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Brincar é uma experiência fundamental na vida das crianças. Um enorme
corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador
de aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um
obstáculo ao desenvolvimento de indivíduos saudáveis e criativos.

Assistimos, no entanto, a uma preocupação, por vezes excessiva, com
a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e tempos
das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar.
Os adultos procuram limitar os espaços, fechando-os, e a atividade da
criança, reduzindo-a a atividade cognitiva. Ken Robinson afirma que a
escola tende a matar a curiosidade e o interesse da criança pelo que se
passa fora das suas paredes.

Mas, se protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório,
a curiosidade, extinguem-se. A pesquisa em neurociência demonstra
que brincar faz aumentar as estruturas neurais e é um andaime para o
desenvolvimento. Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como
muitas vezes se afirma, mas um meio de praticar competências que irão
ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por isso de uma pedagogia
aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que coloca
o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e
estimula o brincar da criança e permite, nas palavras de Vigotsky, que
o pensamento se eleve “uma cabeça acima de si mesmo.”

M. Lúcia Santos

a experiência de brincar

O tema do poster deverá integrar-se no tema do Encontro. Deverá
enviar um resumo, em suporte informático (Word, não excedendo
uma página A4, Times 12, espaçamento 1,5, margens 3cm), com
identificação do(s) autor(es), da pertença institucional e dos respectivos
contactos, para anafonseca@fbb.pt até 5 de Agosto de 2012. A
confirmação da aceitação do poster será feita até ao dia 20 de Agosto.

Os posters deverão ter a medida máxima de 100cmx80cm.

A exposição será feita durante o encontro.

A apresentação de posters não pressupõe a inscrição no encontro,
sendo que, para assistir ao encontro deverá inscrever-se.

IV ENCONTRO

A experiência de brincar Aceitação e Exposição de Posters

Organização



20 de outubro manhã

09h00 Abertura do Secretariado
09h15 Sessão de Abertura
09h30 Painel 1. Moderadora: Gabriela Portugal

Perspetiva histórica do brincar
António Gomes Ferreira . Professor  . Grupo de Investigação Educação e Formação
da Universidade de Coimbra . Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra

As crianças estão a crescer depressa demais? Como é que as práticas
são uma oportunidade ou um risco para a promoção da saúde mental?
Ana Vasconcelos  . Pedopsiquiatra  . Associação Portuguesa de Psicanálise e
Psicoterapia Psicanalítica  . Sociedade Portuguesa de Psicossomática.

10h30 Intervalo

11h00 Painel 2. Moderadora: Ana Coelho

Creche: fator de risco ou fator de proteção? O que nos diz a investigação
Sara Pedroso . Pedopsiquiatra  . Hospital Pediátrico de Coimbra

Brincar e criar zonas de desenvolvimento próximo: a voz de Vygotsky
M. Filomena Gaspar . Professora  . Grupo de Investigação Família, Saúde e Justiça
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Quando a brincar se cria conhecimento e humanidade
Sérgio Niza  . Professor  . Movimento da Escola Moderna (MEM)

12h15 Debate

12h30 Intervalo para almoço

20 de outubro tarde
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14h30 Painel 3: Moderadora:  M. José Infante

Crianças e espaços exteriores: que interação?
Aida Figueiredo . Professora  . Universidade de Aveiro

Jogo de luta ou luta a sério? Como distinguir para decidir?
Amália Rebolo Marques . Professora  . Escola Básica Integrada da Quinta do Conde,
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares . Instituto Piaget

Motricidade na Infância: Avaliação do desenvolvimento motor
(PDMS-2)
Rui Mendes  . Professor  . Escola Superior de Educação de Coimbra

15h30 Debate

16h45 Intervalo

16h15 Painel 4: Moderadora: Lúcia Santos

Brincadeiras sem teto
M. José Vale . Educadora  . Jardim de Infância de Espinho . Miranda do Corvo

Arte no jogo e jogo na arte: uma proposta de significados para educação
em creche
Susete Bila  . Educadora  . Abrigo Infantil Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

As coisas melhores são de ar
Helena Martinho  . Educadora  . Jardim de Infância do Vimeiro . Agrupamento de
Escolas D. Lourenço Vicente . Lourinhã

Não estou para brincadeiras!
Helena Faria  . Educadora  . Jardim de Infância de Ançã  .  Agrupamento de Escolas
de Ançã

17h30 Debate

17h45 Encerramento: Lúcia Santos


