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sesc na
semana Mundial
do Brincar

25 a 31 de maio 2014

Campanha que promove a consciência sobre a importância do 
Brincar para todos os cidadãos por meio de ações de mobilização 
e valorização da brincadeira. A programação conta com brinca-
deiras espontâneas e brincadeiras promovidas por educadores, 
palestras e ciclo de debates.

ação em parceria com a aliança pela infância.
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do Brincar
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Capital e Grande 
são Paulo
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sesc Belenzinho

         ArquitetAndo   

intervenção
ViVênCiaS Com loS CirCo loS

Vivência de acrobacias de solo, manipulações de objetos, malaba-
rismos, equilíbrio, com a Cia “Los Circo Los”, promovendo a intera-
ção entre crianças e adultos por meio de atividades circenses.ne-
cessário traje adequado para a prática. orientação dos técnicos do 
Sesc. Para utilização dos armários nos vestiários é necessário trazer 
cadeado. 3 a 10 anos acompanhado pelos pais ou responsáveis.

diA 25/5, domingo, dAS 14h àS 16h. 
diA 31/5, SáBAdo, dAS 15h30 àS 17h30
SALA de gináStiCA gerAL
LiVre. grátiS.

aConCheGo literário - mediação de
leitura para BeBêS - orientação: 
a Cor da letra

um espaço para compartilhar experiências de leitura entre pais e 
filhos. mediadores promovem práticas lúdicas entre pais e seus 
bebês, partindo de uma leitura do mundo físico, permitindo a uti-
lização de todos os sentidos para se contar (e ouvir) uma história.

de 1/4 A 29/5, quintAS, dAS 15h àS 17h
diA 29/5, dAS 13h àS 15h.
BiBLioteCA
LiVre. grátiS. 
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Bate-papo
enContro: Vem BrinCar 
Com Claudia dioGo e ariane andrade

É um convite à discussão sobre a importância da cultura lúdica na 
construção e desenvolvimento do ser humano. Por meio de teorias, 
vivências e vídeos, o encontro abordará o brincar de maneira livre 
como forma de estreitamento de vínculos intergeracionais e prio-
ridade no cotidiano de crianças. Local: oficina 3. recomendado 
para pais e educadores.

Cláudia diogo: Arte-educadora, atriz e pesquisadora da cultura 
lúdica com especialização em gestão cultural, coordenou brinque-
dotecas públicas pelo instituto Brinquedo Vivo. desenvolve pro-
jetos, consultoria e formação na linguagem do brincar pela Volta 
e meia - Projetos Lúdicos. É técnica do guia de Brinquedos da 
ABrinq – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos.

ariane andrade: Cientista social e arte-educadora. desde 2010 
trabalha com cultura lúdica, em projetos de educação e lazer, for-
mações de educadores e consultorias. Atuou como formadora de 
educadores e gestores no Projeto Brincar do CenPeC. Atualmente 
é formadora de educadores na Secretaria de educação de São Pau-
lo no Projeto territórios da infância.

Volta e meia – Projetos lúdicos: Através de formação na arte 
do brincar, consultorias e desenvolvimento de projetos lúdicos, a 
Volta e meia tem a missão de multiplicar o conhecimento teórico 
e prático da arte do brincar, em sua característica mais valorosa, 
a de criar vínculos entre pessoas, independente da idade, sexo, 
religião ou etnia.

http://voltaemeialudica.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/voltaemeiacia.

diA 24/5, SáBAdo, dAS 10h àS 14h
LiVre. grátiS.

Com a Cia Alcina da Palavra
Balaio de ChoCalhoS

um balaio de chocalhos dará início a uma roda, momento que 
cores, sons e movimentos formarão um grande coro. Local: es-
paço de Brincar. duração 40 minutos. recomendado para crian-
ças de zero a seis anos. esta programação faz parte da Semana 
mundial do Brincar.
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A Cia Alcina da Palavra tem como instrumento de trabalho a pa-
lavra, seja na música, na poesia ou nas histórias.A palavra é a 
essência e força. É a matéria-prima para moldar sonhos.
www.facebook.com/ciaalcinadapalavra. 

de 27 A 30/5, SextA, dAS 15h àS 15h40 
LiVre. grátiS.

Com a Cia Alcina da Palavra
arquitetando

A brincadeira acontece com materiais sustentáveis e cotidianos: 
peças em papelão, que se encaixam umas nas outras para que 
se construam pontes, torres, formas tridimensionais entre tantas 
outras criações. 

Volta e meia – Projetos lúdicos: Através de formação na arte 
do brincar, consultorias e desenvolvimento de projetos lúdicos, a 
Volta e meia tem a missão de multiplicar o conhecimento teórico 
e prático da arte do brincar, em sua característica mais valorosa, 
a de criar vínculos entre pessoas, independente da idade, sexo, 
religião ou etnia.

http://voltaemeialudica.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/voltaemeiacia. 

de 27 A 30/5,  SextA, dAS 17h àS 18h30
ConViVênCiA
LiVre. grátiS.

oficina
oFiCina paiS e FilhoS:
BrinCando de peteCa, pião e piaBinha - 
Com roGéria mattoS

o entretenimento com material trabalhado, o processo de criação 
e as possibilidades do brincar permitem a integração de pais e 
filhos. recomendado para crianças de 0 a 6 anos. retirada de se-
nhas meia hora antes no local. oficina 1. 

diA 25/5, domingo, dAS 14h30 àS 16h e dAS 16h30 àS 18h
31/5, SáBAdo, dAS 14h30 àS 16h e dAS 16h30 àS 18h
LiVre. grátiS.
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Aula aberta
eSporte Criança para todoS

Semana especial de aulas abertas dos Programas Sesc de esporte 
Criança de 6 a 10 anos e Jovem de 11 a 15 anos. orientação 
instrutores Sesc. Verifique as indicações etárias de acordo com a 
turma. inscrições na sala de gmF. 

de 27 A 30/5, terçA A SextA, dAS 8h àS 9h30
de 27 A 30/5, quArtA e SextA, dAS 14h àS 15h30 e dAS 16h àS 18h
gináSio PoLieSPortiVo
LiVre. grátiS.

recreação
JoGoS e BrinCadeiraS

Jogos de tabuleiro e brincadeiras lúdicas para crianças a partir de 
3 anos. 

diA 24/5, SáBAdo, dAS 11h àS 14h30
PrAçA de ConViVênCiA. reCreAção
LiVre. grátiS.

sesc Bom retiro

         gináSio reCreAção  Foto: divulgação
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Vivência 
roda em VerSoS e BrinCadeiraS

Criação de versos de improviso e brincadeiras baseadas em histó-
rias, danças e ritmos da cultura popular brasileira. 

diA 31/5, SáBAdo, dAS 13h àS 14h30 
gináSio Verde
grátiS. inSCriçõeS no LoCAL.
60 VAgAS.

espetáculo
o luGareJo e a Galinha

inspirado na obra do artista naif ranchinho, o espetáculo conta a 
história de uma galinha foge do galinheiro e dá início a um qui-
proquó sem precedentes em um Lugarejo. ela aproveita a situa-
ção para visitar diversos locais, provar novos alimentos e outras 
minhocas e na medida em que passa presenteia os habitantes 
com seus ovos. um dia incomum no Lugarejo, muita confusão, 

sesc Consolação
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         rodA em VerSoS e BrinCAdeirAS  

Foto: divulgação

muito diz que disse e até uma assembleia de moradores. quem 
tem certeza e coragem para se assumir o dono da galinha? Com 
o Coletivo de Ventiladores

diA 31/5, SáBAdo, àS 12h 
gináSio Verde
durAção: 60 min.
grátiS. inSCriçõeS no LoCAL.

oficina
tapete de papel

Criação coletiva de um grande tapete de histórias com a utilização 
de técnicas de colagens, recortes de jornal, papéis, panos e textu-
ras. A música costura as ideias dos diversos participantes e ajuda a 
contar essas histórias.Com o Coletivo de Ventiladores

diA 31/5, SáBAdo, dAS 14h30h àS 16h
gináSio Verde
grátiS. inSCriçõeS no LoCAL.
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BrinCadeiraS de piCadeiro

Vivência de atividades das artes circenses por meio de brincadeiras 
como cambalhota, malabares, perna de pau, corda bamba e pintu-
ra de rosto numa caracterização de Palhaço. 

