
 

 

 

NUCLEO ALIANÇA PELA INFÂNCIA 

BELO HORIZONTE - MG  

 

AGENDA SEMANA DO BRINCAR 
 

21/05/16 
 

15 hs 
 

Escola Pública BH 
Informações: 

36588830 
 

 

Exibição do filme " Território do Brincar" 

Resgatando a 
Infância 

10 hs Museu dos 
Brinquedos 

 

Avenida Afonso 
Pena, 2564 - 

Funcionários Belo 
Horizonte/MG 

 

 
 

A Bonequinha Preta cria teatro e brincadeiras 
com uma personagem muito querida da 
literatura brasileira: A Bonequinha Preta. 

Oficinas e brincadeiras 
 

Museu dos 
Brinquedos 

22/05/16 
 

15 hs 
 

Escola Pública BH 
Informações: 

36588830 
 

 

Exibição do filme " Território do Brincar" 

Resgatando a 
Infância 

9h as 17 hs Viaduto Santa 
Tereza (Avenida 

Assis Chateubriand 
809, Centro) 

Acesso ao viaduto 

Festival Cidade Viva 
A criançada tem um motivo especial para 

comemorar a semana do Brincar: o evento 
receberá um parque com brinquedos 

infláveis será montado no local, além de shows 

 
Prefeitura de BH 

 



será pelas duas 
entradas (rua da 
Bahia e av. Assis 
Chateaubriand) 

dos personagens de contos de fadas, contação 
de histórias, oficinas com temas 

ambientais e teatro. 

Entrada é franca. 

8h a 18h Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa 

 
Informações: 31 

3269-1223 
 

O setor Infanto-juvenil da Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa, para a intervenção 

gráfica "Anatomia do Livro" do Poro (Brígida 
Campbell + Marcelo Terça-Nada!). 

 
A proposta é ocupar graficamente com grandes 

ilustrações o setor Infantojuvenil 
da Biblioteca com um vocabulário gráfico 

próprio do universo do livro e da literatura e do 
BRINCAR, aproximando o visitante à linguagem 

deste universo gráfico. 
 

Entrada franca 

 
Biblioteca Estadual 

Luiz de Bessa 
(Infantil) 

9h às 12h Espaço Corre Cutia 
(R. Eduardo Porto, 

bairro Cidade 
Jardim) 

Uma manhã de reflexão e prática sobre o 
brincar, lembrando as famílias sobre a 

necessidade de preservação e o respeito do 
tempo de qualidade das crianças brincarem. Um 

tempo de presença dos pais, permitindo um 
brincar junto, uma conexão entre a família, com 
zelo, atenção e amorosidade. Na programação: 

bate papo sobre o brincar, piquenique e 
intervenção brincante e vivência lúdica com a 

Casa de Lua. 

Entrada franca 

Na pracinha: 

16 hs Boulevard 
Shopping (Av. dos 
Andradas, 3.000, 
Santa Efigênia) 

Piso 2 

Boulevard Kids 

A criançada irá participar de uma brincadeira 
marcada pela companhia 

de Cachinhos Dourados, com uma peça de 
Teatro que irá contar sua história. 

Apelidada desse modo por conta dos seus 
cabelos loiros, Cachinhos Dourados é uma 

menina muito curiosa, que, cansada de andar 
num passeio pelo bosque, encontra uma 

cabana. Ao entrar na casa da família Urso, sente 
cheiro de mingau e, por estar com fome, resolve 

comer e aproveitar para descansar. 
Enquanto Cachinhos Dourados dorme, a família 

Urso retorna e estranha a casa aberta e 
bagunçada, encontrando a menina adormecida. 

Boulevard 
Shopping 

http://www.soubh.com.br/turismo/compras/boulevard-shopping/
http://www.soubh.com.br/turismo/compras/boulevard-shopping/
http://www.soubh.com.br/turismo/compras/boulevard-shopping/
http://www.soubh.com.br/turismo/compras/boulevard-shopping/


O desfecho as crianças conferem no Boulevard! 

Entrada Gratuita 

25/05/16 
19:30 MM Gerdau - 

Museu das Minas e 
do Metal, na Praça 

da Liberdade 

 
Exibição do filme Território do Brincar e bate 

papo sobre o Brincar. 
 

