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O Instituto de Apoio à Criança foi pioneiro na promoção e defesa do Direito de Brincar em Portugal. 
 
Foi decisivo o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, que através de Natália Pais, fundadora do IAC 
e também do Centro Artístico Infantil da Gulbenkian, sempre entendeu que a Actividade Lúdica tem 
um papel fundamental no desenvolvimento da Criança. 
 
O IAC tem assim, desde sempre, trabalhado para o reconhecimento da importância do brincar, através 
do apoio à criação de espaços lúdicos, da realização de ações de sensibilização, da oferta de um plano 
formativo complementar a profissionais de educação e da organização de momentos de reflexão a nível 
nacional. 
 
Durante mais de 30 anos o IAC contribuiu para esse entendimento inovador, e conseguiu entusiasmar 
múltiplas equipas por todo o país para a aventura da educação pela arte e pelo lúdico.  
 
O I Encontro Natália Pais “Actividade Lúdica – Passado, Presente e Futuro” irá realizar-se dia 12 de 
Março, no Salão Nobre da Escola Superior de Educação de Lisboa e contará com a presença de 
inúmeras personalidades que partilharam com Natália Pais momentos marcantes de verdadeira 
mudança e evolução nas áreas educativas, culturais e artísticas em Portugal.  
 
O encontro, cujo programa completo pode consultar em anexo, inclui um momento inicial de 
homenagem, em que assinalamos a presença de Guilherme de Oliveira Martins e Carmelo Rosa da 
Fundação Gulbenkian e de Maria Emília Brederode Santos do Conselho Nacional de Educação. 
Posteriormente a iniciativa divide-se em 3 painéis, que contarão com as intervenções de Carlos Neto, 
João Amado, Hortência Menino, Amália Rebolo, Rui Mendes e Dalila Nilo.  
 
Por fim, o Senhor Conselheiro Laborinho Lúcio e o Senhor Secretário de Estado da Educação, João 
Costa, farão intervenções sobre o Direito de Brincar, e Manuela Ramalho Eanes, Presidente Honorária 
do IAC evocará a memória de Natália Pais. 

A Direção  
Lx, 9 fevereiro, 2018 

  
 
 


