
A ABRE é uma associação sem fins lucrativos
que busca a VALORIZAÇÃO DO RECREADOR.



Objetivos

Missão Visão Valores



VALORIZAR O RECREADOR

- Reconhecer e afirmar a importância da
atuação em diferentes segmentos da área.

- Incentivar a aproximação mútua entre
recreadores e empresas dos segmentos da
área.

- Oferecer conteúdo de valor de cunho
pessoal e profissional. 

- Apoiar eventos e ações onlines e
presenciais, que são voltadas ao recreador
e empresas do segmento.

Missão



01

02

03
O QUE BUSCAMOS CONSTRUIR?

Uma associação engajada nos desafios
contemporâneos da recreação, contribuindo

para o crescimento da área de atuação
tornando-se referência para recreadores e
empresas do segmento, implantando uma

cultura de excelência na busca da valorização.

Visão
AONDE QUEREMOS CHEGAR?

Atingir todos os estados do Brasil com
Diretoria efetiva e Associados ativos.

O QUE QUEREMOS SER?
Referência Nacional e Internacional, com
uma gestão transparente, democrática e

que valoriza a prática recreativa com suas
particularidades locais.



Valores
Comprometimento - Cooperação -

Crescimento Pessoal e Profissional -
Criatividade - Empatia - Ética - Excelência -
Liderança - Respeito - Responsabilidade -

Seriedade - Transparência 



- Apresentar repertório diversificado de jogos e brincadeiras
- Buscar conhecimento teórico para desenvolver sua prática
- Exercer a empatia, o respeito e valorizar as diferenças
- Ser pontual, organizado e responsável
- Ser um facilitador da transformação social positiva
- Ter conhecimentos sobre o ser humano, suas especificidades
e fases da vida

Características do Recreador



- Recreador de Acampamento e Acantonamento
- Recreador de Festa Infantil e Buffets
- Recreador de Estudo do Meio
- Recreador de Hotel, SPA e Resorts
- Recreador de Navios de Cruzeiro
- Recreador de Clubes e Condomínios
- Recreador de Viagem de Formatura
- Recreador de Espaços Infantis
- Recreador de Festas e Eventos
- Recreador de Ônibus
- Recreador de Colônia de Férias
- Recreador de Associações, ONGs e Igrejas
- Recreador de Hospitais
- Recreador de Instituições de Ensino
- Recreador de Interação Online

Áreas de Atuação



Público Alvo

Crianças de 0 a 3 anos
Crianças de 4 a 6 anos
Crianças de 7 a 11 anos
Adolescentes
Jovens
Adultos
Idosos



POR QUE O TERMO "RECREADOR"?

Após diversas tentativas de elaboração de um
conceito, chega-se a uma conceituação que, apesar de
parecer finita, ainda necessita de mais discussões para
melhor esclarecer a condição desse profissional. 
Recreador: É aquele que interage com pessoas,
sobretudo com grupos, diretamente. Este traduz a
cultura elaborada em atividades de recreação e lazer
capazes de atrair e mobilizar pessoas sob a forma de
programações fixas, regulares ou de eventos, dispondo
para isso, da sua capacidade de sintonizar com o gosto
do público. Devem gostar de gente e de cultura e
ainda, ter presente a sensibilidade da ludicidade e a
capacidade de interpretar as expectativas do grupo,
desenvolvendo na sua plenitude a ação pedagógica e
didática do educador “não formal”. (ABRE, 2004).

?



ASSOCIAÇÃO ANUAL



01) Recebimento periódico de informações a respeito da ABRE, como por exemplo: ações, eventos, formações, projetos, notícias e fatos técnicos
relevantes em nosso grupo exclusivo do whatsapp.

 02) MENTORIA PARA EMPRESAS E RECREADORES - temas escolhidos pelos associados mensalmente

 03) Gratuidade em eventos organizados pela ABRE (Formação Presencial e Online) e Eventos Oficiais da ABRE.

 04)  Divulgação de seu Perfil em Associado/Recreador onde futuros contratantes possam conhecer e buscar os seus serviços.

 05)  Vagas de emprego enviadas exclusivamente para os associados.

 06) 05 e-Books com Conteúdo Teórico e Atividades Recreativas. 

07)  atualização constante de CONTEÚDO (IN)FORMATIVO SOBRE RECREAÇÃO E ÁREAS AFINS

 08)  Desconto para associados em Eventos Parceiros.

09)  Certificado de Associado/Recreador em PDF. 

10) Desconto ou Aquisição Gratuita em produtos da ABRE. 

11) network e grupos exclusivos de trocas e oportunidades.

 12) Carteira Digital de Associado ABRE na categoria Recreador.

13) PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SEU TRABALHO NO PODCAST FALA RECREADOR.

15) Utilização do Logo da ABRE Oficial em seus materiais profissionais e site.

16)  Músicas Recreativas em Vídeo

17)  Músicas Recreativas em Áudio para sua Recreação nos mais diferentes ambientes de atuação. 



