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Jogar bola, brincar de pique-pega, criar histórias com bonecas e imagens com pincéis:
exemplos de ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento saudável do
indivíduo.

A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, é corroborada por novas
evidências científicas sobre o desenvolvimento humano, a partir das quais a criança
passa a ser considerada como sujeito social de direitos, com capacidade para pensar,
inter-relacionar-se, eleger opções e interagir com o meio ambiente. Pesquisas apontam
a importância da ludicidade nos primeiros anos de vida, desde o crescimento físico e a
aquisição da linguagem, até a criação das bases sociais e culturais que fundamentarão
sua vida adulta. A brincadeira é uma prática intercultural e multidisciplinar, o que revela
ainda mais relevância para seu estímulo desde os primeiros meses de vida.

A partir desse entendimento, o GDF empreende um esforço integrado à sociedade
para promover o exercício do direito das crianças de desfrutar plenamente de jogos e
brincadeiras, em atenção ao que preconiza o Princípio VII da Declaração Universal dos
Direitos das Crianças, de 1959.

No último mês de outubro, para comemorar o Dia das Crianças, o GDF promoveu a
campanha “Vem Brincar Comigo”, direcionada às crianças em situação de
vulnerabilidade social, que arrecadou e distribuiu brinquedos e livros infantis. Extensão
dessa campanha, a iniciativa “Adote um Espaço Criança” mobilizou a comunidade
diplomática de Brasília na montagem de espaços lúdicos em Unidades de Saúde e
Centros de Atendimento Social.

Nos últimos anos, o mundo testemunhou decisões políticas importantes sobre a
proteção, o cuidado e a educação das crianças na primeira infância, demonstrando a
necessidade de entender o cuidado com as crianças como um dever não só da família,
mas do Estado e de toda a sociedade.

Somente um olhar holístico sobre a responsabilidade social na garantia dos direitos das
crianças é capaz de catalisar a efetivação dos direitos daqueles que hoje são os
pequenos herdeiros do nosso legado.
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DESTAQUES  EAI
Viver Brasí l ia :  uma
perspectiva internacional

Dez embaixadores
residentes em Brasí l ia
part ic iparam do projeto
“Viver Brasí l ia :  uma
perspectiva internacional” ,
uma parceria entre o EAI e a
SECEC -  Secretar ia de
Cultura e Economia Criat iva
do Distr ito Federal .  O
percurso incluiu c inco
pontos histór ico-culturais
baseados no l ivro “Roteiro
Geopoético de Brasí l ia” ,  da
jornal ista Amneres Santiago,
que também foi  a  guia do
grupo.  As fotos contarão
com exposição no Museu de
Arte de Brasí l ia  (MAB),
prevista para ocorrer em
dezembro.

GDF homenageia
bombeiros em retorno
do Hait i
Vinte e quatro membros do
Corpo de Bombeiros Mil i tar
do Distr ito Federal
(CBMDF),  quatro
integrantes do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais
(CBMG) e quatro mi l i tares
da Força Nacional  foram
homenageados dia 05/10 no
Palácio do Burit i  por compor
a equipe da força-tarefa que
foi  ao Hait i ,  em missão
humanitár ia ,  após eventos
cl imáticos que at ingiram o
país .

https://bit.ly/2ZCbR0e
https://bit.ly/2ZCbR0e
https://bit.ly/3blIDoj
https://bit.ly/3blIDoj
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Clique aqui para visualizar todas as boas práticas divulgadas em nosso site 
de acordo com nossa curadoria diária.

EAI nas mídias:

18/10 | ABC

14/10 | Barcelona

03/10 | DF

Novo projeto pretende consolidar iniciativa de
erradicar trabalho infantil na América Latina e Caribe

Série de filmes sobre os direitos das crianças promove
uma vida saudável e sustentável

Estatuto garante direitos e deveres de jovens

O programa está de volta à
plataforma SESC Digita l  e

traz a sér ie “ I l  était  une
fois”  com 12 curtas-

metragens.  Consiste em
uma seleção de f i lmes de

animação dedicada a
quest ionar nossa relação

com o mundo,  o meio
ambiente e a ecologia.  Os

curtas-metragens estão
disponíveis  com legendas

em português até 12 de
novembro,  onl ine e grát is !

Programa “Curtas em
francês”

A exposição consiste em
uma mostra de 15 art istas

brasi le iros inspirada na
vida e trajetór ia art íst ica

de Fr ida Kahlo,  e está
disponível  no Espaço

Cultural  Afonso Reyes,  da
Embaixada do México,  até
30 de dezembro de 2021.

