BEM-VINDOS <3

Vamos celebrar juntos a união dos brincantes
de todo Brasil nesse encontro com muita
mão na massa e vivências em meio à natureza!
Bora voar!
O Quintais Brincantes é fruto da união de brincantes. De inquietos que se inspiraram e
trocaram, vasculharam seus repertórios e criaram - e muito - para construir esse
encontro coletivo.
Entre tantas possíveis definições, o evento é uma imersão sobre o resgate do brincar, do
acolhimento e da autonomia na infância. É um convite para (re)conhecermos a natureza
como inspiração e cenário do lúdico. Nessa jornada, o reencontro com a memória afetiva
dos nossos quintais e, por quê não, da nossa criança.
Na agenda, muita ação e vivências conduzidas pelos oficineiros que aterrissarão por
aqui. Um encontro criativo na essência em que a experiência de aprendizagem se dá
brincando. Tudo será construído a partir da prática, da troca, do compartilhar de um
repertório, das histórias para contar, das brincadeiras vivas em nossas memórias. Três
dias repletos de oficinas inspiradoras e sensoriais que levarão educadores, pais, mães,
profissionais e elas, crianças, a voarem nas nossas asas.

UM PLANO DE VOO
CRIADO A MUITAS MÃOS
Na criação dessa imersão, feita a várias
mãos, por meses, tínhamos nosso olhar
voltado para os quintais brincantes.
Espaços que se espalham pelo país e que
promovem um resgate do brincar livre, em
conexão com a natureza e observação do
que vibra no adulto.
Mas percebemos que podíamos ir além
assim que as perguntas nasciam entre
nós: o que são os quintais brincantes?
Quais eram os quintais das nossas
infâncias? Como eles existem em escolas?
Ou como são criados em comunidades
interessadas em livre aprendizagem?
Como a natureza os atravessa e atravessa
crianças e seus cuidadores?

E, finalmente, nos demos conta de que
estávamos diante de uma construção
coletiva e que essa seria a essência dessa
criação. Que as respostas ou mais
inquietações nasceriam a partir do viver
junto nesses três dias, com quem também
fosse inquieto como nós.
Com pessoas - sejam elas educadoras,
famílias, brincantes - dispostas a observar
crianças na natureza, buscar inspirações,
criar sentidos e se transformar. Acampar
junto! E em volta da fogueira contar suas
memórias de infância e cantar. Cuidar de
crianças. De adultos também. Apresentar
um trabalho, deixar um brincar no
caminho, ouvir quem já está na estrada
pensando tudo isso há um tempo. Ou
simplesmente sentar em baixo de uma
árvore e respirar. Num fluxo de aprender
único, também. De cada ser.
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SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO
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Desembarque e check-in no Voador
Surpresas da Natureza, com Ana Carol Thomé
A decolagem começa aqui, com a vivência Surpresas da
Natureza. Os participantes recebem saquinhos de papel e
saem a explorar e experimentar o Voador. Haverá um posto
de trocas, para que cada um deixe seus tesouros e troque
com os de alguém.

Almoço
A natureza dos espaços brincantes,
com Carolina Paixão e Tina Benavente

Uma oficina de preparação coletiva do espaço de um quintal
e a observação de sua natureza efêmera. Vivenciaremos
etapas de criação: inspiração e observação da natureza;
coleta de tesouros e de emoções; preparação de um espaço
de brincar livre; e interação e observação de sua ocupação.
O espaço pretende ser pesquisa viva durante toda a imersão.

16h

Picnic

17h

Desenhando nossa agenda brincante

19h

Jantar

20h

Trilhas noturnas
&
Mantras Mágicos, com Teo Balieiro e
Renata Kherlakian
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Numa condução divertida, seremos apresentados as
10 oficinas inscritas e selecionadas por nossa curadoria.
Juntos, definiremos como será o voo de sábado de manhã,
e os participantes terão a oportunidade de se conectar
com as propostas, definindo qual irá vivenciar,
já que elas acontecem simultaneamente.

Por meio da energia da música, vamos vivenciar os mantras
mágicos, mistura dos mantras do Yoga, em sânscrito, com
poesias em português. Um convite para a prática da
presença, entrega e celebração.

