


Brincando com Pipas
Educação para o uso seguro de pipas



Brincando com Pipas
Educação para o estímulo da brincadeira tradicional e

uso seguro de pipas

Neste projeto, estimulamos desde a confecção de  

uma pipa até o estudo interdisciplinar dessa  

brincadeira entre artes, história, o uso consciente de  

energia elétrica, e valores de ética e cidadania.

De forma transversal, o projeto promove a educação de  

estudantes para a importância de conduzir esta brincadeira de  

forma segura, evitando acidentes com a rede elétrica.

O projeto inclui:

• Intervenções teatrais nas escolas selecionadas

• Produção e distribuição de livro infanto-juvenil sobre a história  

das Pipas

• Capacitação de educadores, com plano pedagógico

• Evento de celebração, onde as crianças poderão apresentar o  

resultado de seus projetos para pais e comunidade.

Colabore para que a  

tradicional brincadeira com  

pipas seja segura e gere  

apenas alegria!

Atrativos eContrapartida

Estimular o hábito da  

brincadeira tradicional  

segura entre as crianças de  

escolas públicas

Oportunidades de  

veiculação na mídia local e  

regional

Logomarca do patrocinador  

nos materiais do projeto

Texto do patrocinador na  

quarta capa do livro

Assista o vídeo e conheça  

mais sobre o projeto:  

vimeo.com/137975620

https://vimeo.com/137975620


Sobre a Evoluir

Realizamos projetos de educação e comunicação, com  

criatividade e propósito, que nos movem adiante com brilho  

nos olhos. Valorizamos o acesso livre ao conhecimento, o  

aprender junto, as mãos dadas e o riso compartilhado.

Fazemos isso por meio de quatro pilares que embasam  

nossa atuação: Projetos Educacionais, Materiais Educativos,  

Espaços Lúdicos e a Editora Evoluir. Todos com raízes  

profundas nas áreas de educação, cultura, cidadania,  

qualidade de vida e sustentabilidade.

Ao longo de seus 18 anos, a Evoluir tem  

recebido excelente aceitação por parte  

dos Ministérios, Secretarias de educação  

e cultura e escolas de todo o país, PNLD  

(Programa Nacional do Livro Didático),  

UNESCO e empresas que tornam possível  

a realização de nossosprojetos




