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POR QUE OFERECER
RECREAÇÃO EM
EVENTOS CIENTÍFICOS?
Eventos como congressos, simpósios e encontros de
sociedades científicas são parte da vida de um cientista,
tendo importância central na divulgação do conhecimento
e no estabelecimento de redes de colaboração. Visando
permitir a participação de mães e pais em eventos
científicos, é essencial que a organização do evento leve
em consideração o acolhimento de crianças durante o
evento. Além de permitir que os responsáveis possam
aproveitar plenamente as atividades do evento, o
oferecimento de serviço de recreação/cuidadores é
fundamental para que a experiência seja positiva para a
criança também!
Trazemos aqui algumas dicas práticas sobre como
planejar o oferecimento deste serviço em seu evento.

1. ENTENDENDO A DEMANDA
Para fornecer um serviço apropriado, é preciso conhecer
com antecedência a demanda que o evento terá para este
serviço. Sugerimos que a organização do evento, uma vez
escolhida a cidade onde o mesmo ocorrerá, divulgue um
questionário para levantamento de possíveis usuários da
recreação/espaço infantil/estrutura para recebimento de
bebês. Neste link, uma sugestão de questionário para este
levantamento.
O formulário pode ser enviado por e-mail para os
membros da sociedade científica organizadora, bem como
divulgado nas redes sociais. O Parent in Science oferece a
divulgação do questionário em suas redes sociais. Basta
enviar
o
link
do
formulário
para
o
e-mail
parentinscience@gmail.com, com os detalhes do evento.

2. PLANEJAMENTO DO
SERVIÇO, CUSTOS E
ALTERNATIVAS
Contratação de serviços de terceiros para recreação
Se a ideia é oferecer recreação através da contratação
de prestadores deste serviço, é importante obter
recomendações destes prestadores. Entre em contato com
mães/pais que morem na cidade do evento, eles poderão
auxiliar na escolha dos profissionais. Realize os orçamentos
para o número de crianças levantado na demanda, mas
peça que seja enviado no orçamento valores referentes a
faixas de números de crianças (10-20; 20-30, etc). Também
solicite informações sobre a possibilidade de contratação
do serviço para o número mínimo de crianças previstas e do
ajuste deste número (e dos valores) em data mais próxima
ao evento, deixando já estabelecida esta data. É essencial
obter juntamente aos prestadores do serviço as seguintes
informações:
- idade mínima para atendimento das crianças sem a
presença constante do responsável;
- trocam fraldas?
- auxiliam na alimentação (caso seja oferecido algum
tipo de lanche pela organização do evento)?
- têm experiência no cuidado de crianças com deficiência
(caso isto seja uma demanda)?

Alternativamente à contratação de serviços de terceiros,
é possível planejar a realização do evento em hotel que
ofereça recreação entre seus serviços. É preciso averiguar se
a recreação é adequada ao número de crianças previsto,
assim como se o serviço será oferecido somente aos
participantes que estiverem hospedados no hotel ou se
poderá ser oferecido a todos participantes.
É necessário definir se a organização do evento arcará
com as despesas do serviço ou se o mesmo será oferecido
com um custo extra na inscrição para quem desejar utilizar.
Via de regra, agências de fomento não possuem uma
rubrica em seus editais que permitam a utilização de verba
para serviços de recreação. Sugerimos a busca por apoio
financeiro privado. Empresas fornecedoras de produtos e
serviços na área do evento podem se interessar em custear
o serviço. Como contrapartida, ofereça a divulgação do
logo da empresa em todo o material do evento, bem como
nas redes sociais. Algumas empresas poderão solicitar
espaço para demonstração de seus produtos ou até mesmo
participação em alguma palestra/workshop. Estude se esta
é uma contrapartida viável. Editoras de livros/periódicos da
área também são potenciais patrocinadores.

Parcerias com universidades ou
faculdades locais
Não havendo a possibilidade de arcar
com custos relacionados à recreação, é
possível conseguir uma parceria com
instituições de ensino superior que
tenham cursos relacionados a estas
atividades,
como
Pedagogia
e
Educação Física. Procure se na cidade
do
evento
há
alguma
universidade/faculdade e entre em
contato com professores dos cursos,
propondo uma atividade de extensão
conjunta. Assim, o evento poderá contar
com (futuros) profissionais que tenham
experiência em cuidados/recreação de
crianças e, em contrapartida, os
docentes e alunos receberão créditos
pela atividade de extensão. Este
contato precisa ser feito com bastante
antecedência, para que a atividade
possa ser planejada e devidamente
registrada. O Parent in Science está à
disposição para apresentar exemplos
de atividades que já foram realizadas.
Basta enviar um e-mail solicitando mais
informações!

3. ADAPTAÇÃO AOS
EVENTOS VIRTUAIS
Eventos científicos virtuais tornaram-se comuns durante
a pandemia de COVID-19 e existe uma tendência da
manutenção de eventos neste formato ou no formato
híbrido.
Existem alternativas para o oferecimento de recreação
online. Elecamos aqui algumas dicas!

CONFERE A PLAYLIST!
Preparamos, com muito carinho, uma série
de vídeos para as crianças aproveitarem
durante o seu evento!
Fique à vontade de utilizar nossa playlist
que está em nosso canal, clicando aqui.

DICAS
Nossa querida embaixadora, Marília Bossle,
preparou uma lista maravilhosa de dicas de
atividades online para crianças!
Aproveitem!

DICAS DE LIVROS,
PÁGINAS, CANAIS E
REDES SOCIAIS DE
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
12 Perfis de Contação de Histórias no
Instagram
Escuta poética
Obras de literatura infantil disponibilizadas
pelo Ministério da Educação

DICAS DE ATIVIDADES,
JOGOS E CURIOSIDADES
PARA CRIANÇAS
Universidade da Criança
Histórias que navegam
Pedagogia em movimento (para os anos
iniciais)
Sugestões de jogos
Jogos para crianças maiores

DICAS DE MÚSICAS
Palavra cantada
Grupo Triii
Helio Zinskind
Dupla Lelê e Andrei

4. EVENTOS
REALIZADOS PELO
PARENT IN SCIENCE
I e II Simpósio Brasileiro sobre maternidade e ciência
Maio de 2018 e Maio de 2019 - Porto Alegre, RS
Patrocinador responsável pelo custeio da recreação:
Instituto Serrapilheira.
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Esperamos ter auxiliado vocês no planejamento
deste serviço tão essencial em eventos científicos!
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato através do e-mail
parentinscience@gmail. com

Para saber mais sobre nosso movimento,
nos siga nas redes sociais
@parentinscience
E visite nosso site www. parentinscience. com

Você tem o direito de compartilhar (copiar e redistribuir) este guia,
desde que os seguintes termos sejam respeitados:
Atribuição — Você deve atribuir o devido crédito ao Movimento
Parent in Science, fornecendo o link original da publicação em
redes sociais ou o endereço para download do documento em nosso
site.
Não Comercial — Você não pode usar este material para fins
comerciais.
Sem Derivações — Se você modificar ou transformar este guia, o
mesmo não poderá ser distribuído sem prévia autorização do
Movimento Parent in Science.
Este documento foi redigido originalmente em 02/11/2019 e
atualizado em 23/06/2022

