
 
 

 
 

 

  
 

 
 

Projeto Brincar 2019:
expansão e reconhecimento 

Projeto Brincar reconhecido 

internacionalmente pelo prêmio Zero 

Project como uma iniciativa inovadora 

voltada à garantia dos direitos das 

pessoas com deficiência. 

UEs Polo 

UEs participantes do LabPPI 

UEs participantes de Oficinas em DREs 

UEs participantes do III Seminário 

1.411
profissionais envolvidas nas 
diferentes ações 

Aumento de 107% de
profissionais envolvidas 
em relação a 2018 

545
Unidades Educacionais mobilizadas 

Mais de  46.000 crianças com e sem
deficiência beneficiadas direta e indiretamente 

233
profissionais da rede mobilizadas no III Seminário 
Compartilhando Práticas Pedagógicas Inclusivas 

Aumento de 37% de participantes em 
relação a 2018 

Novas ações formativas
desenvolvidas em 2019 
Laboratório de Práticas Pedagógicas Inclusivas – LabPPI 

Ao longo de cinco encontros, educadoras da Rede Municipal participaram de 
atividades em diversos equipamentos culturais da cidade. Com isso, o LabPPI

buscou ser um espaço de estudo, vivências e experimentações que articularam 
a educação e a cultura, destacando a importância da diversificação das 

atividades, explorando a interdisciplinaridade e extrapolando os limites das 
Unidades Educacionais. 

45 profissionais participantes de 40 UEs diferentes,
beneficiando mais de 1.500 crianças 

Locais visitados 

SESC Santana
Exposição “Raiz, 

Memória e 
Humanidade” 

Teatro SESI
Espetáculo 

“A Verdadeira 
História do Barão” 

Centro Cultural 
Banco do Brasil
Mostra “Man Ray 

em Paris” 

Biblioteca de São Paulo
Visita às instalações e 

participação no programa 
“Segundas Intenções”, com 

Betty Milan e Manuel da 
Costa Pinto 

Casa MD
Sessão do filme acessível 

“Longe da Árvore” e 
compartilhamento de práticas 

pedagógicas desenvolvidas 
durante o LabPPI 

“As escolhas dos espaços culturais para o desenvolvimento da formação 
mostraram as possibilidades de incluir todos nas diferentes situações 
pedagógicas” - Depoimento de profissional participante do LabPPI. 

Oficina “Brincar inclusivo 
e suas diferentes 
linguagens” 
Tendo como base a experiência do Projeto 
nas Unidades Educacionais, foram 
elaboradas as Oficinas “Brincar inclusivo e 
suas diferentes linguagens” nas 13 Diretorias 
Regionais de Educação da cidade. A partir do 
conceito de “adulto brincante”, as educadoras 
participaram das brincadeiras propostas a 
fim de ampliar e diversificar seus repertórios 
em diferentes linguagens artísticas e 
culturais. Além disso, foram realizadas 
atividades de acompanhamento pedagógico 
em algumas unidades educacionais das 
participantes das oficinas. 

651
profissionais 
participantes, que 
atendem mais de 
22.700 crianças de 
393 UEs diferentes 

28 UEs 
selecionadas para 
acompanhamento 
pedagógico, 
beneficiando 220 
profissionais e mais 
de 7.700 crianças 

“Chamou a atenção o olhar para as potencialidades das crianças. As 
possibilidades ainda não reveladas. O encantamento na ação docente. 
A escuta/observação como premissa dos desafios propostos” -
Depoimento de profissional participante da Oficina. 

Ações de disseminação 
Participação do Projeto Brincar em eventos e ações formativas: 

Mais de 1.800 profissionais da rede alcançadas durante a Jornada Pedagógica da  
Educação Infantil, promovida pela Secretaria Municipal de Educação; 

Mais de  120 pessoas alcançadas em eventos de organizações parceiras (Instituto   
Alana e Câmara de Comércio Brasil-Alemanha); 

Convites para palestras em eventos promovidos pelas diferentes DREs da cidade. 

Produção de 3 materiais pedagógicos acessíveis e inclusivos em mídia digital
para download gratuito; 

Produção de artigo “A gestão escolar na Educação Infantil para todos – ampliando 
olhares”; 

Divulgação das ações do Projeto nas redes sociais, com alcance médio de mais de 
600 pessoas por mês; 

Caderno Brincar – Volume 2: 

Mais de 12.000 downloads da versão digital da publicação, em mais de 603   
municípios de todos os Estados Brasileiros e Distrito Federal, além de outros 17

países; 

Distribuição de cópias da publicação em ações internacionais (Bolívia, Costa Rica,  
Panamá e Moçambique). 

Avaliação do Projeto
em 2019 

99% 
das participantes do Projeto 

avaliaram os encontros de formação 
como “excelentes” ou “bons” 

99% 
das participantes avaliaram 

positivamente o trabalho dos 
consultores 

97% 
das participantes da Oficina “Brincar 

Inclusivo e suas diferentes 
linguagens” e do LabPPI consideram 

que os conteúdos e práticas 
trabalhadas podem ser utilizadas em 

suas práticas cotidianas 

94% 
das participantes consideram que as 
brincadeiras e dinâmicas discutidas 
beneficiam todas as crianças, com e 

sem deficiência 

Nas palavras das 
profissionais... 

“Sou uma professora curiosa, estudiosa e que busco me aprimorar 
para oferecer ao meu aluno as melhores experiências e aprendizagens, 
este curso aguçou ainda mais minha vontade de realizar atividades e 
compartilhar para que mais colegas possam experimentar aulas 
diversificadas” – Depoimento de profissional participante da Oficina 
“Brincar inclusivo e suas diferentes linguagens” 

“A simplicidade das atividades permitiu que os envolvidos 
participassem ativamente rompendo medos e receios no trato com as 
crianças com deficiência” – Depoimento de profissional participante 
de formação em Unidade Educacional 

“Os conteúdos abordados e os relatos compartilhados foram muito 
enriquecedores para a prática pedagógica no cotidiano”  – 
Depoimento de profissional participante do LabPPI 

“Os conceitos e práticas trabalhados, com certeza, poderão ser 
utilizados na prática, pois são conceitos recentes, ligados também ao 
novo currículo e que contribuem de forma significativa com o 
aprendizado das crianças” – Depoimento de profissional participante 
de formação em Unidade Educacional 




