
Muitas atividades gratuitas para todas as idades na 
Semana Mundial do Brincar 2016 

 

Mobilização, promovida pela Aliança pela Infância, acontece de 22 a 

28 de maio e tem como tema “O Brincar que Encanta o Lugar” 

 
São Paulo, 17 de maio de 2016 – A programação da Semana Mundial do Brincar 
não para de crescer. Depois da aderência de espaços culturais e educativos, chegou 
a vez de organizações de bairro, coletivos e organizações sociais divulgarem suas 
agendas. 
 
A Semana acontece de 22 a 28 de maio.  A programação inclui brincadeiras, 
palestras, debates e mobilizações.  Promovida pela Aliança pela Infância, a SMB 
busca sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar e este ano tem como 
tema “O Brincar que Encanta o Lugar”. Outros destaques da programação estão 
disponíveis no site da Aliança pela Infância: www.aliancapelainfancia.org.br/smb. 
 
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO 
 
Slowkids 
O evento, iniciativa da Respire Cultura com o apoio do Instituto Alana, também fará parte 
da Semana Mundial do Brincar, no dia 29, das 9h às 16h, no Parque Villa Lobos, zona oeste 
de São Paulo. A programação está disponível aqui. 
29 de maio | Parque Villa Lobos | das 9h às 16h | slowkids.com.br   
 
6º Sábado Brincante - Guarapiranga 
Organizado pela escola Luz e Lápis, o evento pretende reunir pessoas de idades e culturas 
diferentes para celebrar o valor do brincar. Entre as atividades estão previstas 
apresentações culturais, rodas de músicas e estações de brincadeiras. 
21 de maio | Parque da Barragem da Guarapiranga | das 9h às 13h | luzelapis.com.br  
 
Oficina de identificação de plantas - Largo da Batata 
Voluntários do grupo “A batata precisa de você”, atuantes no espaço público da região 
oeste de São Paulo, promovem uma atividade voltada para crianças e adultos. A ideia é 
fazer um passeio pelos jardins reconhecendo plantas e árvores nativas e criar placas de 
identificação das espécies para fixar nos terrenos.  
25 de maio | Largo da Batata, Pinheiros | Concentração: 16h; início da oficina: 17h.  
 
Programação Sesc SP 
Todas as unidades do Sesc São Paulo estão engajadas na Semana Mundial do 
Brincar 2016. A programação conta com atividades que vão de oficinas e seções 
abertas de cinema e contações de histórias e brincadeiras de vários países. A lista 
completa de atividades está disponível aqui.  
22 a 28 de maio | Todas as unidades do SESC SP | Programação completa: http://bit.ly/1Nxhm3A  
 
Instituto OMP - Brincadeiras e plantio de árvores  
O Instituto Olinto Marques de Paulo (OMP), parceiro da Aliança pela Infância, 
promove uma manhã de brincadeiras e plantio de árvores na zona sul da capital 
paulista.  
21 de maio | 9h às 12h | Praça Alexander N. Aksakof, bairro Campo Grande |   http://bit.ly/1WDaAMj



 
Outros releases sobre a SMB: http://aliancapelainfancia.org.br/vai-fazer-uma-acao-na-
smb-baixe-aqui-logos-e-artes-para-divulgacao/  
 
 
Sobre a Semana Mundial do Brincar (SMB) - A Semana Mundial do Brincar (SMB), promovida 
pela Aliança pela Infância conta com o engajamento de seus 32 núcleos brasileiros com o objetivo 
de difundir a importância do brincar. Realizado desde 2009, o evento é uma extensão do Dia 
Mundial do Brincar, celebrado em 28 de maio. Neste ano, a SMB conta com a parceria institucional 
da organização Terre des Hommes e o apoio oficial de OMO, em seu movimento 
#LivreParaDescobrir.  
 
Além das atividades lúdicas, durante a SMB também são realizadas rodas de conversas, palestras e 
mobilizações para fomentar reflexões sobre o brincar na infância. Várias organizações já se 
engajaram na SMB 2016 e promoverão atividades. O SESC terá uma programação especial em todo 
estado de São Paulo.  
 
No site da Aliança pela Infância (www.aliancapelainfancia.org.br) é possível conferir alguns 
destaques de programação. Em 2015, cerca de 200 mil pessoas participaram da SMB em todas as 
regiões do Brasil. Foram realizadas atividades em 178 municípios de 23 Estados brasileiros. 

 
Sobre a Aliança pela Infância – Trata-se de um movimento pelo respeito à essência da criança e 
ao tempo da infância. A organização atua para inspirar e oferecer experiências, por meio de 
produção e disseminação de conhecimentos, compartilhamento de saberes e por vivências 
significativas que valorizem o ABCD da Infância – aprender, brincar, comer e dormir – como base de 
uma vida plena e cheia de encantamento. Para isso, atua em rede, com seus núcleos, com pessoas e 
com a sociedade civil organizada. 
 
Na Semana Mundial do Brincar, seu papel é articular parcerias, pautar as discussões e atividades e 
dar estímulos conceituais e de conteúdo para que organizações, gestão pública e pessoas possam 
desenvolver atividades de brincar em todo o Brasil nesse período, de modo que estas se tornem 
também mais frequentes ao longo do ano. 
 
Curta a página da Aliança pela Infância no Facebook e acompanhe as novidades sobre a SMB 2016: 
www.facebook.com/aliancapelainfancia. 
 
Sobre a iniciativa “Se Sujar Faz Bem” - É uma causa promovida por OMO (apoiador oficial da 
Semana Mundial do Brincar 2016), marca líder no mercado brasileiro de detergentes pós e líquidos 
da Unilever, disponível em mais de 78 países sob as marcas OMO, Persil, Skip e Via. Juntas, as 
marcas “Se Sujar Faz Bem” são a quarta marca mais consumida no mundo, com uma filosofia única 
na categoria de lavanderia. Acreditamos que se sujar faz bem: as crianças precisam de brincadeiras 
que lhes permitam explorar e experimentar em abundância, sair e se sujar, porque são essenciais 
para que descubram, aprendam e se desenvolvam de forma saudável. Em parceria com pais, 
educadores e especialistas em desenvolvimento infantil, estamos investigando as melhores 
maneiras de estimular as crianças a brincar, explorar e se sujar todos os dias, para que possam 
descobrir, aprender e se desenvolver em todo o seu potencial. O Conselho Consultivo “Se Sujar Faz 
Bem” é um grupo de especialistas que aconselha a causa “Se Sujar Faz Bem”. Globalmente, inclui Sir 
Ken Robinson, Dr Stuart Brown e representantes dos parceiros OMO. No Brasil, por meio do 
movimento #LivreParaDescobrir, OMO conta com a plataforma www.SeSujarFazBem.com.br, com a 
consultoria de Priscila Cruz e Vital Didonet, além das parcerias com Slow Kids e Aliança Pela 
Infância, na Semana Mundial do Brincar. 


