
JORNADAS DE OUTUBRO: COMO BRINCA DISSO? 

A EAV Parque Lage realiza, entre os dias 1º e 29 de outubro, a 7ª edição das Jornadas 

de Outubro: Como brinca disso?, estendendo a comemoração do Dia das Crianças  
durante todo o mês. Atividades gratuitas incluem espetáculos culturais, intervenções  
na floresta, oficinas de brinquedos e imersão musical 
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“Como brinca disso?” – tema que orienta a edição de 
2022 das Jornadas – é uma provocação para refletirmos 
sobre o brincar e suas potências na arte e na educação. 
As atividades propostas buscam construir um espaço 
plural de criação, aprendizagem e experimentação. A 
partir de oficinas, apresentações culturais, ativações 
artísticas, falas públicas e vídeos para todas as idades, as 
Jornadas questionam como o brincar pode nos ensinar. 
 
O parquinho lage é o núcleo pedagógico da EAV que 
acontece com e para as crianças, investigando o que 
uma escola de arte pode aprender com elas. O tema 
“Como brinca disso?” reafirma a potência revolu‐
cionária de uma escola de arte que partilha, aprende e 
cria saberes junto às crianças. 
 
A partir dos processos pedagógicos e artísticos que 
serão desenvolvidos ao longo do mês de outubro, uma 
exposição ocupará os espaços do palacete e do parque. 
Os cavaletes da EAV vão exibir os resultados das ofici‐
nas gratuitas realizadas durante a programação das Jor‐
nadas. Em paralelo, os artistas André Vargas e Sallisa 
Rosa foram convidados a propor ativações a partir de 
práticas que dialogam com as infâncias desde a inter‐
secção entre arte e educação. 
 
A realização das Jornadas de Outubro: Como brinca 
disso? foi viabilizada pelo apoio do Instituto Cultural 
Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
 
SERVIÇO 
Jornadas de Outubro | EAV Parque Lage 
De 1º a 29 de outubro de 2022 

Reserva para atividades: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F  
Local: Escola de Arte Visuais do Parque Lage 
Rua Jardim Botânico, 414, Rio de Janeiro, RJ 
Website: http://eavparquelage.rj.gov.br/  
Instagram: @parquelage 
Whatsapp:  
(21) 99228‐7955 ‐ Secretaria 1   
(21) 96654‐3179 ‐ Secretaria 2 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1F 
http://eavparquelage.rj.gov.br/
http://@parquelage