Programação destinada a agendamento de escolares. Com equipe 
Sesc.

diA 29/5, quintA, dAS 9h30  àS 10h30 e  dAS 14h àS 15h
gináSio
inSCriçõeS AnteCiPAdAS nA CentrAL de Atendimento.
100 VAgAS.

Vivência
quintal do SeSC - BrinCadeiraS de rua

nesta atividade, diversas brincadeiras tradicionais de rua serão 
resgatadas para divertir toda a família. Com orientação dos ins-
trutores do Sesc. 

diA 31/5, SáBAdo, dAS 13h àS 14h30
reCAnto inFAntiL.

sesc interlagos

         BrinCAdeirAS de ruA   
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Contação de hiStóriaS: lendaS e 
hiStóriaS populareS de todoS oS luGareS

histórias, lendas e causos do interior do Brasil, especialmente do 
sertão nordestino  e de minas gerais. Com núcleo esporos. 

diA 25/5, domingo, dAS 14h àS 15h
Sede SoCiAL. 

o prínCipe Sapo - pitada de Grimm

um grande sapo ajuda a princesa a recuperar seu ouro que caiu no 
poço. Com a Cia Conto em Cantos.

diA 29/5, quintA, dAS 11h àS 12h
Sede SoCiAL.

dola Ôla - pitada de Grimm

duas irmãs muito diferentes  se deparam com os mesmos desafios, 
mas recebem recompensas diferentes por causa de suas atitudes. 
Com Cia Conto em Cantos. 

diA 31/5, SáBAdo, dAS 15h àS 16h
Sede SoCiAL. 

Circo
o BuraCo

Fiorella, uma palhaça acrobata vinda de uma tradicional família 
circense se vê no desafio de atravessar um buraco com fundo in-
finito andando em uma corda bamba. Com helena Figueira da 
Cia Suno.

diA 29/5, quintA, dAS 15h àS 16h
gináSio.

Curumim - BrinCadeiraS de papel

um pedaço de papel, a imaginação e a criatividade de cada crian-
ça. estes serão os ingredientes para um dia de muitas brincadeiras 
com as crianças dos Programas Curumim e esporte Criança. Com 
equipe Sesc. 

diA 30/5, SextA, dAS 9h30 àS 11h e dAS 14h àS 15h30.
reCAnto inFAntiL 
LiVre.grátiS.
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oficina
um Sopro máGiCo

no parque lúdico orquestra mágica as crianças serão convidadas 
a conhecer a lenda da flauta Pã e construir esse instrumento 
musical utilizando materiais alternativos.

diA 25/5, domingo, 10h àS 12h
PúBLiCo: FrequentAdoreS do PArque LúdiCo.
mediAção: AuxiLiAreS de AtiVidAdeS de reCreAção e LAzer.
LiVre.

Contação de histórias
Conto em retalhoS

Conto em retalhos une em um mesmo trabalho contação de his-
tórias de livros infantis de autores contemporâneos brasileiros 
e oficina de brinquedos com retalhos de tecidos e papelão. uma 
atividade lúdica que movimenta a imaginação das crianças de to-
das as idades. Com Raiani Teichmann e Thiago Henrico - Cia. 
Laço de Abraço

diA 25/5, domingo, 11h àS 12h
SALA de ConVençõeS 
PúBLiCo: PAiS e reSPonSáVeiS PreSenteS no enContro dA
ComunidAde Curumim.
LiVre.

sesc itaquera

         Conto em retALhoS   
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Feira de troCa de BrinquedoS

na feira de troca, as crianças têm a oportunidade de se sociali-
zar e vivenciar uma enriquecedora experiência, no sentido de dar 
novos significados a objetos antigos e afirmar que as relações não 
precisam ser pautadas na compra. As crianças que não trouxerem 
brinquedos poderão confeccioná-los em oficinas que acontecerão 
durante a feira.

diA 25/5, domingo, A PArtir dAS 13h
quioSque dA PrAçA de eVentoS.

teatro
teatro a la Carte 

o público, como num jogo de quebra-cabeças,  monta o espetá-
culo escolhendo o que quer assistir em cardápios de cenas. no 
“menu” mais de 30 cenas que divertem adultos e crianças, que 
vivenciam juntos a construção de uma história diferente a cada 
encontro. Com: grupo Santa Víscera 

diA 25/5, domingo, 13h àS 14h 
tendA dA PrAçA
LiVre.

Super GinCana lúdiCa: FloraCor

em forma de brincadeira explorar o espaço Bichos da mata com 
tarefas que relacionem cores e descoberta de lugares escondidos 
estimulando a imaginação. 

diA 25/5, domingo, 14h àS 15h
PúBLiCo: FrequentAdoreS do PArque LúdiCo.
mediAção: AuxiLiAreS de AtiVidAdeS de reCreAção e LAzer.
LiVre.

Super GinCana lúdiCa: JoGada pirada

Através de jogadas muito piradas dentro do Parque Lúdico or-
questra mágica, jogadores bem malucos convidam o público 
para uma competição divertida, explorando o raciocínio lógico 
e a criatividade.

diA 28/5, quArtA-FeirA dAS 10h àS 10h30 e dAS 11h àS 11h30
PúBLiCo: FrequentAdoreS do PArque LúdiCo.
mediAção: AuxiLiAreS de AtiVidAdeS de reCreAção e LAzer.
LiVre.
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expedição lúdiCa eSpeCial

A expedição Lúdica é realizada através de prévio agendamento 
de grupos e tem como objetivo levar as crianças a uma viagem 
ao mundo da imaginação, através de histórias fantásticas, com 
personagens do folclore, de lendas e da literatura. e em comemo-
ração a Semana mundial do brincar será realizada uma oficina de 
construção de brinquedos.

diA 29/5 quintA, dAS 09h àS 11h e dAS 14h30 àS 16h  
30/5 SextA, dAS 10h àS 11h30 e dAS 14h àS 15h   
PúBLiCo: AgendAmento eSCoLAr.
AtiVidAde PArA CriAnçAS de 05 A 12 AnoS.

oficina 
BrinCar de aprender: o JoGo Como 
Ferramenta pedaGóGiCa

Atividade voltada para educadores, com abordagem prática e 
reflexiva sobre temas como: brincadeiras em espaços alternati-
vos, construção e representação de personagens, elaboração de 
gincanas lúdicas e a contribuição de tais ações no processo edu-
cativo. inscrições com 30 minutos de antecedência.

diA 31/5, SáBAdo, dAS 10h àS 11h30
PArque LúdiCo orqueStrA mágiCA
PúBLiCo: eduCAdoreS e demAiS intereSSAdoS.
AtiVidAde PArA mAioreS de 16 AnoS. VAgAS LimitAdAS.

Contação de histórias: 
oS quintaiS e SeuS BrinquedoS – 
Continente: oCeania

A narrativa conta a história de dainan e seu bumerangue mági-
co. Ao encontrar um bumerangue quebrado e esquecido no meio 
da floresta, a menina cuida do brinquedo até que possa usá-lo 
novamente. mas o que ela não esperava eram as surpresas que 
retornariam junto com o bumerangue! Venham ouvir essa histó-
ria cheia de mistérios!   

oficina: Bumerangue - os bumerangues são feitos com papelão, 
tintas, papéis, cola, tesoura e muita diversão. Com a CIA Pé de 
Brincadeira

diA 31/5, SáBAdo, 13h
LoCAL: Sede SoCiAL.
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Super GinCana lúdiCa: eStela, a Bela 

diz a lenda que no Parque Lúdico Bicho das mata, uma jovem 
menina com cabelos encaracolados e lindos olhos cor de mel foi 
trancada no alto de uma torre enfeitiçada, todos os participantes 
serão convidados a desvendar esse grande mistério.

diA 31/5, SáBAdo, 14h àS 15h
PúBLiCo: FrequentAdoreS do PArque LúdiCo
LiVre PArA todAS AS idAdeS.
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exposição

reGiStroS do BrinCar

durante a Semana mundial do Brincar, o Sesc osasco promove-
rá uma série de atividades para nos relembrar da importância 
da brincadeira e, inspirado no trabalho de gabriele galimbert , 
convida crianças e adultos a se fotografar com seus brinquedos 
favoritos para construir uma exposição. 

gabriele galimberti visitou 58 países e registrou crianças nas 
suas casas na companhia dos seus brinquedos favoritos. o fo-
tógrafo italiano nomeou essa série de toy Stories (histórias de 
Brinquedo) e concluiu, após 18 meses de trabalho, que não im-
porta qual brinquedo é o preferido das crianças, o importante é 
brincar.

