste, Campo Grande (MS) e o 

estado do Mato Grosso marcam presença na lista. 

Quando a Semana é aprovada no calendário de determinada cidade, 

passa a integrar as atividades oficiais daquele município. 

Atualmente, 23 cidades brasileiras têm a Semana Municipal do 

Brincar nos seus calendários.  

       Assim, Rio Branco, poderá ser a primeira capital da Região Norte a 

adotar a SMB como política pública, caso seja  aprovado um PL. 

Para sensibilização do tema e posterior formação de parcerias 

institucionais, o TJAC, por meio da Coordenadoria da Infância e 

Juventude, lançará o projeto Brincar de Viver como   ação  

experimental,  no  bairro Cidade do Povo,  um bairro muito 

populoso , onde  não há  oferta de serviços que contemplem esta 

temática. 
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1.3 – META 

Aprovar um projeto de Lei que institua a Semana Municipal do Brincar como forma de 

incentivar a execução de uma política pública que garanta à criança o direito de brincar,  

previsto no artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas.  

 
 

02  AÇÃO  

 
2.1 O QUE SERÁ FEITO 
 

 Apresentação do projeto ás instituições parceiras; 

 Reuniões de alinhamento estratégico do projeto com a Prefeitura Municipal; Câmara de 

Vereadores, presidentes de Associações de Moradores;  Detran ; Polícia Militar; 

Universidades         ( cursos de Pedagogia, Educação Física e Artes Cênicas) 

 Orçamento dos recursos necessários para o projeto; 

 Organização do cronograma de atividades; 

 Divulgação dos eventos nas mídias; 

 Proposta de um PL;  

 Elaboração de relatório com os dados estatísticos do projeto. 

 Avaliação dos resultados obtidos. 

 

03 – DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) E SERVIÇO(S) 
 

Realização de uma manhã ou tarde de atividades lúdicas em espaços públicos do bairro, como 

forma de garantir à criança o direito ao lazer, além de contribuir para a sensibilização e 

conscientização da importância do brincar na infância. 

 
 

04 – PARTES INTERESSADAS 

Técnica  Função no Projeto Lotação 

Alessandra Gonçalves Pinheiro / 
Pedagoga 

               Gestor 

Núcleo de Apoio 
Técnico às Varas da 
Vara da Infância e 

Juventude  



 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Poder Judiciário do  Estado do  Acre                                                                                                                                

2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco 
Núcleo de Apoio Técnico 

      

 BENEFICIÁRIOS: 

Inicialmente será contemplado o bairro Cidade do Povo e, de forma gradativa, será ampliado para 

outros bairros.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Núcleo de Apoio Técnico às Varas da Infância e Juventude 

 Alunos do curso de Pedagogia, Educação Física e Artes Cênicas das 

universidades públicas/e ou privadas de Rio Branco  

 Prefeitura Municipal de Rio Branco 

 Detran/AC 

 Policia Militar do Acre 

 Presidentes de Associação de Moradores 
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