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Projetos REBEL 2019
Em 2018, a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos completou dois anos de atividade com
uma comunidade ativa e plural. Realizamos o V Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos,
consolidando a área de jogos e brincadeiras como um nó importante da rede cultural brasileira.
Nossas oficinas com jogos de sociedade serviram a estudantes universitários, crianças
e profissionais. Nossas publicações já servem de referência para o debate lúdico
(http://rebel.org.br/pt/fael/historico-do-fael). Nossa rede de relacionamento facilitou colaboração
e negócios (um dos maiores orgulhos foi o lançamento do jogo Zener, de Carlos Seabra, pela
Mitra Oficina de Criação, de Marta Giardini, ambos membros de nossa associação). No próximo
ano, a REBEL deve fortalecer sua atuação para mudar ludicamente o mundo.

Plano de ação
Ainda em 2018: 15 de dezembro - 7a joga
REBEL (encontro lúdico de membros da
REBEL e amigos). Tema: Wii
FEVEREIRO
- Campanha em cursos livres e faculdades
divulgando o FAEL - Entregaremos material
sobre o evento e sobre nosso sítio
http://rebel.org.br/
MARÇO
- 8a Joga REBEL
- 15.mar - Assembleia geral e anúncio de
data e sede do VI FAEL
ABRIL
- 27 e 28.abr - Diversão Offline São Paulo Estande no evento (ao lado: criadores de
jogos e desenho feito no estande da REBEL
no Diversão Offline SP 2018)
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SEGUNDO SEMESTRE
-

VI Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos.
9ª joga REBEL
Atividades lúdicas (ver abaixo. Parcerias em negociação: SESC-SP, People Paulista,
Games for Change América Latina)

PORTFÓLIO DE PROJETOS EM CONTRATAÇÃO
-

Oficina de tangram (e criação de jogos em
papel)
Poema colaborativo multimídia (atividade
presencial com registro on-line)
Curso de ludificação (transdisciplinar)
Oficina de jogos de sociedade (com
orientadores experientes)

Em 2018, tivemos oficinas
de poesia e
jogos, o Fórum
Acadêmico de
Estudos Lúdicos,
torneio de cartas
e mais!

Agradecemos aos apoiadores!
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