Serão selecionadas 15 fotografias que poderão ser visitadas no 
espaço de Brincar do SeSC osasco entre os dias 25 e 31 de maio, 
de terça à sexta das 13:30 às 17:30 e no sábado e domingo das 
10:15 às 18:30.

sesc osasco

         PoemAS CinÉtiCoS   Foto: Silvia machado
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Como PArtiCiPAr

• envie uma fotografia para curumim@osasco.sescsp.org.br 
até 11 de maio.

• entregue o termo de autorização do uso da imagem no espaço 
de Brincar até 11 de maio. 

•  A fotografia deve ter a resolução mínima de 3 megapixels

• horário de atendimento: terça à sexta das 13:30 às 17:30 e 
sábado, domingo e feriados das 10:15 às 18:30.

• Após a enviar a imagem e entregar o termo, encaminharemos 
um e-mail para confirmar sua participação. o resultado será 
divulgado entre os dias 18 e 23 de maio no site do SeSC e no 
espaço de Brincar.

diA 25 A 31/5, terçA A domingo, dAS 10h15 àS 18h30
LiVre. grátiS.

intervenção
poemaS CinétiCoS

Criada para o público infantil, Poemas Cinéticos reúne um grupo 
de performers investindo na dança em parques urbanos e espaços 
públicos. A dimensão arquitetônica e simbólica destes espaços é 
potencializada como um grande “quintal” de criação. Contempla-
ção, memórias, sentidos e ludicidade se alternam nesta proposta 
onde o encontro da dança com os elementos do espaço estimu-
lam o imaginário do público Com Lagartixa na Janela. 

diA 24/5, SáBAdo, àS 14h e àS 16h
LiVre. grátiS.

intervenção
ShoW – Com Guaçatom

grupo musical infanto-juvenil vocal e instrumental apresenta in-
tervenção musical permeada por ritmos e melodias das canções 
brasileiras, nas levadas do choro, frevo, maracatu, samba, coco, 
ciranda,batucada e embolada. no repertório obras de domínio Pú-
blico e grandes compositores, como guerra Peixe, dorival Caymmi, 
Jackson do Pandeiro, Senô, Braguinha, Carlos malta, hermeto Pas-
choal e criações dos próprios jovens. direção musical/regência: isa 
uehara. Com Grupo Guaçatom. 

diA 25/5, domingo, dAS 15h30 àS 16h30
LiVre. grátiS.
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oficina
FáBriCa de BrinCadeiraS

durante o mês de maio os pequenos brincantes e seus acom-
panhantes estão convidados a entrar na Fábrica de Brincadeiras 
no espaço de Brincar. essa atividade é indicada para crianças 
maiores de 3 anos. 30 vagas. distribuição de senhas com 30 min 
de antecedência no local.Com Familiarte. 

de 4 A 25/5, domingoS, dAS 14h àS 14h40
eSPAço de BrinCAr. oFiCinA
ACimA de 3 AnoS. grátiS.

Vivência
ao pé da letra !

uma das preocupações de pais e educadores atualmente é a lei-
tura. esta prática é de suma importância para a criança que está 
inserida desde cedo no mundo letrado. Assim, o papel do adulto 
ao apresentar esse universo às crianças é muitíssimo importante. 
Pensando nisso, oferecemos uma atividade de mediação de lei-
tura que é dirigida àqueles que têm interesse, ou curiosidade, em 
conhecer um pouco desse universo tão rico e surpreendente que 
é a literatura infantil. Vagas limitadas. distribuição de Senhas no 
local com 30 min de antecedência. Atividade indicada para crian-
ças de 3 a 6 anos, com um acompanhante. Com Maria Baldin. 

diAS 24 e 31, SáBAdoS, àS 11h
LiVre. grátiS.

Feira de troCa de BrinquedoS

Além de ser uma atividade divertida, as feiras de troca possibilitam 
entrosamento e socialização entre os pequenos. muito mais do 
que trocar brinquedos que já não interessam como antes, a experi-
ência é enriquecedora por dar novos significados a objetos antigos 
e afirmar que as relações não precisam ser pautadas na compra. 
informações com instrutores no espaço de Brincar. gramado do 
espaço de Brincar. 

diA 31/5, SáBAdo, dAS 11h àS 13h
LiVre. grátiS. 
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oficina
BrinCadeira de papel

Construção de objetos como luvas de beisebol, diabolô ou baran-
gandão utilizando jornais. orientação de helena André - instrutora 
de Atividades infantojuvenis do Programa Curumim.

diA 25/5, domingo, dAS 10h30 àS 12h
SALA de oFiCinAS, 3º AndAr
LiVre.grátiS.

Aula aberta
miniFuteBol 

Brincadeira de rua adaptada para ginásio, com regras próprias 
para crianças. orientação de Saulo Lazzarin, instrutor de Ativi-
dades Físicoesportivas.

diA 25/05, domingo, dAS 16h àS 17h
eSPAço CArinhAS e CoroAS. gináSio toPázio.
LiVre.grátiS.

hapkido

mistura de brincadeira e aula aberta na qual as crianças vivenciam 
alguns fundamentos do hapkido, arte marcial koreana, que mistu-
ra autodefesa com princípios de autoconhecimento corporal. Com 
Marcelo Siqueira, instrutor de Atividades Físicoesportivas.

diA 31/5, SáBAdo, dAS 16h àS 17h
eSPAço CArinhAS e CoroAS. gináSio toPázio.
LiVre.grátiS.

sesc Pinheiros

         AquAteCA   

Fo
to

: h
el

en
a 

An
dr

é



22

dança CirCular

Brincar de dançar, aprendendo ritmos e ritos de povos de diversas 
partes do mundo. orientação Mônica Carvalho, instrutora de Ati-
vidades Físicoesportivas.

diA 31/5, SáBAdo, dAS 17h àS 18h
eSPAço CArinhAS e CoroAS. gináSio toPázio.
LiVre.grátiS.

recreação
BrinCar, Só BrinCar...

Vivências de brincadeiras de rua como barra-manteiga, chuta la-
tão, a viúva ou coelhinho sai da toca. orientação de Roseni Coe-
lho,  educadora do Programa Curumim.

diA 25/5, domingo, dAS 17h àS 18h
eSPAço CArinhAS e CoroAS. gináSio toPázio.
LiVre.grátiS.

JoGoS na praça

Jogos de mesas, slack line ou espirobol (jogos com raquete e 
bola fixada em um poste), são disponibilizados para uso recre-
ativo de pais e filhos. Com orientação de instrutores de Ativi-
dades Físicoesportivas. 

de 25 A 31/5, domingo, dAS 11h àS 13h
PrAçA do SeSC
LiVre.grátiS.

aquateCa

equipamentos flutuadores auxiliam os pequenos nas brinca-
deiras aquáticas. Com orientação de instrutores de Atividades 
Físicoesportivas.

diA 25/5, domingo, dAS 15h àS 16h e diA 31/5, SáBAdo, dAS 11h àS 12h
PiSCinA inFAntiL
LiVre.grátiS.
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BrinCar de Curumim

As crianças participantes do Programa Curumim, juntamente com 
os instrutores, propõem a outras crianças as brincadeiras que são 
desenvolvidas no dia a dia do Programa, como Base 6, Ameba, 
mãe da rua, Pic Bandeira, queimada, etc.

de 29 A 30/5, quintA e SextA, dAS 10h àS 11h e dAS 14h30 àS 15h30
gináSio toPázio (10h) e gináSio Ônix (14h30).
LiVre.grátiS.

Vivência
múSiCa e BrinCadeira para BeBêS -  roda 
de BrinCar, Se expreSSar, toCar e Cantar.

A oficina envolve movimentos que trabalham a consciência corpo-
ral dos bebês que ainda não andam, dos que engatinham e os que 
já andam. As canções são tocadas ao vivo com, flauta transversal, 
violão, voz e percussão, estimulando a expressividade com todo o 
corpo. os instrumentos são distribuídos ao público, convidando-os 
nessa grande brincadeira de tocar, cantar e se expressar. orienta-
ção de Edí Holanda, musicista, educadora musical. 

diA 28/5, quArtA, dAS 15h àS 16h
SALA ágAtA, 5º AndAr
PArA BeBêS e CriAnçAS AtÉ 4 AnoS
LiVre.grátiS.
20 VAgAS.

