Coaches Across Continents +
Generation Amazing Foundation

Dia Mundial do Brincar
2022, Kit de ferramentas
de comunicação

Estamos muito agradecidos por participar
conosco do #PledgetoPlayEveryday no Dia
Global do Brincar - dia 27 de agosto de 2022.
As páginas seguintes incluem informações
sobre o Dia Global do Jogar e materiais que
você pode usar para compartilhar como você
está participando este ano...
Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre
em contato:
instruct@coachesacrosscontinents.org

O que é o Dia Mundial do Brincar?

O Dia Mundial do Brincar foi instituído pelos Coaches Across Continents para promover os
impactos positivos do brincar e destacar o declínio do tempo dedicado ao brincar nas
comunidades em todo o mundo.

Os objetivos são:

1.
2.
3.

conscientizar todos sobre
os benefícios do brincar
criar tempo e espaço
para as pessoas
brincarem
#PledgetoPlayEveryday

Nossa visão é aumentar a consciência dos
benefícios do brincar e ter um mundo onde
o brincar seja visto como um componente
essencial da vida cotidiana,
independentemente da idade, sexo ou
cultura.

Por que #PledgetoPlayEveryday?

O conceito de Brincar é visto como um componente chave de um estilo de vida saudável, incluindo
bem-estar físico e mental, alívio do estresse e socialização. O CAC fundou o Dia Mundial do Brincar
como uma celebração internacional para se comprometer a integrar o brincar em nossa vida diária.

Segundo nossos
parceiros
"Brincar é vital no processo de desenvolvimento cognitivo, emocional e físico e pode ser um
forma envolvente de aprendizagem"! - Football Club Social Alliance

Benefícios de brincar

Benefícios de brincar
"É justo dizer que brincar,
em todas as suas formas,
nunca foi tão importante".
- The Aspen Institute

O jogo é abordado pelos SDGs da ONU nas metas
3.4, 10.3 e 10.4, bem como no artigo 31 da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
da Criança.

Fonte: Aspen Institute’s Project Play

Índices de impacto para 2021
Coaches Across Continents realizou o primeiro Dia Mundial do Brincar com organizações e
treinadores presentes em mais de 130 países que causaram impacto em mais de 1.500.000 pessoas
que participaram do #PledgetoPlayEveryDay no dia 27 de Agosto de 2021.

Mais de 130 países

Países
- Fornecer um toolkit e M&E para atividades de inclusão
- Criar uma estratégia de marketing nas redes sociais
- Fornecer treinamento on-line para organizações e treinadores

Responsabilidades organizacionais

Mais de 400 Organizações

Mais de 10.000 treinadores participando

1,5+ milhões de pessoas diretamente envolvidas

- Promoção de suas ações nas redes sociais
- M&E enviado para Coaches Across Continents
- Uma liderança por cada organização

Responsabilidades dos treinadores
- Participar de um webinar de treinamento on-line
- Fornecer um espaço seguro para as atividades dirigidas por
todos Agosto 27
- Reportar-se a sua liderança organizacional

Impacto direto
- Mais de 1,5 milhões de pessoas participaram no dia 27
- 6+ milhões tomaram conhecimento do Dia Global do Brincar
(multiplicador x4)
- Todos fazem o #PledgetoPlayEveryDay
- Mudança de comportamento através da brincadeira todos os
dias

Como participar?

Este ano, estamos pedindo que organizações em todo o mundo façam:

01

02

03

04

Aumentar a
conscientização sobre os
benefícios do brincar não
só para os jovens, mas
também para os adultos!

Forneça 60+mins de
tempo de brincadeira,
livre e inclusiva para sua
comunidade.

Marca
@coachesacrosscontinents
e @ga4good nas redes
sociais e use
#PledgetoPlayEveryday

Clique aqui e assuma um
compromisso de longo
prazo para apoiar as
comunidades para criar
oportunidades de brincar
diariamente

Conscientização

Brincar

Compartilhar

Compromisso

Jogos para brincar
No dia 27 de Agosto de 2022 ou em
qualquer outro dia

Tudo em

Linhas de Liderança

Torneio de Scrimmage
estruturado através de
regras mutuamente
acordadas entre os
participantes.

Jogo de aquecimento
para que todos os
participantes pratiquem a
criatividade individual,
conﬁança e capacidade
de liderança.

120+ Minutes

15+ Minutes

Monte seu
Própriojogo

Futebol Tênis

Jogo para pequenos grupos
praticarem a colaboração,
explanação e comunicação
na criação de seus próprios
jogos.

Jogo para grandes grupos
decidirem, ajustarem e
jogarem sua própria
versão de Futebol-Tênis
com ênfase na Inclusão.

20+ Minutes

25+ Minutes

Três publicações nas redes sociais
Pedimos que você poste nas mídias sociais pelo menos três vezes: antes,
durante e depois do Dia Mundial do Brincar de 2022. Aqui estão algumas
sugestões:

Antes - 27 de agosto de 2022

Twitter

@coachesacross +
@GA4good

Instagram

@coachesacrosscontinents
+ @ga4good

"Brincar é essencial para a saúde física, mental e social. ( nome
org ) está na expectativa de participar do #PledgetoPlayEveryday
com @coachesacrosscontinents e @ga4good no Dia Mundial do
Brincar deste ano, 27 de agosto de 2022".

No dia 27 de agosto de 2022
"( nome org ) acredita no poder do brincar. Ao lado de
@coachesacrosscontinents em parceria com @ga4good,
temos orgulho de reconhecer o Dia Mundial do Brincar em
( comunidade ). Hoje nós vamos #PledgetoPlayEveryday".

Facebook

CoachesAcrossContinents +
GA4good

LinkedIn

Creating Legacies 17
/ Coaches Across
Continents

Depois - 27 de agosto de 2022
"( nome org ) tem orgulho de ter assinado o
#PledgetoPlayEveryday com @coachesacrosscontinents e
@ga4good. Brincar existe em muitas formas e tamanhos.
Esperamos que o brincar se torne uma parte essencial da vida
diária de todos"!

1.

Redes sociais
Moldura de
amostra

Consulte a moldura de rede
social no link à direita e os logos
na parte superior esquerda e
direita desta página para uso
externo.

Instruções
Baixar moldura link

2.

Inserir imagem de escolha na moldura

3.

Postar na rede social e marcar
@coachesacrosscontinents e @ga4good

Obrigado!

Estamos empolgados por você e
sua organização estarem
implementando o Dia Global do
Brincar este ano.

27 de Agosto 2022
Dia Mundial do Brincar

@coachessacrosscontinents +
@ga4good
Junte-se à comunidade

Esperamos que você tenha um
grande dia, assuma o pacto e
compartilhe a diversão marcando
@coachesacrossscontinents e
@ga4good com o
#PledgetoPlayEveryday!

#PledgetoPlayEveryday
Take the Pledge

RALPH WALDO
EMERSON

"É um talento feliz saber como
jogar"

