
 

 

 
 
 
Prezado(a) parceiro(a),  
  
As práticas e os hábitos reproduzidos no tempo de lazer denotam parte importante na 
construção da identidade e na promoção da saúde e do bem-estar dos indivíduos nos mais 
distintos contextos socioculturais. Os mais variados interesses em práticas associadas à 
leitura, viagens, culinária, artes e tantas outras impactam nossos ciclos sociais, nossa rotina 
e o nosso corpo como um todo. Seja frequentando aulas de dança, fazendo caminhadas, 
praticando esportes ou mesmo viajando, a aquisição de hábitos ativos se mostra uma 
estratégia reconhecidamente relevante para o desenvolvimento da saúde integral das 
pessoas.  
  
Neste sentido, o lazer se apresenta como fundamental para a sociedade e desempenha um 
papel essencial no desenvolvimento, individual e comunitário, contribuindo para a 
qualidade de vida e bem-estar, valorizando as relações sociais, assumindo, muitas vezes, 
lugar de expressão e engajamento na vida democrática.   
  
Para celebrar e destacar a importância do Lazer, será realizado no dia 16 de abril de 2021 o 
Dia Mundial do Lazer, uma iniciativa da Organização Mundial do Lazer (WLO) que nesta 
primeira edição, será coordenada pelo WLCE/USP (Centro de Excelência em Estudos do 
Lazer) em conjunto com o LAGEL (Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer) e Sesc 
(Serviço Social do Comércio). Atualmente, a Organização Mundial do Lazer conta com sete 
Centros de Excelência em Estudos do Lazer localizados pelo mundo e, a cada ano, um destes 
Centros ficará responsável por organizar a celebração da data.   
  
O objetivo do evento é reforçar o lazer como um direito social e sua importância na vida 
cotidiana, buscando ampliar as possibilidades desta manifestação e promovendo a reflexão 
sobre os acessos e barreiras ainda existentes.  
  
O Dia Mundial do Lazer contará com a participação de organizações parceiras e convidadas 
do Brasil e da América Latina, assim como dos demais Centros de Excelência em Estudos do 
Lazer localizados no Canadá, China, Holanda, Hungria e Nova Zelândia. A programação será 
híbrida (online e presencial), englobando atividades fundamentadas nos chamados 
conteúdos culturais do lazer, por meio das ações físico-esportivas, sociais, turísticas, 
intelectuais, artísticas, virtuais e manuais.   
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Os participantes serão encorajados a promoverem ações que valorizem a cultura local e 
atividades que possibilitem a troca de experiências, além de estimular reflexões acerca das 
barreiras sócio econômicas, culturais e físicas do lazer no contexto atual e em perspectivas 
futuras.  
 
Todas as programações online estarão vinculadas às hashtags #DiaMundialdoLazer, 
#LazerParaUmaVidaMelhor, #DíaMundialDelOcio, #OcioParaUnaVidaMejor, 
#WorldLeisureDay, #LeisureForABetterLife, #WLDay, #WLO e serão exibidas nas redes 
sociais do evento (@worldleisureday), WLO e demais instituições participantes.  
  
O lançamento do evento será no dia 26 de março de 2021, às 16h (hora de Brasília), por 
meio de um debate online sobre a importância do Dia Mundial do Lazer que contará com 
participação do Prof. Ricardo Uvinha WLCE/USP (Centro de Excelência em Estudos do Lazer), 
do Prof. Antonio Carlos Bramante LAGEL (Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer), 
do Prof. Anderson Dalbone (Departamento Nacional do Sesc), da Profa. Cristina Ortega 
(Organização Mundial do Lazer), com mediação da Profa. Maria Luiza Souza Dias (Sesc SP). A 
transmissão acontecerá no Youtube do Sesc São Paulo.  
  
Contamos com a valorosa parceria de todos e permaneceremos em contato para 
compartilhar os detalhes dos encaminhamentos e orientações necessárias, por meio da 
comissão organizadora do evento pelo e-mail worldleisureday@gmail.com  
  
 
Atenciosamente, 

  
Comissão Organizadora   
WLCE-USP / LAGEL / Sesc  
  

 
 



LAZER PARA UMA VIDA MELHOR
GUIA DE ORIENTAÇÃO

QUEM PODE PARTICIPAR?
Países, instituições públicas e privadas, 
organizações e pessoas de todas as idades 
estão convidadas a celebrar o Dia Mundial do 
Lazer. 