Exposição Imperfeita 2.0

Lei sancionada pelo governador fomenta a criação de políticas públicas e projetos,
contando com a participação popular. A norma estabelece o direito a várias áreas,
como trabalho, educação, saúde, mobilidade, cultura, recreação e reinserção social. Já
com relação aos deveres, a medida estabelece que todo jovem deve respeitar a defesa
da paz, pluralismo político e religioso, dignidade da pessoa humana e tolerância às
diversidades.

Sob o lema “Em Barcelona,   uma vida saudável e sustentável”, a Série de Filmes dos
Direitos da Criança têm como objetivo aproximar a Convenção dos Direitos da Criança
das crianças, adolescentes e famílias da cidade e promover o debate sobre o direito à
saúde. Neste ano acadêmico 2021-2022, a Série de Filmes sobre os Direitos da
Criança quer se juntar ao compromisso de Barcelona como Capital Mundial da
Alimentação Sustentável, em resposta ao Pacto de Milão. A ideia é refletir com nossos
filhos sobre como o que comemos nos faz ter uma vida mais saudável, além das
repercussões dessas práticas em um meio ambiente mais sustentável.

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores
(MRE), em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outras
instituições brasileiras, lançou o Projeto “Consolidação do progresso da Iniciativa
Regional América Latina e Caribe Livre de Trabalho Infantil", que visa combater o
trabalho infantil na região até 2023. A Iniciativa Regional é uma plataforma
intergovernamental e tripartite, composta por mais de 30 países, e tem como objetivo
declarar a América Latina e o Caribe como a primeira região em desenvolvimento livre
de trabalho infantil até 2025.

GDF, Metrô-DF e
Embaixada israelense
inauguram painel  em

graff it i  na Estação
Galeria

O Metrô-DF,  em parceria
com o EAI e a Embaixada

israelense,  proporcionou a
real ização de um mural

art íst ico em graff it i  pelo
art ista Rodolfo Madureira ,
conhecido como Caabure,

que expressa a relação
entre a capital  brasi le ira e

Israel .  O graff it i  está
exposto na Estação Galer ia

do metrô.

Apresentação de Painel
Internacional  na 2ª
edição do GovTech

A 2ª edição do GovTech
DF, que teve como tema “A

Lei  Geral  de Proteção de
Dados e a Administração

Públ ica” ,  in ic iou as
discussões em 20/10 com a

apresentação do Painel
Internacional .  O debate foi

presidido e mediado pela
chefe do EAI ,  Renata

Zuquim. As apresentações
se encerraram no últ imo

dia 22,  mas é possível
assist ir  à  programação

completa pelo canal  da
Procuradoria-Geral  do

Distr ito Federal ,  no
YouTube.

18/10 | ONU 

UNICEF lança chatbot para melhorar autoestima de
adolescentes e jovens

Fruto de uma parceira entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a
empresa de higiene pessoal Dove, o "Topity" é um espaço online que combina game e
conversa, propondo uma experiência segura, confidencial, interativa e totalmente
gratuita. Todo o conteúdo foi desenvolvido com colaboração de psicólogos e
especialistas, com grande participação dos próprios adolescentes e jovens.

https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/3l6ue3i
https://bit.ly/3n0m64D
https://bit.ly/3dpFFBB
https://spoti.fi/38vnaYt
http://bit.ly/3do9MJC
https://bit.ly/2EdDHVM
https://bit.ly/3Cs0NAM
https://bit.ly/2X0RisH
https://bit.ly/3BhTv2c
https://bit.ly/3G5Qfd4
https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/35bjMkm
https://bit.ly/3Cs0NAM
https://bit.ly/2Y31EZW
https://bit.ly/2Y31EZW
https://bit.ly/3BhTv2c
https://bit.ly/3BhTv2c
https://bit.ly/3Cs0NAM
https://bit.ly/2Y31EZW
https://bit.ly/3BhTv2c
https://bit.ly/30TLvaf
https://bit.ly/30TLvaf
https://bit.ly/3vUl1AQ
https://bit.ly/3vUl1AQ
https://bit.ly/3BhTv2c
https://bit.ly/2Y31EZW
https://bit.ly/2Y31EZW
https://bit.ly/3Cs0NAM
https://bit.ly/3Cs0NAM
https://bit.ly/3BpoCI9
https://bit.ly/3BpoCI9
https://bit.ly/3lYAc8P
https://bit.ly/3lYAc8P
https://bit.ly/3lYAc8P
https://bit.ly/3G5Qfd4
https://bit.ly/3G5Qfd4
https://bit.ly/3G5Qfd4
https://bit.ly/3G5Qfd4
https://bit.ly/2Y31EZW

