Enquadramento
O Instituto de Apoio à Criança (IAC), Instituição Particular de Solidariedade Social,
criado em 1983, é hoje uma importante realidade apoiando a Criança e a Família em
Portugal. O objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento integral da Criança,
na defesa e promoção dos seus Direitos, procurando em cada momento ser a Voz que
chama a atenção, pressiona, atua, realiza ações que ajudam a que mais Crianças vivam
com alegria o tempo de ser Crianças. De realçar que só em 1989 foi aprovada a
Convenção sobre os Direitos da Criança pelas Nações Unidas.
Dentro dos princípios orientadores do IAC, nasceu o projeto Actividade Lúdica com o
objetivo de sensibilizar a comunidade para a defesa do direito de brincar (artº 31º da
Convenção sobre os Direitos da Criança). Como dizia João dos Santos: “A criança
precisa de ter espaço para criar tempo. Tempo para Brincar, tempo que seja TODO
TEMPO INTEIRO. Para Sentir, Aprender, Pensar…nas coisas sérias da vida… no Brincar.”
Porque para nós Brincar é muito sério, pelo que temos procurado favorecer a criação
de “espaço[s] para criar tempo” e oportunidades de “tempo para brincar”. Assim,
integramos os mais de 40 países que celebram o Dia Mundial do Brincar e temos
procurado nos últimos anos sensibilizar toda a sociedade portuguesa em torno deste
direito fundamental para todos, mas mais ainda quando somos crianças.
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Em 2018, propusemos novamente a abertura dos Jardins do Palácio de Belém para
comemorar a efeméride, numa ação conjunta entre o IAC e o Museu da Presidência da
República, em que estiveram presentes 4220 visitantes. O presente relatório reúne a
avaliação dos diferentes parceiros que colaboraram na realização deste evento, bem
como as opiniões deixadas no Facebook pelo público que participou no evento e a
autoavaliação do Sector da Actividade Lúdica.
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Programa do Evento
Reunimos um total de 30 parceiros, cerca de 200 pessoas, para animarem os Jardins
com jogos, brincadeiras, música, livros, atividades artísticas e desportivas, pinturas
faciais, entre outras.
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Parceiros
Ludoteca da Galiza; Estrelas e Ouriços/Nestlé; Hospital da Bonecada; AFSS; Escola
Superior de Educação de Coimbra; Bmind Games; 1,2,3 Macaquinho do Xinês; Rádio
Miúdos; Jogo na mesa; Edugep; Science4you; Associação Ludus; Ludoteca Fundação
Marquês de Pombal; Cenas a Pedal; Bene Farmacêutica, Lda; Kidstalentum; Cidade
Curiosa; Villa Brincar; Ludoteca Os Malmequeres; Autismo – EPE; GOODY (Revista
Pais); Funny Cook, Mafalda Teixeira; UnicorTime - Mundo Pano; Papa Letras Editora;
Tambora; Mascote da GNR; Casa Militar (F16, Banda da Armada); IAC - Projecto Rua;
IAC – Coimbra.
Resultados da Avaliação dos Parceiros
Os parceiros receberam na semana após o evento um formulário para avaliação da
iniciativa, que aferia diversas questões relativas à organização do evento (e.g. horário e
apoio logístico), motivações para estar presente, expectativas quanto ao número de
visitantes, pontos positivos, pontos a melhorar e sugestões.
O nível de satisfação dos parceiros face a esta iniciativa foi extremamente elevado,
verificando-se uma avaliação global de 4,6 valores (numa escala de 1 a 5), uma vez que
todos mencionam a vontade de participar em futuras edições.
Avaliação do Dia Mundial do Brincar – Jardins do Palácio de Belém 2018
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O ponto com classificação menos positiva é a “localização do seu espaço no recinto”,
alguns dos parceiros sentiram-se isolados dos restantes, esta deverá ser uma questão
a ter em atenção nas próximas edições, garantir a inclusão de todos os parceiros.
Principal motivação para participar no evento
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As principais motivações para participar no evento,