Bate-papo
a importânCia do BrinCar: BrinCar em 
qualquer luGar.

Atividade teórica e prática de sensibilização sobre o brincar e sua 
importância para o crescimento e socialização das crianças (e dos 
adultos). orientação de João Ribeiro, arte terapeuta e instrutor de 
Atividades infantojuvenis do Programa Curumim.

diA 29/5, quintA, dAS 19h30 àS 21h30
SALA de AtiVidAdeS
LiVre.grátiS.
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intervenções
homem Banda e FloriSBela

Ao longe escuta-se um sax-alto, um tambor, um chimbal, um prato, 
uma sanfona, várias buzinas, apitos e brinquedos sonoros. Parece 
ser uma banda com várias pessoas, mas na verdade, são dois artis-
tas que percorrem o espaço com música e poesia, surpreendendo 
o público com as traquitanas do homem-Banda, que toca tambor 
e ximbal através de cordões comandados pelos pés, e acompanha-
do pela boneca Florisbela, presenteia às pessoas com momentos 
poéticos. 

o fio de comunicação entre artista e público pode acontecer inicial-
mente só pela audição. ouvir o som é um estímulo à imaginação e 
à contemplação. 

quando existe o contato visual, junta-se à possibilidade do som, 
a movimentação corporal, que pode ser acionada tanto pelo pú-
blico quanto pelos artistas. Com a Cia Rodamoinho.

diAS 24 e 25/05, SáBAdo e domingo, dAS 14h àS 16h
deCk.

sesc Pompeia
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Feira de troCa de BrinquedoS

Sabe aquele brinquedo e aqueles livros com os quais ninguém na 
sua casa brinca mais? ou aquele brinquedo muito importante na 
sua história e que você queria que fosse para algum lugar espe-
cial? então, traga para o Sesc Pompeia! teremos um espaço para 
que você possa mostrar o seu brinquedo e também ver os brinque-
dos que fizeram parte da história de outras pessoas.  

diAS 31/5 e 1/6. SáBAdo e domingo, dAS 16h àS 19h. 
deCk.

Literatura de Brincadeira
poeSiaS ao Vento – Cia atoS

Artistas circulam no meio das pessoas carregando diversos ba-
lões coloridos e instrumentos musicais. dentro de cada balão 
encontra-se um poema, música ou conto de diversos autores 
brasileiros. Cantando, tocando e declamando as crianças e adul-
tos são convidados a escolher um balão e recebem uma “per-
formance” exclusiva.

diAS 31/5 e 1/6. SáBAdo e domingo, dAS 16h àS 19h
deCk
grátiS.

pronto-SoCorro de BrinquedoS

Seu brinquedo tá quebrado? traga ela aqui para o “Pronto Socorro 
de Brinquedos” do SeSC Pompeia!

essa atividade tem como objetivo realizar pequenos reparos e con-
sertos simples de brinquedos.

reComendAçõeS: 

• Será consertado 01 brinquedo por pessoa

• não serão consertados helicópteros, games e carrinhos para 
troca de circuito integrado.

diAS 24, 25, 31/5 e 1/6. SáBAdo e domingo, dAS 16h àS 19h
deCk / muLtimeioS
grátiS.
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Brincadeira Virtual
oFiCina de GameS eduCatiVoS
mineCraFt e outroS

os ambientes digitais fazem parte cada vez mais do cotidiano 
das crianças. no entanto, diversos pais não se envolvem nesse 
universo. games são naturalmente divertidos para as crianças. e, 
por isso, representam uma oportunidade de aprendizagem mais 
natural em disciplinas como matemática, lógica, criatividade, es-
tratégia, química, física, geografia, leitura e escrita. nos games a 
aprendizagem ocorre de forma intensamente social: interagindo 
por colaboração ou competição com outros gamers, de diversas 
idades e localidades, dando seus primeiros passos para exercer 
sua cidadania digital.

Por tudo isso, está aberta a grande oportunidade para as famí-
lias: ao entender melhor como esse universo funciona, e se envol-
ver com ele, está criada mais uma linguagem de interação entre 
crianças e adultos, baseada no brincar, como forma de expressão, 
aprendizagem e desenvolvimento, em sinergia com as brincadeiras 
que acontecem fora dos ambientes digitais.     

Venha jogar e entender como seus filhos aprendem se divertindo 
com games digitais, tirar dúvidas e refletir sobre o papel dos pais 
nesse processo. 

leonardo Reis: um dos sócios e fundadores da Casa do Brincar. 
há 20 anos trabalha na concepção, desenvolvimento e uso de 
games customizados e de mercado, para aplicações educacio-
nais e de apoio à tomada de decisão, em cursos de graduação e 
pós-graduação em faculdades como BSP, FgV, FdC e uSP, e em 
grandes empresas, como natura, Coca-Cola, Porto Seguro, nestlé, 
Ambev, Bovespa, Suzano, klabin, odebrecht e Bayer. 

Games digitais: uma das linguagens do brincar e da aprendi-
zagem na infância.

diAS 24, 25, 31/5 e 1/6, SáBAdo e domingo, dAS 15h àS 17h
internet LiVre grAtuito
indiCAdo PArA CriAnçAS A PArtir de 8 AnoS, AComPAnhAdoS Por SeuS 
reSPonSáVeiS, AdoLeSCenteS e AduLtoS.
grátiS.
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Brincadeiras musicadas
miraBolânCiaS 

Arte da música em movimento. Até aonde vai esta brincadeira? 
Jogos de todo o mundo que se transformam em dança e música, 
acompanhados por instrumentos inusitados como copos, pvc, gar-
rafa pet, colheres, percussão corporal, bastões, latinhas e muito 
mais, num diálogo entre a tradição e a invenção. 
Com a equipe de Estêvão Marques.

diAS 25/5 e 1/6, domingoS, àS 16h
deCk.

Jogo & música
JoGoS muSiCaiS

os Bambolês desmontáveis que constroem formas muito além 
do que simples aros. Cenas, esculturas e sonoridades serão ex-
ploradas trazendo um universo de magia musical. os bambolês 
se transformam em casas de tabuleiro para a criação para inúme-
ros jogos musicais. É  um novo olhar para um objeto comum e a 
descoberta de incontáveis possibilidades de jogos musicais. Com 
profissionais da equipe de Uirá Kuhlmann.

uirá Kuhlmann, Graduado: graduado em orff/Schulwerk pela 
“the San Francisco orff Course”, pesquisador e aranjador da 
educação musical Ativa, integante do BoomWackersBrasil.

samantha dos santos Raymundo: regente Coral formada 
em 2006 pelo instituto de Artes da unesp, atua como educadora 
musical tanto no canto coral como na musicalização infantil pela 
Prefeitura municipal de Vargem grande Paulista desde 2009. 
Seu foco principal é integrar canto e movimento através de jogos 
musicais e brincadeiras e propiciar o aprendizado musical sem 
distinção de idade.

diAS 24/5 e 31/5, SáBAdoS, àS 16h
deCk. 
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ateliê para proFeSSoreS

este projeto surgiu em 2012, a partir das observações feitas pelo 
núcleo sobre a necessidade de criar atividades geradoras de pro-
ximidade com os professores das redes públicas, ampliando as 
possibilidades de atendimento para PCg, para além do convênio 
SeSC SP / Fde. os professores são agentes multiplicadores dentro 
das escolas, e pretendemos que eles tragam seus alunos mais 
vezes ao Sesc, de maneira autônoma. Além disso, lembramos que 
pelo piso salarial da rede pública paulista, os professores também 
são público PCg, pois ganham menos do que 3 salários mínimos. 
os temas desenvolvidos nos encontros dialogam com as lingua-
gens artísticas presentes na unidade. A atividade contempla dois 
momentos: um teórico e outro prático, possibilitando a familiari-
dade dos participantes com aspectos conceituais e sensibilizan-
do-os para o desenvolvimento de ações processuais nos espaços 
de educação formal e não-formal. 

neste novo encontro, o foco é a arte da música em movimento, 
e até aonde vai esta brincadeira? Jogos de todo o mundo que se 
transformam em dança e música, acompanhado por instrumen-
tos inusitados como: copos, pvc, garrafa pet, colheres, percussão 
corporal, bastões, latinhas e muito mais… Vamos lá! Como um 
educador brincante estevão propõe um diálogo entre a tradição 
e a invenção.

estêvão marques: Formado em música em São Paulo. Fez o 
curso “músicas e danças do mundo” na espanha e formado no 
the San Francisco orff Course nos euA. ministrou oficinas em is-
tanbul, Bursa, Ankara (turquia), medellin, Bogotá (Colombia), San 
Francisco (euA), Buenos Aires (Argentina) e por todo o Brasil. Fez 
a direção musical da peça radiofônica “muitas coisas poucas pa-
lavras, a arte de ensinar e aprender” de Francisco marques (Chico 
dos Bonecos).