ASSOCIAÇÃO ANUAL



01) Recebimento periódico de informações a respeito da ABRE, como por exemplo: ações, eventos, formações, projetos, notícias e fatos técnicos
relevantes em nosso grupo exclusivo do whatsapp.

 02) MENTORIA PARA EMPRESAS E RECREADORES - temas escolhidos pelos associados mensalmente

 03) Gratuidade em eventos organizados pela ABRE (Formação Presencial e Online) e Eventos Oficiais da ABRE.

 04)  Divulgação Comercial de sua Empresa em Associado/Empresa onde futuros contratantes possam conhecer e buscar os seus serviços.

 05)  Vagas de emprego enviadas exclusivamente para os associados.

 06) 05 e-Books com Conteúdo Teórico e Atividades Recreativas. 

07)  atualização constante de CONTEÚDO (IN)FORMATIVO SOBRE RECREAÇÃO E ÁREAS AFINS

 08)  Desconto para associados em Eventos Parceiros.

09)  Certificado de Associado/Empresa de Recreação em PDF.

10) Desconto ou Aquisição Gratuita em produtos da ABRE. 

11) network e grupos exclusivos de trocas e oportunidades.

 12) Carteira Digital de Associado ABRE na categoria Empresa.

13) Gratuidade para Associar um(a) Recreador(a) de sua empresa.

15) Utilização do Logo da ABRE Oficial em seus materiais profissionais e site.

16)  Músicas Recreativas em Vídeo

17)  Músicas Recreativas em Áudio para sua Recreação nos mais diferentes ambientes de atuação. 

18) PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SEU TRABALHO NO PODCAST FALA RECREADOR.



AÇÕES REALIZADAS EM 2020

1) Atualmente estamos no instagram, youtube, fanpage e com dois grupos no telegram:
ABRE CONTEÚDO - onde postamos o que encontramos de melhor sobre a área e o
ABRE BATE PAPO - onde o objetivo é a troca de ideias com todos os participantes.
 
2) Até o momento, divulgamos 32 eventos parceiros e 20 deles com benefícios de
redução do valor da inscrição até gratuidade aos nossos associados.

3) Em nosso site (aba conteúdo) divulgamos canais do youtube, podcasts, convênios
com especializações, parcerias e o BOX ABRE (com podcast, atividades, conceitos,
artigos).



4) Realizamos lives com conteúdo informativo focado no recreador na redes sociais.
 
5) Apoiamos pesquisas científicas, e produzimos uma pesquisa que visa traçar o Perfil do
Recreador Brasileiro. 
 
6) Atualmente a diretoria da ABRE tem a representatividade 13 estados brasileiros. Nossa meta
é obter, no mínimo, um representante de cada estado do Brasil, sendo efetivo em sua
diretoria e com associados ativos.

7) A ABRE organiza atualmente 2 eventos oficiais: 1) Formação Presencial chamada de "Festival
de Recreação", com objetivo de rodar o Brasil, e 2) Formação Online.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020



8) Durante a Semana Mundial do Brincar realizamos lives com a temática O BRINCAR DE
NORTE A SUL, onde diretores e convidados, de forma descontraída, abordaram sobre o
brincar em suas regiões e na sua infância.
 
9) Junto a semana mundial do brincar, a ABRE produziu um conteúdo teórico prático, no qual,
a Aliança pela Infância disponibiliza de forma gratuito em suas redes. É um livro digital
intitulado: PRÁTICAS RECREATIVAS: ENTENDENDO O UNIVERSO DO BRINCAR (que também é 
 distribuído pela ABRE de forma gratuita).

10) Nosso Blog conta com relatos de opiniões, atividades recreativas e uma lista de artigos
científicos disponíveis para baixar.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020





DIRETORIA NACIONAL
Cleber Mena Leão Junior

PRESIDENTE

Renan de Aquino Cruz
VICE-PRESIDENTE

Tatyanne Roiek Lazier-Leão
TESOUREIRA

Gleison Rodrigues Ribeiro
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Rene Santos do Vale
SEGUNDO SECRETÁRIO



DIRETORIA REGIONAL
Leonardo Lopes da Silva (AM)

Lucas Ramos Falcão (BA)

Leonardo de Mendonça Aguiar (CE)

Rodrigo Prezença (ES)

Angélica Almeida de lucena (MA)

Rodrigo Moreira Carvalho (MG)

Luiz Fernando da Silva Nahas (RJ)

Isac Felix de Medeiros Junior (RN)

Ivan Marinho de Souza (RO)

 

Silnia Domingues Sanford (RS)

Eduardo Luiz Packer (SC)

Cristiano dos Santos Araujo (SP)

Ronaldo Tedesco Silveira (SP)

André Mattos Benatti de Andrade (SP)

Carlos Eduardo Sampaio Verdiani (SP)

Muriel Maciel de Freitas (SP)

Roberto Alexandre Campanha Lima (SP)



           abrerecreadores
www.abrerecreadores.com.br


