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do brasil criativo
Comunicado de Núcleos RBAC. Especial Dezembro/2022.

Aconteceu nA coMunIDADe RBAc

ABRIL

1a Edição do FIC IAT - Bahia

FeVeReIRo

As reuniões dos times de 
articuladores reiniciaram e 
os núcleos  iniciaram seus 
planejamentos para 2022.

MARço

Alguns núcleos iniciaram suas 
rodas de conversa na comunidade.

MAIo

Renato é apresentado para nossa 
comunidade ;-)
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juLho

Os núcleos regionais tiram alguns 
dias de férias para se organizarem 

e voltarem com força total no 
segundo semestre!

junho

Dois novos núcleos regionais
são inaugurados na RBAC: 

Alagoas e Barueri!

AGoSto

O I Encontro de Lideranças integrou 
programas e pessoas da nossa 

Rede, reunindo mais de 150 criativos 
da comunidade da RBAC.

As rodas de conversas reiniciam 
nos núcleos regionais. 

Nos dias 19 e 20 aconteceu a 6a 
edição do FIC SP.

No dia 25 foi lançado o Curso As 
Ideias de Seymour Papert e a 

Aprendizagem Criativa, organizado 
e mediado pela própria comunidade 

RBAC.

outuBRo

Lançado o edital de apoio financeiro 
para FICs organizados e realizados 
pelos núcleos regionais da RBAC!

Neste mês aconteceram 3 FICs pelo 
Brasil: FIC Guarulhos (20), 4a edição 
FIC Vinhedo (22) e  FIC Semiárido (25 

a 27).

Inaugurado o Núcleo Regional 
Caruaru (PE).
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SeteMBRo

Aconteceu o lançamento da página 
Coleções Formativas no portal da 

RBAC.

S A I B A M

A
IS

https://aprendizagemcriativa.org/colecoes-formativas
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noVeMBRo

Diversos FICs aconteceram pelo 
Brasil: Jaguariúna (05), Branquinha - 
Núcleo Alagoas (9), Serrinha - Bahia 
(10), Uai FIC - BH (17 e 18), Vertentes 
(18 e 19), Caçapava/SP - Núcleo RMC 

(19), SBC (19), POA RS (22 e 23) e 
Caruaru (30 e 01/dez).

Roda Núcleo Brasília

AS BoAS notícIAS Do MêS

A representante do 
Núcleo Regional de 
Barueri, Sandra Bozolan, 
participou do Hackathon 

da Microsoft Campus Party e 
ganhou em PRIMEIRO LUGAR com o projeto Tupi Guarani 
que, a partir do software 
Construct, desenvolveu o 
aplicativo Fogo Sagrado, 
com o qual professores de 
escolas indígenas poderão 
desenvolver atividades como 
o jogo da memória, dos sete 
erros e quebra-cabeça para 
propor atividades que farão 
os alunos praticar o idioma 
local e aprender sobre a 
cultura e seus povos.

O secretário de educação de Branquinha-
AL e co-representante do Núcleo Regional 
Alagoas, Ednaldo Firmino, e a primeira-dama 

do município, Renata 
Freitas, receberam 
o prêmio de Gestão 
da Aprendizagem 
pelo crescimento do 
IDEB, entregue pela 
União dos Dirigentes 
M u n i c i p a i s  d e 
Educação de Alagoas 
- UNDIME/AL.
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DezeMBRo

A temporada 2022 de FICs foi 
encerrada em grande estilo com os 
festivais em: Noroeste Paulista (2), 
Barueri (3), Salvador (1), Curitiba (3), 

Pará (3),  Maceió/AL (7), São Luís (7) e 
Vitória da Conquista/BA (15). 

Neste mês ainda tivemos rodas 
de conversa nos núcleos: Brasília 
(presencial), Região Metropolitana 

de Campinas e Guarulhos.

Roda Núcleo RMC

https://www.instagram.com/p/Cl61wh-DPTh/?igshid=ZDFmNTE4Nzc%3D
https://www.instagram.com/p/CmMAQ2IO06r/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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Esta retrospectiva mostra que a comunidade RBAC, 
especialmente por meio dos Núcleos Regionais, fez muita 

coisa legal neste ano. Vamos traduzir em números para termos 
a ideia de quantos estudantes e educadores mobilizamos?

participantes
sendo Rodas de Conversa dedicadas à 

Semana do Scratch com total de

pessoas participaram de

Festivais de Invenção 
e Criatividade que 
aconteceram pelo 

nosso país!

núcleos regionais e um total de

Finalizamos o 
ano com

articuladores engajados 
nestes núcleos.

participantesRodas de Conversa com um total de

RetRoSPectIVA

Nós da Articulação Nacional da RBAC agradecemos por 
toda a dedicação de vocês em articularem a nossa rede nos 
seus territórios, criando e aprofundando oportunidades de 

Aprendizagem Criativa para todos.

E que venha 2023!