Autor da coleção de livros “historias que Cantam” premiada pela 
Fde -SP e co-autor da coleção “Brincadeiras e Brincadeirinhas mu-
sicais Palavra Cantada” pela editora melhoramentos. músico do 
grupo infantil “Palavra Cantada” com Paulo tatit e Sandra Peres, 
tocou junto com Chico César, Antonio nóbrega e com o grupo Bar-
batuques. Contador de histórias e professor de dança e percussão 
desde 2005 pelo instituto “teatro escola Brincante”.
Tema: A Importância do Brincar e a Brincadeira Musicada

diA 24/5, SáBAdo, dAS 14 àS 18h 
ConJunto eSPortiVo
FACiLitAdor: equiPe de eStêVão mArqueS.
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Aulas Abertas
BrinCar de nadar
Vivências lúdicas, gincanas e brincadeiras aquáticas para pais e 
filhos. Com instrutores de atividades físicas do Sesc. 
diA 25/5, domingo àS 13h. 
PiSCinA. 
inSCriçõeS no LoCAL.
A PArtir de 5 AnoS. grátiS. VAgAS LimitAdAS.

espaço Brincar
Conte VoCê meSmo a hiStória
Contação de hiStóriaS
Ao contrário da lógica cotidiana das atividades de contação de 
histórias em que as crianças ouvem histórias contadas por um 
contador de histórias, nesta atividade as próprias crianças e seus 
pais e responsáveis serão os criadores e contadores de histórias. A 
educadora do Sesc atuará como provocadora e mediadora destas 
produções de narrativas. esta atividade contempla a convivência 
e o brincar entre adultos e crianças, valorizando e enriquecendo a 
relação familiar e a interação entre crianças e adultos.
diAS 27 e 28/5, terçA e quArtA, dAS 9h30 àS 17h45
muSo i e ii.

sesc santana

       JornAdA FotográFiCA 

Cr
éd

ito
s: 

Xi
ca

 L
im

a



30

BrinCadeiraS em roda
JoGoS populareS

resgate das brincadeiras em rodas como Cirandas, Batata quen-
te, Passa Anel, telefone Sem Fio, e outras que eram comuns à 
infância de pais e avós das crianças do presente. esta atividade 
contempla a convivência e o brincar entre adultos e crianças, 
valorizando e enriquecendo a relação familiar e a interação entre 
crianças e adultos.

diAS 29 e 30/5 quintA e SextA, dAS 9h30 àS 17h45
muSo i e ii.

Curumim
Jornada FotoGráFiCa ao parque do trote

Atividade de passeio ao Parque do trote (zona norte) com as 
crianças do Programa Curumim, para expedição e registros foto-
gráficos com as máquinas produzidas artesanalmente pela pró-
prias crianças (Pinholes).

diAS 29 e 30/5,  quintA e SextA, dAS 8h00 àS 11h30 e 
dAS 14h30 àS 18h00. 

mostra de Circo
interVençõeS

ocupando Circo no Beco: estações de experimentações com ati-
vidades de performance, intervenção e experimentação circence 
aberta ao público, com os artistas do grupo Circo no Beco.

diA 31/5, dAS 12h àS 14h e dAS 15h àS 17h
deCk de entrAdA
grátiS.
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sesc santo Amaro

oficinas
BrinCando JuntoS
Jardim das Brincadeiras sustentáveis:  esta oficina foi ins-
pirada em uma pesquisa do educador Guilherme Blauth, do 
instituto harmonia na terra que mapeou os brinquedos feitos a 
partir de elementos naturais, construídos por culturas rurais que 
aprenderam a brincar com as formas encontradas no seu entorno. 
Sementes, folhas, cascas, flores são a matéria prima para criar brin-
quedos e jogar. A disseminação deste tipo de brinquedo desperta a 
conexão de crianças e adultos com a vida, estimula a sensibilidade 
para amar o mundo vivo.

diA 25/5, domingo, dAS 14h àS 16h. 
SALA de oFiCinAS, 2º AndAr 
inSCriçõeS Com 30 minutoS de AnteCedênCiA. 
LiVre.grátiS.  VAgAS LimitAdAS.

Contação de histórias
aVenturaS e BrinCadeiraS - 
Cuidado Com o loBiSomem
todos participam de uma aventura teatral, na qual as crianças se 
transformam em personagens de uma história cheia de desafios, 
caça pistas, brincadeiras tradicionais e jogos teatrais.
diA 24/5, SáBAdo, 16h 
BiBLioteCA
LiVre. grátiS.

         eSPAço de BrinCAr
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Contação de histórias 
aVenturaS e BrinCadeiraS -
o Gorro do SaCi
uma aventura teatral, na qual as crianças se transformam em per-
sonagens de uma história cheia de desafios, caça pistas, brincadei-
ras tradicionais e jogos teatrais.
diA 31/5, SáBAdo, 16h 
BiBLioteCA
LiVre. grátiS.

Show
BrinCando Com a dança 
A peça “Brincando com a dança” é desenvolvida com um roteiro 
coreográfico, no entanto, é fundamental que exista espaço nes-
se roteiro para momentos de interação com o público em que as 
crianças possam criar danças junto com os artistas. o público, en-
tão, é convidado a brincar com a dança através de cenas condu-
zidas pelos dançarinos. respeitando o tempo da criança, as cenas 
de interação são propostas mas estão abertas para a escuta de 
elementos que possam partir das crianças. 
Com a Cia Meu Corpo, Meu Brinquedo.
diA 24/5, SáBAdo, àS 17h 
PrAçA 
LiVre. grátiS.

Show
Vida de BeBê
Projeto de isadora Canto, a partir do Cd homônimo “Vida de 
Bebê” que conta e canta a trajetória de uma mulher desde a ges-
tação até os primeiros anos do seu filho. Com músicas inéditas 
do Cd “Vida de Criança”, a ser lançado em 2014. Foi indicado 
ao grammy Latino, em 2007, como melhor Cd de música infantil.
diA 31/5, SáBAdo, 17h 
PrAçA
LiVre. grátiS.
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Vem BrinCar no tapete
Brincadeiras com diversos jogos que se utilizam de bases sinali-
zadas ou desenhadas, apoiadas no chão como se fossem tapetes. 
área de Convivência, no Carrinho de Jogos. 

diA 24/5, SáBAdo, dAS 14h àS 18h
áreA de ConViVênCiA
PArA AduLtoS e CriAnçAS. grátiS.

oS péS pelaS mãoS
Brincadeira ampliada do jogo que movimenta pés e mãos guiados 
por comandos de voz. 

diA domingo, dAS 14h30 àS 15h30 
eSPAço oFiCinA
PArA AduLtoS e CriAnçAS. grátiS.
 

sesc santo André
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         BrinCAr, Somente BrinCAr

BrinCar, Somente BrinCar
Agendamentos com creches e escolas para usufruírem da brinca-
deira livre e do brinquedo não estruturado. 

de 27 A 30/5, de terçA A SextA, dAS 10h àS 11h30 e dAS 14h àS 15h30. 
eSPAço de BrinCAr. 
PArA gruPoS AgendAdoS. inFormAçõeS AtrAVÉS do emAiL  
AGEndAMEnTo@SAnToAndRE.SESCSP.oRG.BR.
grátiS.

