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RELEASE PARA PARCEIROS DA REDE

Organização Palhaços Sem Fronteiras Brasil e 

a Asbrad, apoiadas pelo Ministério Público do 

Trabalho, convidam os parceiros para apoiarem 

o projeto "Infinitas Peripécias" cujo propósito é 

promover os direitos e celebrar a hospitalidade 

para crianças que passaram pela experiência 

da migração e refúgio no Brasil.



ATIVIDADES

MINISSÉRIE PARA CRIANÇAS 

A partir das experiências em contextos de emergência humanitária 
envolvendo a ludicidade e a palhaçaria, os Palhaços Sem Fronteiras 
Brasil apresentam 10 episódios com histórias mirabolantes.

Os episódios irão ao ar uma vez por semana, sempre às segundas-feiras 
às 14h. A temporada estreia dia 10/08/20 e finaliza em 12/10/20. Serão 
episódios curtos, de fácil reprodução através das redes sociais. 

Os vídeos estarão disponíveis nos canais do Youtube, Facebook e 
Instagram dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil e serão disponibilizados 
por e-mail e WhatsApp para a rede de parceiros. Junto aos vídeos 
serão encaminhadas sugestões de atividades lúdicas, que poderão ser 
realizadas com as crianças que passaram pela experiência da migração 
e refúgio em abrigos de todo o Brasil.
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ATIVIDADES

CINE PIPOCA EM ABRIGOS 

Os vídeos serão doados para abrigos que promovem o 
acolhimento de crianças que passaram pela experiência 
da migração e refúgio, para serem incorporados em ações 
pedagógicas de acolhimento e entretenimento. 

Em ação coordenada com instituições parceiras, os 10 
episódios da minissérie poderão ser transmitidos juntos em 
uma tarde de lazer, denominada “Cine Pipoca”, na semana 
que antecede ao feriado de dia das crianças (05 a 09 de 
outubro de 2020). 
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ATIVIDADES

CURSO LIVRE PARA ADULTOS

Na mesma semana (05 a 09 de outubro de 2020) será oferecido um curso 
gratuito, roteirizado em parceria com a Defensoria Pública da União, sobre 
hospitalidade e direitos de crianças que passaram pela experiência da 
migração e refúgio no Brasil, voltados para profissionais da rede de proteção à 
infância e a adolescência (especialmente conselheiros tutelares), profissionais 
que trabalham com pessoas que passaram pela experiência de migração e 
refúgio e a sociedade em geral. 

Serão abordados temas como: proteção legal, aspectos pedagógicos e 
psicológicos do acolhimento de crianças; proteção contra diversas formas 
de violência (trabalho infantil e exploração e abuso sexual) e o combate ao 
bullying e a xenofobia. Os cursos serão transmitidos ao vivo, no Youtube da 
Asbrad e serão emitidos certificados de participação. 
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RESPONSABILIDADES DOS PARCEIROS

ASBRAD PALHAÇOS SEM 
FRONTEIRAS   ABRIGOS 

OUTRAS INSTITUIÇÕES:
• MPT • DPU • UNICEF 
• OIM • ACNUR • TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA - VARA DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE • OUTROS

Coordenar a gestão do projeto e a 
articulação com os parceiros.

Construir uma ação lúdica e 
participar das chamadas de 
interação e brincadeiras e 
hospitalidade com as crianças 
que passaram pela experiência 
da migração e refúgio.

Colaborar com a divulgação 
dos 10 vídeos da ONG 
Palhaços Sem Fronteiras para 
as crianças.  

Colaborar com a divulgação dos 
10 vídeos da ONG Palhaços Sem 
Fronteiras nas redes de parceiros. 

Colaborar com a divulgação dos 
10 vídeos da ONG Palhaços Sem 
Fronteiras nas redes de parceiros.

Participar do Curso Livre sobre 
os direitos das crianças que 
passaram pela experiência da 
migração e refúgio explicando 
o roteiro e as atividades que 
podem ser desenvolvidas a partir 
dos vídeos. 

Organizar a exibição do Cine 
Pipoca, com a promoção 
de uma tarde de lazer para 
as crianças com a exibição 
dos vídeos em uma tela de 
televisão e a distribuição de 
brinquedos e pipoca. 

Colaborar com a exibição do 
Cine Pipoca, com a promoção 
de uma tarde de lazer para as 
crianças com a exibição dos 
vídeos em uma tela de televisão 
e a distribuição de brinquedos e 
pipoca. 

Produzir todo o material de divulgação 
da mini série. 

Divulgar o projeto para a rede 
parceiros.

Divulgar o projeto para a rede 
parceiros.

Utilizar a rede de assessoria de 
comunicação para divulgar o 
projeto para a rede parceiros.

Apoiar os abrigos para a construção do 
“Cine Pipoca”.

Organizar juntamente com os abrigos 
e a Ong Palhaços Sem Fronteiras o 
processo de interação com as crianças. 

Produzir o curso Livre sobre os direitos 
das crianças que passaram pela 
experiência da migração e refúgio.

Divulgar o projeto para a rede parceiros.
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WWW.PALHACOSSEMFRONTEIRAS.ORG.BR

Palhaços Sem Fronteiras Brasil
Rua Itapura, 239 – cj. 507

(Ed. Etoile) Vila Gomes Cardim
São Paulo/SP - CEP 03310-000

11 95802-0397
palhacossemfronteiras@gmail.com

PARCEIROS:

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

ALINE MORENO E RENATO RIBEIRO
palhacossemfronteiras@gmail.com

Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as 
notificações dessa e de outras novidades!
Youtube: Palhaços Sem Fronteiras Brasil

www.youtube.com/c/palhacossemfronteirasbrasil/

#palhacossemfronteiras 
#palhacossemfronteirasbrasil 
#palhacossemfronteirasoficial 

#clownswithoutborders #infinitasperipecias


