PROJETO
BRINCAR 2020
Atividades 100% remotas em tempos
de pandemia

7.813

profissionais envolvidas
diretamente nas
diferentes ações do
Projeto

Alcance na rede

93%

1.974

Mais de

202 mil

dos CEIs

Unidades
Educacionais
mobilizadas no
município de
São Paulo

crianças com e
sem deficiência

83%

das EMEIs

58%

cerca de

25 mil

das EMEFs

profissionais
beneficiados
indiretamente

HISTÓRICO
545 Unidades Educacionais
1.411 profissionais formados
Laboratório de Práticas
Pedagógicas Inclusivas

13 Unidades Educacionais
406 profissionais formados
Eventos de mobilização das
comunidades
2018

2020

2017

2019
108 Unidades Educacionais
1.087 profissionais formados
Oficinas com famílias e
crianças

1.974 Unidades Educacionais
7.813 profissionais formados
Executado totalmente de
forma remota

AVALIAÇÃO GERAL
DO PROJETO
99,63% das participantes

98% das profissionais

consideram que as proposições
discutidas beneficiam a todas as
crianças, com e sem deficiência

consideram que os conceitos e
práticas trabalhados poderão ser
utilizados na sua prática cotidiana

99,27% das profissionais

96% das profissionais

avaliaram positivamente os diferentes
encontros virtuais de formação

99,47% das participantes

consideram que as atividades
contribuíram com a sua prática
pedagógica ou com as ações da
UE no contexto da pandemia

avaliaram positivamente a mediação
realizada pelos(as) consultores(as)

NÚMEROS POR AÇÃO

Oficina “Brincar inclusivo”

Visitas Pedagógicas

1.467 profissionais participantes de

149 UEs participantes, beneficiando

1.092 UEs diferentes

diretamente 1.360 profissionais e

Mais de 49 mil crianças e outros

indiretamente mais de 70 mil

profissionais beneficiados

crianças e outros profissionais

indiretamente

Formação para o território
das DREs

Laboratório de Práticas
Pedagógicas Inclusivas – LabPPI

1.405 profissionais participantes de

47 profissionais participantes de

941 UEs, beneficiando indiretamente

diferentes UEs da rede, beneficiando

mais de 29 mil crianças e outros

indiretamente mais de 1.800 crianças

profissionais

IV Seminário
Compartilhando Práticas
Pedagógicas Inclusivas

Desenvolvimento de
materiais pedagógicos
acessíveis e inclusivos

3.349 profissionais participantes,

Mais de 24.300 downloads dos três

beneficiando mais de 76 mil crianças e

materiais no site da Mais Diferenças

outros profissionais

NAS PALAVRAS DAS
PROFISSIONAIS...

A formação foi fundamental para aprimorar saberes. Trouxe várias
reflexões sobre práticas que nunca tínhamos proporcionado para
os

alunos

e

encorajaram

a

reformular

e

melhorar

os

planejamentos. A formação foi significativa e ajudou a buscar
novas

estratégias

aprendizagem,

para

sempre

melhorar
com

o

o

processo

objetivo

de

de

criar

ensino-

propostas

diversificadas que atendam a TODOS. Ensinou que podemos nos
desafiar muito mais, permitindo que nossos alunos pensem, se
desafiem e aprendam. Como professores precisamos garantir os
direitos de aprendizagem. Todo nosso trabalho deve contribuir para
o fortalecimento de uma sociedade mais inclusiva e democrática.
- Profissional participante de visita pedagógica

As

propostas

realizadas

possibilidade de fortalecer

pelos

formadores

trouxeram

a

conceitos estruturantes do trabalho

realizado para todos, num verdadeiro ato de transver. Com
delicadeza, potência e muita expertise, fomos envolvidos em uma
multiplicidade de possibilidades. A cada encontro estávamos
completamente rendidos ao ato de brincar.
- Profissional participante da oficina Brincar inclusivo

O Projeto Brincar, nos desafios pela pandemia, abriu para nossa
equipe a reflexão das nossas práticas e ações, a partir do que
entendemos e ouvimos das nossas crianças e comunidade,
[apresentou] práticas inclusivas, desafiadoras e reveladoras, que
permitem através da equidade transformar e ressignificar nossas
práticas, nosso acolhimento, nossa educação.
- Profis sional participantes do Laboratório de Práticas
Pedagógicas Inclusivas

O Projeto Brincar é excelente no sentido de trazer novas
possibilidades, recursos e estratégias. Sempre atinge de maneira
positiva os profissionais que com ele têm contato.
- Professora de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI)
participante da formação sobre acolhimento de crianças com
deficiência

Gostaria de parabenizar o Projeto Brincar pelas ações formativas e
materiais disponibilizados em PDF, já participei da Oficina Brincar
Inclusivo que foi um sucesso. E o Seminário teve a mesma potência,
de inspirações, materiais e ricas contribuições de fala.
- Profissional participante do IV Seminário Compartilhando
Práticas Pedagógicas Inclusivas