GinaStiCando 

Brincadeiras se utilizando do gestual e dos movimentos de ginás-
tica infantil.

diA 28/5, quArtA, dAS 10h àS 11h30 e dAS 14h àS 15h30. 
SALA de PrátiCAS CorPorAiS. 
PArA gruPoS AgendAdoS. inFormAçõeS AtrAVÉS do emAiL
AGEndAMEnTo@SAnToAndRE.SESCSP.oRG.BR.
grátiS.

na quadra...  
encontro do Programa Curumim. A partir de um pedido dos pró-
prios pais e das crianças em encontros anteriores, adultos e crian-
ças se reunirão para brincadeiras, jogos e esportes nas quadras 
após um bate papo sobre o brinquedo, o brincar, o brincar “junto” 
e o brincar “com”.  

diA 31/5, SáBAdo, dAS 10h30 àS 12h30. 
quAdrAS. 
PArA PAiS, mãeS e reSPonSáVeiS e CriAnçAS do ProgrAmA Curumim.
grátiS. 
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sesc são Caetano

       CiA A horA dA hiStóriA 

Vivência

BrinteGração: ViVer de BrinCar - ViVênCia 
para paiS e FilhoS

Por meio da vivência de uma roda rítmica, canções, poesia 
e brincadeiras são utilizadas para oportunizar um momento 
lúdico  de convivência.. Pais e filhos também participam de 
uma contação de história e confecção de um camaleão com 
pregadores e massinha. 

diA 28/5, quArtA, àS 17h30
LiVre.
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BrinteGração: ViVer de BrinCar - 
ViVênCia para paiS

Através do compartilhamento de experiências, será realizado um 
bate-papo sobre a importância do brincar, encorajando um olhar 
atento sobre as ações dos adultos para com as crianças, acompa-
nhado pela confecção de uma cadeira em miniatura e vivência de 
canções, poesia e brincadeiras.

diA 28/5, quArtA, àS 18h30
LiVre.

Contação de histórias
hoJe é dia de hiStória - por que o Gato e o 
rato São inimiGoS e outraS hiStóriaS

uma seleção de contos  com o propósito de incentivar a leitura e a 
apresentação de contação de histórias interativa, na qual também 
levamos o livro para que todos possam ver as ilustrações e conhe-
cer o autor! Com a Cia A Hora da História.

diA 31/5, SáBAdo, àS 15h
LiVre. grátiS.

oficina
Ciranda de BrinCadeiraS

oficina com um repertório de brincadeiras, músicas e jogos com 
ritmos, que trabalham a memória, reflexo, coordenação motora, 
estimulam a imaginação sempre de maneira lúdica.  As crianças 
são convidadas a usar o corpo de forma inusitada. 

diA 31/5, SáBAdo, àS 16h
LiVre. grátiS.

BrintegrAção: ViVer de BrinCAr
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Cultura da inFânCia: a importânCia do 
BrinCar no deSenVolVimento da Criança 
minicurso teórico-prático que busca promover a compreensão am-
pla e sensível do universo da criança. A partir de uma experiência 
renovada do brincar, os participantes refletirão sobre as múltiplas 
dimensões da cultura da criança.

Com Lucilene Silva, educadora musical com formação em Canto 
Popular e pós-graduação em música Brasileira; desenvolve desde 
1998 pesquisa e documentação de Cultura da Criança, música tra-
dicional da infância e Cultura Brasileira no Brasil e América Latina.

o instituto Brincante traz w, educadora musical com formação 
em Canto Popular e pós-graduação em música Brasileira; desen-
volve desde 1998 pesquisa e documentação de Cultura da Crian-
ça, música tradicional da infância e Cultura Brasileira no Brasil e 
América Latina.
diAS 29 e 30/05, quintA e SextA, dAS 19h30 àS 21h30
diA 29/05 nA SALA 4, 6º AndAr, torre A e diA 30/05 nA SALA CorPo e ArteS
inSCriçõeS no LoCAL 
PúBLiCo: eduCAdoreS, eStudAnteS e intereSSAdoS em gerAL
grátiS. 35 VAgAS.

BrinCando em eStaçõeS
Brincadeiras da cultura popular dispostas em circuitos lúdicos.

diAS 24 e 25/5, dAS 14h àS 18h e diA 28/5 dAS 9h àS 12h e dAS 13h àS 17h
SALA CorPo e ArteS
PúBLiCo: CriAnçAS de 3 A 6 AnoS, AComPAnhAdAS PeLoS PAiS/
reSPonSáVeiS.
grátiS.

sesc Vila mariana
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exposição

trilhaS do BrinCar

em um grande quintal, brincadeiras das cinco regiões nacionais 
surgem em instalações que mostram a rica linguagem do brincar, 
as memórias de outras gerações e o caráter universal da cultura da 
infância, apesar de suas particularidades. As brincadeiras e os brin-
quedos das crianças do Brasil viajam simbolicamente por trilhas 
deixando evidente que as rodas cantadas ou os emaranhados dos 
barbantes, jogos de elástico ou de amarelinha, bolinha de gude, 
pega-pega, não são demarcados por territórios específicos, já que 
transitam livremente de norte a Sul, de Leste a oeste do país.

diA 27 A 30/5, terçA A SextA dAS 13h àS 21h30
SáBAdo e domingo dAS 9h30 àS 18h
VárioS eSPAçoS dA unidAde 
grátiS.

sesc Araraquara

        exPoSição triLhAS do BrinCAr   
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oFiCina de CarrinhoS de rolimã
Brinquedo artesanal típico da região sudeste brasileira, o carrinho 
de rolimã é construído a partir de tábuas de madeira e rolamentos 
reutilizados. A oficina explora o conceito histórico do brinquedo 
tradicional de rua que utiliza materiais de descarte, empregando 
técnicas rudimentares em sua elaboração. Para crianças a partir 
de 12 anos acompanhadas de responsável. Com o artista plástico 
gustavo César Ribeiro. 

diA 25/5, domingo àS 14h. 

Siré – BrinCadeiraS aFriCanaS e 
aFro-BraSileiraS
Siré é uma expressão Yorubá que significa fazer brincadeiras. Vi-
vências, jogos, cantos, histórias, encantos, brinquedos e danças 
do legado africano. Para crianças do Programa Curumim. Com 
Fabiano Maranhão, monitor de esportes do Sesc ribeirão Preto, 
pesquisa as relações entre educação e questões raciais.

diA 29/5, quintA, 15h e 19h30.

BrinCar em áFriCa, BrinCar no BraSil
Atividade teórica e prática, na qual se discute a relação entre a 
cultura e o brincar por meio de jogos e brincadeiras africanas e 
afro-brasileiras na perspectiva das relações étnico raciais. Com Fa-
biano Maranhão, mestre em educação e especialista em jogos e 
brincadeiras afro-brasileiros.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

a natureza do BrinCar e
o BrinCar na natureza
encontro para troca de saberes sobre os temas cultura infantil, 
brincar e educação. Com roque “roquinho” Soares, brincante e 
pesquisador da cultura da criança.

diA 30/5, SextA, àS 9h e  àS 15h.

roda pião
Vivência que explora a diversidade de possibilidades que o tradi-
cional brinquedo pião pode oferecer. Para crianças do Programa 
Curumim. Com mestre Farias.

diA 30/5, SextA, àS 15h.
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enControS para BrinCar

Para aproveitar os brinquedos e as brincadeiras do Brasil, como 
cantigas de roda e verso, brincadeiras com barbante (cama de 
gato), aviãozinho de papel, piões, entre outros. Com Roque “Ro-
quinho” Soares e Mestre Farias

diA 31/5, SáBAdo àS 10h.

Cariri xoCó – ContoS indíGenaS

Contação de histórias e oficina de música, cantos e danças tradi-
cionais da etnia  Cariri xocó, que vive no interior do estado de Ala-
goas. histórias da cultura indígena serão interpretadas com uso de 
trajes, pinturas e instrumentos típicos.  Com denizia Cruz, Tawanã 
Kariri Xocó, deyvson Kariri Xocó e Josué Kariri Xocó)

diA 31/5, SáBAdo, àS 15h. 

torneio de queBra CaBeçaS

desafios individuais e em grupo, com o objetivo de montar ima-
gens no menor tempo possível.

diA 31/5, SáBAdo. A PArtir dAS 10h.
ConViVênCiA externA. 

        exPoSição triLhAS do BrinCAr  
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BrinCadeiraS CantadaS 

A oficina traz um repertório de brincadeiras cantadas pesquisa-
das em várias regiões brasileiras. melodias, movimentos e formas 
de brincar diferenciadas, reunindo pais e filhos numa gostosa 
experiência. Com Lucilene Ferreira da Silva.

diA 24/5, SáBAdo, dAS 10h30 AS 12h30 
eSPAço de BrinCAr, PArA CriAnçAS 2 A 6 AnoS e SeuS PAiS
dAS 14h AS 15h30 
no tABLAdo do gALPão, PArA CriAnçAS e AduLtoS. 
retirAdA de SenhAS nA iLhA de Atendimento Com 1 horA de 
AnteCedênCiA. grátiS. de 4 A 12 AnoS. VAgAS LimitAdAS.

