
PARTICIPE DO DIA DE 
APRENDER BRINCANDO!
AQUI VÃO ALGUMAS DICAS PARA AJUDÁ-LO(A) A PLANEJAR 
UM FANTÁSTICO DIA DE APRENDER BRINCANDO!

ANTES DO EVENTO

Inscreva-se para divulgar que você está participando!

Planeje com antecedência: saber o que você vai fazer e como desempenhar as atividades garante que 
tudo correrá bem, mas deixe um espaço livre para aproveitar as inspirações do dia!

Caso a escola toda vá para a rua, planeje o cronograma com antecedência para que todos possam 
aproveitar do espaço ao ar livre.

Certifique-se de obter permissões dos pais para tirar fotos e informe ao seu fotógrafo se houver 
alguém que não pode ser fotografado. Digitalize os formulários para que possa enviá-los juntamente 
com sua inscrição para o concurso de fotografia! (Pode-se fazer o download dos formulários na 
seção de recursos do website). 

Faça com que pais e cuidadores participem. Com o apoio e a contribuição deles, o dia será 
ainda melhor. E se as crianças chegarem em casa sujinhas, é bom eles saberem o porquê! 

Considere envolver outras pessoas de sua comunidade, incluindo celebridades, 
líderes religiosos locais, policiais e donos de empresas. 

Se não houver parte externa na escola, considere usar a rua onde ela se encontra (a rua 
pode ser fechada para o evento?) Ou vocês podem ir para um parque próximo ou usar espaços verdes no dia. 

Estejam preparados para o clima. Certifique-se de que todos, crianças e adultos, tenham roupas 
e proteção adequadas para que possam se concentrar apenas em se divertir! 

Faça com que todo mundo participe. Que tal organizar uma assembléia externa para toda a escola? 

Considere também fazer deste dia um dia sem uniforme escolar, ou o dia do uniforme velho. Assim, não 
importa se as crianças se sujarem. 

Pense sobre criar um tema para o dia e conecte as aulas antes e depois. Existem muitas ideias nos 
planos de aula sugeridos, dos quais pode-se fazer o download na seção de recursos do website!  

Registre suas experiências: tire fotos e grave vídeos do quanto se divertiram e os compartilhe para 
inspirar outras pessoas! 

NO DIA DO EVENTO

https://diadeaprenderbrincando.org.br/
http://brasil@outdoorclassroomday.com


Usar a parte externa do seu recinto escolar é simples e não deve exigir permissões especiais. Caso se afastem 
do recinto, certifique-se de respeitar as regras e os procedimentos para afastamento da sua escola.

Assegure-se de realizar uma avaliação de risco/benefício das atividades que serão realizadas, tanto dentro quanto 
fora do recinto escolar (leia “Abordagem equilibrada de riscos e benefícios”, de Tim Gill na Biblioteca ao Ar Livre) 
e tenha disponível os procedimentos corretos para relatórios de primeiros socorros/incidentes.

Caso saiam do recinto escolar, você precisa assegurar que a sua apólice de seguro os cobre em quaisquer 
circunstâncias, de acordo com as atividades habituais realizadas fora da escola. Isto também se aplica a qualquer 
meio de transporte que possam usar.

Existe uma comunidade inteira de professores do mundo todo esperando para recepcioná-los ao ar livre 
e compartilhar práticas, ideias e sucessos. Conecte-se com eles ao compartilhar suas experiências nas páginas 
do Dia de Aprender Brincando no Facebook, no Twitter e no Instagram com a hashtag #diadeaprenderbrincando.  
Você ainda pode compartilhar com os pais usando #asujeiraeboa!

A PARTE JURÍDICA:

DEPOIS DO EVENTO

Compartilhe suas experiências. O Dia de Aprender Brincando visa construir um movimento, 
então inspire todo mundo! Envie um comunicado para a imprensa, coloque fotos em quadros 
de aviso, inclua informações nos seus boletins informativos, publique um relatório em seus 
websites ou faça uma apresentação para os governantes. 

Veja o que todo mundo compartilhou. Existem ótimas ideias para o próximo ano? 

Envie suas fotos e histórias para info@outdoorclassroomday.com 
e compartilhe com o mundo! Publique também no Twitter ou no Facebook.  

Os recursos da Biblioteca ao ar Livre podem ajudá-lo(a) a fazer 
da aprendizagem e das brincadeiras ao ar livre parte da rotina da escola? 

Você consegue inspirar os pais a levarem seus filhos para a rua 
fora do horário escolar?

https://www.facebook.com/outdoorclassroomday/
https://twitter.com/outdoorclassday
https://www.instagram.com/Outdoorclassroomday/
mailto:?subject=