são a temática, a

publicidade/divulgação e entidade organizadora (IAC & Museu da Presidência).
Expectativa quanto ao número de visitantes no evento
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Quanto às expectativas relativamente ao número de visitantes presentes no evento,
80% dos parceiros consideram que correspondeu às expectativas e 15% referem que
esteve acima do esperado, apenas três parceiros consideram estar abaixo do previsto.
Como pontos positivos, os parceiros referem a organização, a diversidade de
atividades propostas (que permitiu um troca intergeracional e momentos de
partilha/brincadeira entre as famílias) e o local do evento (facto de ser ao ar livre).
Relativamente aos pontos a melhorar, mencionam a necessidade de uma maior
divulgação e de forma mais antecipada, o facto de não existir espaços para bebés
(como na edição anterior), e a localização de alguns parceiros que sentiram menos
visitantes.
Enquanto sugestões para eventos futuros, os parceiros mencionam novamente a
melhoria da comunicação, disponibilização de espaços para brincar livre, espaços para
os adultos brincarem, e existência de horário mais alargado.
Partilhamos o testemunho de alguns parceiros:
- Cenas a Pedal: “Obrigada, e continuem o bom trabalho. A minha sugestão seria
tentarem outro espaço ajardinado para uma próxima edição, onde possa haver mais
coisas para fazer, e as actividades estejam menos fisicamente e visualmente isoladas
umas das outras”.
- ESE Coimbra: “Perfeita”.
- Bmind Games: “A organização do evento está de parabéns! Este ano, o evento
superou as nossas expectativas, quanto às animações e atividades que decorreram ao
longo do dia. O Dia Mundial do Brincar 2018 foi, sem dúvida, um grande sucesso!
Agradecemos à Organização por nos possibilitar fazer parte deste evento mais uma
vez”.
- Papa-Letras: “Foi para nós importante estarmos presentes em termos de divulgação e
contactos. Pretendemos estar presentes no próximo evento para o qual
contribuiremos com a presença de um ilustrador e, eventualmente, de uma hora do
conto”.
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- Jogo na Mesa: “Equipa que resulta não se mexe”.
- 1,2,3, Macaquinho do Xinês: “Tendo em conta o número de visitantes, o local, o
número de parceiros e o facto de este ser um evento fora do habitual para o IAC,
mesmo havendo espaço para melhorar, parece-nos que estão de parabéns”!
- Ludoteca “Os Malmequeres”: “Houve boa organização da atividade e uma boa
receção à nossa entidade”.
- Kidstalentum: “O melhor testemunho que posso deixar, é considerar que foi um dia
diferente e muito bem passado por parte das crianças, pais e todos os intervenientes
no evento”.
- Instituto de Apoio à Criança-FCJ: “Parabéns! A continuar”!
- Ludoteca Marquês de Pombal: “Excelente como sempre. Parabéns e bem Hajam”.
- Goody: “A Editora Goody louva a existência deste evento bem como o ambiente
excecional com que decorreu. Segurança, alegria, respeito pelos mais pequenos e
organização”.
- Rádio Miúdos: “Continuar, tal como no primeiro ano, cheio de gente voluntariosa e
simpática”.

Comentários do Público em Geral
Na página de Facebook do Dia Mundial do Brincar e na página criada para o evento
deste ano podemos ler vários comentários deixados pelo público em geral, tais como:
 “Obrigada por porem de pé um evento destes. Brincar é fundamental. Brincar
mais é necessário!”
 “Que legal! Estamos no caminho certo... Oferecer a criança o direito delas e
incentivar os adultos a participar deste direito!”
 “Iniciativa fantástica!”
 “Adoramos! Excelente iniciativa! Obrigada excelentíssimo Senhor Presidente da
República.”
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 “Excelente iniciativa... Os miúdos ADORARAM, muito obrigado.”
 “Foi fantástico. Espero que repitam por muitos anos esta iniciativa! A família
ADOROU!!!”
 “Uma tarde muito bem passada!... O meu filho adorou!...Muitos parabéns pela
iniciativa!... Estava tudo muito bem organizado!...”

Avaliação do Sector da Actividade Lúdica
Quando analisamos esta segunda edição do Dia Mundial do Brincar – 2018 em
Portugal, acreditamos ter cumprido com o grande propósito deste dia, o mesmo que
foi idealizado pela sua mentora Freda Kim – “um dia relaxante, que enfatiza as
relações interpessoais.”
O excelente resultado alcançado superou as nossas expectativas e deve-se, sobretudo,
ao facto do Sector da Actividade Lúdica manter, mesmo que informalmente, uma rede
de parceiros ativos há já muitos anos.
A melhorar em futuras iniciativas será a divulgação junto dos meios de comunicação
social que permitirá um maior alcance, garantindo um apoio atempado dos vários
intervenientes no processo.
O resultado desta iniciativa reflete o reconhecimento do trabalho que o IAC
desenvolve em prol dos direitos da criança e o elevado profissionalismo e dedicação da
equipa do Museu da Presidência.
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