sesc Campinas

        BrinCAdeirAS CAntAdAS  
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Caça diGital 

um divertido caça direcionado às crianças, com mediação dos 
instrutores web e de atividades infantojuvenis.

diA 31/5, SáBAdo, àS 14h àS 15h30.
SAguão iL/BiBLioteCA. 
grátiS. 7 A 12 AnoS. 30 VAgAS.

eSpaço de BrinCar 

Ambiente lúdico dedicado às crianças de 0 a 6 anos e os adultos 
responsáveis. um espaço direcionado ao livre brincar e ao for-
talecimento do vínculo entre os adultos e as crianças pequenas.

de 27 á 30/5, terçA A SextA, dAS 10h àS 20h30. 
SáBAdoS, domingoS e FeriAdoS: dAS 10h àS 17h30. 
SALA de múLtiPLo uSo 02. 
grátiS. de 0 A 6 AnoS.

reCriar – BoneCaS étniCaS de pano 

um momento dedicado ao faz-de-conta, onde as crianças peque-
nas e suas famílias usam a imaginação e criam pequenas bonecas 
de pano. mediação das instrutoras de atividades infantojuvenis.  

diA 17/5 ,SáBAdo, dAS 10h30 àS 12h30. 
eSPAço de BrinCAr. 
entregA de SenhA no LoCAL, A PArtir dAS 9h30. 
CAdA CriAnçA deVe eStAr AComPAnhAdA Por 1 AduLto.
grátiS. de 0 A 6 AnoS. VAgAS LimitAdAS. 

YoGa para pequeninoS

de forma lúdica e divertida, os pequenos de 4 a 6 anos serão 
apresentados ao universo do yoga. Sua prática regular, além de 
relaxar e promover o reconhecimento do próprio corpo colabora 
com a concentração, equilíbrio e flexibilidade das crianças. Vagas 
limitadas. entrega de senha no local, a partir das 9h30. Cada 
criança deve estar acompanhada por 1 adulto.

diA1/5, quintA-FeirA/FeriAdo, e diAS 4 e 
diA 11/5, domingoS, dAS 10h30 àS 11h10
SALA de AtiVidAdeS 1
retirAdA de SenhAS nA iLhA de Atendimento Com 1 horA de 
AnteCedênCiA. 
grátiS. 4 A 6 AnoS. 15 VAgAS. 

praça de JoGoS 
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no mês da diversidade, uma seleção de jogos de diferentes cul-
turas para você se divertir e aprender.

diA 1/5 (quintA-FeirA / FeriAdo) e
diAS 04, 11 e 18/5, domingoS, dAS 12h àS 15h.
SAguão iL/BiBLioteCA
grátiS. LiVre. 60 VAgAS.

ateliê paiS, mãeS e FilhoS 

espaço dedicado às famílias para confecções de brinquedos e 
objetos inspirados na diversidade Cultural. em maio, produzire-
mos origami, máscaras africanas e tangran.

diAS 3 e 10/5, SáBAdoS, no SAguão dA i.L.
diA 17/5  gALPão múLtiPLo uSo, 13h àS 15h.
grátiS. LiVre. 40 VAgAS

Ação externa
dominGo do BrinCar 

A Semana mundial do Brincar tem como objetivo valorizar junto 
aos adultos a importância do brincar como ação criadora de vín-
culos, fonte de prazer, expressão cultural e transmissão de sabe-
res. em maio, Sesc Campinas convida a comunidade campineira 
para brincadeiras, jogos e fruição artística.

diA 25, domingo, 10h àS 16h. 
PedreirA do ChAPAdão em CAmPinAS
grátiS. LiVre.    

eSpetáCulo mira - extraordináriaS 
diFerençaS - SutiS iGualdadeS 

Alegorias coloridas, estilizadas em mais de metro de altura, ocu-
pam o espaço chamando a atenção dos transeuntes, conduzin-
do-os para o lugar da apresentação. o espetáculo busca, por 
meio dos bonecos gigantes, propor ao público um olhar aumen-
tado sobre nossas mais puras relações. É através das brincadei-
ras infantis, que este estranho mundo se revela. Com grupo de 
Pernas Pro Ar (rS).

diA 25, domingo, àS 16h 
PedreirA do ChAPAdão, CAmPinAS
grátiS. LiVre.
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sesc Catanduva

Vem BrinCar!!

Atividade que incentiva o brincar entre pais e filhos através de 
brincadeiras, cirandas, jogos, dança e outras possibilidades.

de 27 A 30, terçA A SextA, dAS 17h àS 18h
quioSque
grátiS.

 

eSpaço de BrinCar

espaço destinado às crianças de 0 a 6 anos equipado com brin-
quedos que estimulam a coordenação motora e a criatividade.

de 27 A 30 terçA A SextA, dAS 13h àS 21h30
SáBAdoS e domingoS, dAS 9h30 àS 18h
AoS FinAiS de SemAnA, diFerenteS AtiVidAdeS, JogoS e BrinCAdeirAS 
que remetem A diVerSoS temAS AConteCem no eSPAço.
grátiS.

    eSPAço de BrinCAr   
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         BrinCAdeirA dA gArotAdA 

eSpaço de BrinCar 

Para Brincar e relaxar. Fantasias e Brincadeiras “mariposas e ou-
tros Bichos”, com o Atêlie mariposas de São Paulo.

diA 25/5, domingo, àS 10h
SALA de AtiVidAdeS CorPorAiS
grátiS. VAgAS LimitAdAS.

enControS Com o BrinCar

Bate Papo com o objetivo de contribuir para o aumento da sen-
sibilização e da consciência sobre a importância do brincar e o 
respeito que se deve ter por esta ação, compartilhando o impacto 
das consequências de termos cada vez menos tempo para esta 
ação na infância.

“Primeira infância não é Brincadeira”:
uma reflexão sobre a qualificação dos profissionais que atuam 
com a primeira infância e a importância deste período para o 
desenvolvimento infantil.

Com a Profa. dra Vera Lúcia Anselmi Melis Paulillo, coordena-
dora do núcleo de educação da Fundação orsa e especialista 
em Formação de professores e educação infantil e Ana garbin, 
Assistente técnica da gerência de Programas Sócioeducativos 
do Sesc São Paulo.

diA 27/05, terçA, àS 19h30
Auditório. 
grátiS.

sesc ribeirão Preto
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Curumim comemora dia mundial do Brincar.
Pensando na diversidade de conteúdos e na exploração de ou-
tros espaços para a prática do brincar, o Programa Curumim 
visitará o Parque raya.

Participação dos recreadores do Jacaré ki Pira de São Carlos e 
da equipe de professores do Curumim.

diAS 29 e 30/5,àS 13h30
PArA CriAnçAS do ProgrAmA Curumim e eSPorte CriAnçA.

WorkShop: luGar do BrinCar

tendo como referência que o brincar é uma linguagem do huma-
no, a proposta  deste workshop é apresentar e vivenciar muitas 
formas de brincar  e em lugares diversos.

Para educadores, profissionais e estudantes de educação física, 
dança, recreacionistas, técnicos esportivos, pedagogos e interes-
sados em geral. 

diA 31/5, SáBAdo
SALA de AtiVidAdeS CorPorAiS
inSCrição nA CentrAL de Atendimento.

ViVênCiaS moçamBiCanaS 

Cantos, jogos e danças populares moçambicanas. Vivências mar-
cadas pelo convívio comunitário onde o jogo, a brincadeira, o can-
to a dança e o ritmo contribuem para a  celebração do encontro. 
Com Lenna Bahule, cantora e arte educadora moçambicana. 

diA 31/5 dAS 10h àS 13h
30 VAgAS.

reCreação inFantil

destinado a educadores que atuam com crianças. Coordenação da 
equipe de recreação do Jacaré ki Pira de São Carlos.

diA 31/5 dAS 14h àS 17h. 
30 VAgAS.