AGENDA
SÁBADO, 14 DE SETEMBRO
8h30
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Os brincantes & suas criações

Hora de viver as surpresas das oficinas escolhidas
no dia anterior. Se alguma não tiver quórum de
participação, não faz mal! A liberdade faz parte dessa
condução e a integração com tudo o que for realizado
é a grande mágica do encontro.

12h

Almoço

14h

As oficinas dos nossos inquietos acontecerão
simultaneamente, em circuitos de 1h30 ou de forma
contínua durante todo o período de 3h. Assim, será
possível viver mais de uma delas. Sentir, conectar e
escolher! A cocriação acontece o tempo todo. Flua!

Poções da infância, com Ana Carol Thomé
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Criaremos poções mágicas com um ingrediente principal:
nossas memórias de infância. Em ambiente acolhedor e
provocativo, teremos à disposição muitos ingredientes
naturais para materializar nossas experiências. Cada
participante cria sua poção e a leva consigo.

Espaços de brincar na floresta, com
Guilherme Blauth

Vamos explorar as trilhas do Voador e encontrar
espaços de brincar na natureza, construir possibilidades
interativas. Será um momento para observar e aprender
com os padrões da mata atlântica.

Oficina de estrutura brincante em bambu,
com Louise Tenuta
Construiremos uma estrutura em bambu, que pode ser
utilizada de diversas maneiras como elemento brincante.
Pode ser para escalar. Ou criar uma cabana. Tudo o que
a imaginação permitir. O bambu, além de ser perfeito
para formar estruturas criativas e resistentes, é um
material com textura agradável ao toque, que contribui
para a criança explorar com segurança e firmeza.

Grafiqueta, com Maroca Sampaio

Em ateliê aberto, coletaremos impressões sobre o
entorno, sua composição de sensações e sentimentos.
Os elementos serão dispostos em um varal e impressos
numa folha. A prensa utiliza a intenção do corpo como
força motriz e a esta se soma outras surpresas. Voilá!
Finalizamos o ateliê com a dobradura que transformará
essa linda composição em um livro.

17h
18h30
20h

Trilha da Laje
Jantar
Rotas noturnas, Cinemato & Fogueira

AGENDA

DOMINGO, 15 DE SETEMBRO
9h

Oficinas dos nossos inquietos: seguimos
cocriando e fluindo conforme nosso próprio voo

Uma mente paradoxal, com Ana Thomaz

Uma reflexão em torno das mudanças necessárias do
funcionamento de nossa mente. Por meio do sentir e do
olhar para as relações familiares, vamos praticar a
integração da mente dualista para pensarmos, sentirmos
e agirmos de um modo diferente. Uma mente íntegra, que
nos integra a nossa rede social. Uma mente paradoxal.

Auto de Barquinhos, com Roquinho
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11h
11h30
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Conhecer com alegria, liberdade e movimento e quando
possível, em meio à natureza! Conhecer Brincando! Já
imaginaram uma pedagogia que acolha essa inspiração??
Uma pedagogia que se faça parceira da alegria, que
convide o corpo a se erguer da inércia e caminhar em
busca do conhecimento, que se faça irmã da liberdade e
que tenha a natureza como casa? São as crianças que
nos ensinam o caminho.

Oficina de frutas, com Mayra Abbondanza
Uma oficina sensorial para elas, as crianças. A vivência
permite, de uma maneira divertida e lúdica, que elas
explorem as texturas, cheiro e gosto das frutas,
brincando. A experiência será guiada com muita mão
na massa e ação.

Pausa para lanchinho
Roda de conversa & Fechamento

Mome n t o p ara integrar tudo que foi vivido n e s s e s t r ê s
dias : a s i n spirações , o diálogo, a escuta, o s e n c o n t r o s ,
as c o c r i a ções, as sensações.

Almoço
Hora de partir! Check-out

Essa agenda é preliminar e, como qualquer cocriação, pode sofrer alterações ;-)

UMA INICIATIVA
Para saber mais ou fazer
sua inscrição, clique aqui

www.voador.net.br
@VoadorBrasil

COM COCRIAÇÃO

