“TENTE, INVENTE... FAÇA UM OUTUBRO DIFERENTE”
O Projeto UNEBrinque é uma proposta de difusão da cultura lúdica e de aproximação
da comunidade acadêmica com as atividades extensionistas que são desenvolvidas ao longo
do ano pela Brinquedoteca Universitária e suas parcerias, oferecendo ações que ampliem e
propaguem a ludicidade, o brincar, as brincadeiras e os jogos como elementos importantes no
desenvolvimento humano.
Neste ano (2020), a 3ª edição da UNEBrinque será realizada pela Brinquedoteca
Universitária Brincança, do DEDC Campus XIII - Itaberaba, através de uma programação online devido às restrições da pandemia COVID-19. Dessa maneira, nossa inspiração levou-nos
a adotar o tema “Tente, invente... Faça um outubro diferente”, considerando que nossa
programação irá perpassar todo o mês de outubro e não apenas a Semana da Criança, além de
ser desafiante propor atividades que não sejam presenciais.
Daremos ênfase à atividade “Desafio para brincantes”, que incentivará crianças e
adultos a gravarem um vídeo de até 2 minutos, falando sobre suas brincadeiras preferidas,
seus brinquedos prediletos e como se relacionam com o brincar nos dias de hoje,
considerando que tivemos que fazer adaptações para brincarmos nesse período de
distanciamento/isolamento social Assim, ao longo do mês os vídeos serão publicados visando
essa socialização. Os ambientes para as publicações serão as redes sociais, como: o Instagram
da Brincança, Facebook e Whatsaap.
As atividades serão publicadas ao longo do mês de outubro; o Projeto terá o total de 30
horas de carga horária, possibilitando aos participantes e envolvidos receberem de
certificados.
Para que as pessoas inscritas possam participar efetivamente das atividades propostas,
será necessário proceder às ações descritas a seguir:
1. Curtir as publicações feitas no Instagram e Facebook;
2. Entrar nas lives, fazer comentário(s) ou pergunta(s), também fazer print de tela
para registrar sua participação;
3. Acessar a Plataforma Teams e registrar presença conforme link liberado durante a
reunião;
4. Enviar por email resposta a um questionário avaliativo referente ao Projeto em
geral.
5. Será opcional para as pessoas inscritas o cumprimento do “Desafio para
brincantes”, visto que essa atividade deve ser espontânea!

PROGRAMAÇÃO
Dia

Atividades

(outubro / 2020)

Responsáveis/Participações

Sorteio da Brinquedoteca (bicicleta)
01
às 10:00
(quinta-feira)

Professora Nevinha Enéas
Lançamento do Desafio para Brincantes
(vídeos no Instagram/Facebook)

Obs.: Os vídeos enviados como adesão ao
desafio para brincantes serão publicados
durante o mês.

Obs.: Mostre o vídeo do desafio para suas
crianças e participe com elas!
09
às 15:00
(sexta-feira)

LIVE (Instagram)

Convidado: Professor Benedito Oliveira

“Circo e teatro no interior da Bahia:
vivências nas brinquedotecas da UNEB”

Mediação: Professora Izabel Dantas de Menezes

12
“Musicalidade do berimbau para crianças”
às 17:00
(vídeo no Instagram/Facebook)
(segunda-feira)
Obs.: Assista com suas crianças; não
deixe que elas percam essa
oportunidade!

21
às 17:00
(quarta-feira)

27
às 16:00
(terça-feira)

29
às 20:00
(quinta-feira)
30
às 19:00
(sexta-feira)

LIVE (Instagram)
“Práticas lúdicas na brinquedoteca pela
valorização da infância brasileira”

Professor Josivaldo Pires

Convidada: Professora, cordelista e contadora
de histórias Valéria Rocha

Obs.: Assista com suas crianças; não
deixe que elas percam essa
oportunidade!

Mediação: Professora Nevinha Enéas

LIVE (Instagram)

Convidada: Professora Taína Assis Soares

“As práticas teatrais na educação infantil e
no espaço da brinquedoteca”

Mediação: Professora Nevinha Enéas

Cantoria (Instagram/Facebook)

Professora Nevinha Enéas

(vídeos do Coral da UATI)

Professor Evaldo Bispo

Plataforma TEAMS
CIRANDA DE APRENDIZADOS

Convidada: Professora Lídia Barreto
Mediação: Professora Aissa Lisboa

Reunião sobre Toy Art

