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Projeto Mês da Primeira Infância: O Brasil do Futuro Começa Agora 

 

Detalhamento da Atividade 

Realização  Secretaria Especial da Cultura/ Ministério do Turismo 

Data e Horário 23 de agosto de 2021 
16:00 – 17:00 
 

Tema da Atividade A Importância dos Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares na Primeira Infância 

Tipo da Atividade A promoção do desenvolvimento integral da criança, na primeira infância, exige a 

combinação de áreas, visões e abordagens complementares. Com base nisso, a 

Secretaria Especial da Cultura, cumprindo seu papel de propor ações que valorizem a 

dimensão do lúdico, da imaginação, da experimentação do mundo pelo brinquedo e 

pela brincadeira, apresentará, em parceria com Mônica Oliveira, doutoranda da Fiocruz 

que pesquisa a aprendizagem infantil ao ar livre através do brincar na e com a Natureza, 

a importância do incentivo às brincadeiras populares brasileiras. Além disso, haverá a 

exposição da necessidade do uso e disseminação das informações constantes na 

Cartilha de Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares Brasileiras, desenvolvida pelo 

Ministério da Cidadania em parceria com a Secretaria Especial da Cultura no ano de 

2019.  

Modalidade  Online 

Link de acesso a live: https://www.youtube.com/c/ArteDeTodaGente 

Ementa  A promoção do desenvolvimento integral da criança, na primeira infância, exige a 

combinação de áreas, visões e abordagens complementares. Com base nisso, a 

Secretaria Especial da Cultura, cumprindo seu papel de propor ações que valorizem a 

dimensão do lúdico, da imaginação, da experimentação do mundo pelo brinquedo e 

pela brincadeira, apresentará, em parceria com Mônica Oliveira, doutoranda da Fiocruz 

que pesquisa a aprendizagem infantil ao ar livre através do brincar na e com a Natureza, 

a importância do incentivo às brincadeiras populares brasileiras. Além disso, haverá a 

exposição da necessidade do uso e disseminação das informações constantes na 

Cartilha de Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares Brasileiras, desenvolvida pelo 

Ministério da Cidadania em parceria com a Secretaria Especial da Cultura no ano de 

2019.  

 

Objetivo O objetivo da live será promover a compreensão do papel fundamental dos jogos e 

brincadeiras para o desenvolvimento integral das nossas crianças, bem como 

demonstrar a importância da utilização das informações constantes na Cartilha de 

Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares Brasileiras.  

A apresentação visa reforçar o quanto a cultura de brincar é importante e necessária, 
não apenas para o desenvolvimento da criança em todas as suas dimensões 
(linguagem, motricidade, neurodesenvolvimento e área socioafetiva), mas como 
retrato de um patrimônio imaterial valioso, que reflete nossa história.  

Palestrantes/Moderadores Palestrante 1: Elisa Cardoso Batista, Coordenadora-Geral de Cultura, Educação, 
Acessibilidade e Inclusão.   
Departamento de Promoção da Diversidade Cultural 
Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural 
Secretaria Especial da Cultura 
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Palestrante 2: Mônica Oliveira, doutoranda da Fiocruz, coordenadora da Conexão 
Natureza. 

 

 