COMO PARTICIPAR
As atividades realizadas podem ser 
presenciais ou virtuais e contemplar 
um ou mais conteúdos culturais do 
lazer.  Veja alguns exemplos:

Caminhada, corrida, dança, ginástica, 
esportes, dentre outras.
Oficinas manuais
Visitas a museus e exposições
Festivais e torneios
Passeios turísticos 
Espetáculos de variadas linguagens artísticas

PARA MAIS INFORMAÇÕES DO 
DIA MUNDIAL DO LAZER
Siga o perfil no Instagram @worldleisureday 
e acompanhe as novidades sobre o evento!

DIA MUNDIAL DO LAZER NAS REDES SOCIAIS
Utilize as hashtags abaixo para publicar as 
atividades planejadas para o dia do evento, 
16 de abril, e estimule que os participantes 
registrem e compartilhem sua participação em 
suas redes sociais YouTube, Instagram, Twitter 
e Facebook: 

#WorldLeisureDay
#LeisureForABetterLife
#WLDay
#WLO
#DiaMundialdoLazer
#LazerParaUmaVidaMelhor
#DíaMundialDelOcio
#OcioParaUnaVidaMejor

OCIO PARA UNA VIDA MEJOR
GUÍA DE ORIENTACIÓN

¿QUIÉNES PUEDE PARTICIPAR?
Se invita a países, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones y personas de todas 
las edades a celebrar el Día Mundial del Ocio.

CÓMO PARTICIPAR 
Las actividades se pueden realizar de 
manera presencial o virtual y contemplar 
uno o más contenidos culturales del ocio. 
Vea a continuación alguns ejemplos:
Caminar, correr, bailar, gimnasia, 
deportes, entre otros.
Talleres manuales
Visitas a museos y exposiciones
Festivales y torneos
Paseos turísticos
Espectáculos de varios lenguajes artísticos

MÁS INFORMACIONES DEL DÍA 
MUNDIAL DEL OCIO
!Síguenos en la cuenta  
@worldleisureday en Instagram para 
ver las novedades sobre el evento! 

DÍA MUNDIAL DEL OCIO EN 
LAS REDES SOCIALES 
Utiliza los hashtags abajo para publicar 
las actividades planeadas para el día del 
evento, el 16 de abril, y estimula a los 
participantes a registrar y compartir su 
participación en las redes sociales de 
YouTube, Instagram, Twitter y Facebook:
#WorldLeisureDay
#LeisureForABetterLife
#WLDay
#WLO
#DiaMundialdoLazer
#LazerParaUmaVidaMelhor
#DíaMundialDelOcio
#OcioParaUnaVidaMejor

LEISURE FOR A BETTER LIFE
GUIDANCE MATERIAL

WHO CAN PARTICIPATE?
Countries, public and private institutions, 
organizations and people of all ages are 
invited to celebrate the World Leisure Day.

HOW TO TAKE PART?  
The initiates to be carried out can be face-to- 
face or virtual, covering one or more cultural 
content of leisure. See some examples:

Walking, running, dancing, gymnastics, 
sports, among others.
Art workshops
Visits to museums and exhibitions
Festivals and tournaments
Sightseeing Tours
Concerts of various artistic languages.

MORE INFORMATION ABOUT 
THE WORLD LEISURE DAY 
Follow on Instagram @worldleisureday 
to receive news about the event!

WORLD LEISURE DAY ON SOCIAL MEDIA
Use the hashtags below to publish the 
activities planned for the event, April 16th, 
and encourage participants to register and 
share their participation on social media, 
YouTube, Instagram, Twitter and Facebook:
#WorldLeisureDay
#LeisureForABetterLife
#WLDay
#WLO
#DiaMundialdoLazer
#LazerParaUmaVidaMelhor
#DíaMundialDelOcio
#OcioParaUnaVidaMejor
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