Aldeia Jabuticaba 

26/05/16 
 

15 hs 
 

Escola Pública BH 
Informações: 

36588830 

 

Exibição do filme " Território do Brincar" 

Resgatando a 
Infância 

 Parque Eduardo 
Azeredo - 

Endereço: Rua 
Manoel Venâncio 

Martins, 161, 
Palmares - Belo 
Horizonte , MG 

 
"QUINTAL DE AMOR E TROCAS" 

 
Estaremos promovendo uma ação brincante em 

nossa cidade.  O evento que já contou com 
outras edições terá agora a edição especial 

"Semana mundial do Brincar" 
Promovido pelo "O Quintal da Guegué", com o 

apoio da Aldeia Jabuticaba, o "Quintal de amor e 
trocas" contará com a tradicional Feira de trica 

de brinquedos, espetáculo musical brincante "O 
Quintal da Guegué", "Palhaço Arco-Iris" e 

"Instalação interativa" do Aldeia Jabuticaba. 
Atrações: Feira de Troca de brinquedos, 

Espetáculo "O Quintal da Guegué", Palhaço Arco 
Íris, Instalação interativa -Aldeia Jabuticaba 

 

O Quintal da 
Guegué 

 
Aldeia Jabuticaba 

9h às 11h Parque Marcos 
Mazzoni (Cidade 

Nova) 

VEM PRA PRAÇA BEBÊS 

Estação de experimentação sensório-motora 
com a Lúdica e Brincar lá fora. 

Entrada franca 

Na pracinha 

8h a 18h Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa 

 
Informações: 31 

3269-1223 
 

O setor Infanto-juvenil da Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa, para a intervenção 

gráfica "Anatomia do Livro" do Poro (Brígida 
Campbell + Marcelo Terça-Nada!). 

 
A proposta é ocupar graficamente com grandes 

ilustrações o setor Infantojuvenil 
da Biblioteca com um vocabulário gráfico 

próprio do universo do livro e da literatura e do 
BRINCAR, aproximando o visitante à linguagem 

deste universo gráfico. Entrada franca 

Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa 

(Infantil) 



28/05/16 
 

15 hs 
 

Escola Pública BH 
Informações: 

36588830 
 

Exibição do filme " Território do Brincar" 

 

 

Resgatando a 
Infância 

14:00 às 
18:00, 

MM Gerdau - 
Museu das Minas 

e do Metal 
 

(Pça da Liberdade) 

Uma Tarde no Museu, edição especial SMB 
 

Resgate de brincadeiras antigas e show 
brincante com O Quintal da Guegué. 

 
 

O Quintal da 
Guegué 

 
Aldeia Jabuticaba 

10h às 12h CCBB Feira de trocas para as famílias, com contação 
de histórias que resgata a tradição oral e a 

valorização da literatura. 
 

Entrada franca 

Na Pracinha 

8h a 18h Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa 

 
Informações: 31 

3269-1223 
 

O setor Infanto-juvenil da Biblioteca Estadual 
Luiz de Bessa, para a intervenção 

gráfica "Anatomia do Livro" do Poro (Brígida 
Campbell + Marcelo Terça-Nada!). 

 
A proposta é ocupar graficamente com grandes 

ilustrações o setor Infantojuvenil 
da Biblioteca com um vocabulário gráfico 

próprio do universo do livro e da literatura e do 
BRINCAR, aproximando o visitante à linguagem 

deste universo gráfico. 
 

Entrada franca 

 
Biblioteca Estadual 

Luiz de Bessa 
(Infantil) 

29/05/2016 
 

15 hs 
 

Escola Pública BH 
Informações: 

36588830 

Exibição do filme " Território do Brincar" Resgatando a 
Infância 

 
11:00 

 
Memorial Minas 

Gerais Vale 
 

(Pça da Liberdade) 

31 3308-4000 

 

UM POTE DE OURO, 

Divertido espetáculo que envolve o público 
infanto-juvenil, com contos, brincadeiras e 

canções que valorizam as culturas tradicionais 
do Brasil e do continente africano. 

Entrada Franca 

 
Governo de MG 

 
 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/memorial-minas-gerais-vale
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/memorial-minas-gerais-vale


 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 