Venha BrinCar Com a Gente no tom JoBim

Atividades recreativas lúdicas com jogos e muitas brincadei-
ras para as crianças.

diA 1/6, domingo, àS 9h
PArque tom JoBim.
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num Balaio de BrinCadeiraS

Rope skipping
diA 24/05, SáBAdo, dAS 10h30 àS 12h 
gináSio  

oficina e vivência: Bilboquê sapinho
diA 24/5, SáBAdo, dAS 14h àS 15h30.
eSPAço oFiCinA 1 

Ratinho de Biblioteca
diA 24/5, SáBAdo, àS 15h30
SALA de LeiturA

oficina e vivência: Corrupio
diA 24/5, SáBAdo, dAS 16h àS 17h30 
eSPAço oFiCinA 1 

espetáculo musical: “Cinderela e o Pé inchado”
Com Burucutu de Araraquara.
diA 25/5, domingo, àS 11h. 
PALCo dA ComedoriA.

sesc rio Preto
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         BAndA eStrALo   

Capoeira infantil
diA 25/5, domingo, dAS 10h30 àS 12h
gináSio 

dando Corda
diA 25/5, domingo, dAS 14h àS 15h30. 
eSPAço oFiCinA 1. 

espetáculo musical: “estórias de Cantar”
Com a Banda estralo
diA 25/5, domingo, àS 15h30. 
gináSio.  

ateliê aberto
diA 25/5, domingo, dAS 16h30 àS 17h30. 
eSPAço oFiCinA 1. 

Ferramentas de Brincar
Para crianças inscritas no programa Curumim.
diA 27/5, terçA, àS 14h e àS 16h. 
VárioS eSPAçoS dA unidAde.

Foto: divulgação
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quintal de Brincadeiras
Para crianças inscritas no programa Curumim.
diA 27/5, terçA, àS 14h e àS 16h. 
gináSio.

Copa no quintal
Para crianças inscritas no programa esporte Criança.
diA 27/5, terçA, àS 14h30, no gináSio. 
àS 16h30, no CAmPo SoCietY.

dia do desafio: estação de Brincadeiras
diA 28/5, quArtA, dAS 13h àS 18h. 
gináSio.

quintal Brasileirinho
Para crianças inscritas no programa Curumim.
diA 29/5, quintA, dAS 14h àS 15h30. 
gináSio.

quintal da américa
Com o Coletivo Pé de Brincadeira. Para crianças inscritas no pro-
grama Curumim.
diA 29/5, quintA, dAS 14h àS 15h30. 
eSPAço oFiCinA 1.

Copa no quintal
Para crianças inscritas no programa esporte Criança.
diA 29/5, quintA, àS 14h30, no gináSio. 
àS 16h30, nA quAdrA externA.

Brincadeiras no quintal
Para crianças inscritas no programa Curumim.
diA 29/5, quintA, dAS 16h àS 17h30. 
gináSio.

quintal da europa
Com o Coletivo Pé de Brincadeira. Para crianças inscritas no pro-
grama Curumim.
diA 29/5, quintA, dAS 16h àS 17h30. 
eSPAço oFiCinA 1.

quintal Brasileirinho
Para crianças inscritas no programa Curumim.
diA 30/5, SextA, dAS 14h àS 15h30. 
gináSio.
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quintal da Ásia
Com o Coletivo Pé de Brincadeira. Para crianças inscritas no 
programa Curumim.
diA 30/5, SextA, dAS 14h àS 15h30. 
eSPAço oFiCinA 1.

Copa no quintal
Para crianças inscritas no programa esporte Criança.
diA 30/5, SextA, àS 14h30, no gináSio. àS 16h30, 
CAmPo SoCietY.

Contos indígenas infantis
Com a tribo kariri xocó. Para crianças inscritas no programa 
Curumim.
diA 30/5, SextA, dAS 16h àS 17h30, 
gináSio.

quintal da África
Com o Coletivo Pé de Brincadeira. Para crianças inscritas no 
programa Curumim.
diA 30/5, SextA, dAS 16h àS 17h30. 
eSPAço oFiCinA 1.

Rope skipping
diA 31/5, SáBAdo, dAS 10h30 àS 12h. 
gin áSio.  

oficina e vivência: Roda Pião
diA 31/5, SáBAdo, dAS 14h àS 15h30. 
eSPAço oFiCinA 1. 

Ratinho de Biblioteca
diA 31/5, SáBAdo, àS 15h30. S
ALA de LeiturA.

quintal da oceania
Com o Coletivo Pé de Brincadeira
diA 31/5, SáBAdo, dAS 15h30 àS 17h. 
eSPAço oFiCinA 1.
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Ação externa 
pré-lançamento da
Semana mundial do BrinCar

Rua de Brincar: um convite para a brincadeira nos espaços 
públicos – venha, ocupe, interaja! 

diA 24/05, SáBAdo, 10h àS 13h
Centro SoCiAL mAriStA LAr FeLiz -ruA henrique PorChAt, 22 – ViLA 
noVA
grátiS. LiVre.

Ação externa
aBertura oFiCial da Semana mundial do 
BrinCar

Rua de Brincar: um convite para a brincadeira nos espaços 
públicos – venha, ocupe, interaja!

diA 25/5, domingo, 9h àS 11h30
AVenidA dA PrAiA (entre oS CAnAiS 5 e 6) e Fonte do SAPo
grátiS. LiVre. 

intervenção – Cupinzeiro – com o laboratório de Corpo e 
arte/uniFesP: um grupo de 15 pessoas perambula pela Fonte 
do Sapo e propõe novos sentidos à paisagem a partir de um jogo 
de ocupação. inspirado na performance Bodies in urban Spaces 
da Cie W.dorner,

diA 25/5, domingo, AS 10h e 11h30
Fonte do SAPo
grátiS. LiVre. 

sesc santos

ruA de BrinCAr - Arte no dique  
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Ação externa 
ponto de BrinCar 

um convite para a brincadeira nos espaços públicos – venha, 
ocupe, interaja! 

diA 25/5, domingo, 9h àS 11h30. 
emiSSário SuBmArino – CAnAL 1.
grátiS. LiVre.

Ação externa 
praça de BrinCar

um convite para a brincadeira nos espaços públicos – venha, 
ocupe, interaja! 

Café Conserto de Brinquedos: descubra que é divertido e 
fácil consertar as coisas. traga seu brinquedo quebrado e dê nova 
vida a ele!

diA 25/5, domingo, 14h àS 17h
PrAçA ABíLio rodrigueS PAz (PrAçA do Bnh) -
r. ALexAndre mArtinS, S/n - APAreCidA
grátiS. LiVre.

intervenção – sozinho eu não brinco – quintal maravilha: 
um bando de palhaços que, em meio à falta de circo para tra-
balhar, buscam companhia pra brincar. Com as pessoas cada vez 
mais em casa diante da máquina, tentam não esquecer o melhor 
da vida. Acompanham harmonia, gincana de rua e boa música. 

diA 25/5, domingo, 17h
PrAçA ABíLio rodrigueS PAz (PrAçA do Bnh) -
r. ALexAndre mArtinS, S/n - APAreCidA 
grátiS. LiVre. 

ludoteCa e eSpaço de BrinCar 
um espaço dedicado ao encontro e à brincadeira. Jogos que esti-
mulam o raciocínio, a memória, o pensamento estratégico e as ha-
bilidades motoras finas e brinquedos para o exercício da fantasia e 
da criatividade, sempre com a proposta de fortalecer a convivência 
lúdica entre crianças e adultos.

do diA 27 A 30/5,  terçA A SextA, dAS 10h àS 20h30 e 
SáBAdoS e domingoS, dAS 10h àS 18h30  
grátiS. LiVre. 
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FeStiVal de BrinCadeiraS aquátiCaS 
Brincadeiras para todos, dentro e fora d’agua, para a promoção 
do convívio lúdico e inclusivo.
diA 25/5, domingo, 10h àS 12h30  
PiSCinA e quAdrA externA
grátiS. LiVre. 

Vem BrinCar! YoGa para pequenoS 
um encontro que mostra como é possível, através de brincadeiras, 
historias e diversão, trazer os benefícios da Yoga que são impor-
tantes para o desenvolvimento da boa postura, concentração e 
respiração corretas. 
diA 25/5, domingo, 10h àS 12h30
LudoteCA
grátiS. PArA CriAnçAS de 3 A 6 AnoS AComPAnhAdAS Por SeuS 
reSPonSáVeiS.

Contação de história 
quilomBoS e malunGoS - 
hiStóriaS do BraSil neGro
Baseada em pesquisas sobre as tradições e festas populares, o 
grupo conta histórias que trazem elementos do universo afro-
-brasileiro como “Chico rei, o rei do Congo no Brasil”; “Besouro, 
cordão de ouro”; “A travessia da Calunga grande”; trazendo de 
forma lúdica e interativa aspectos de manifestações como as Con-
gadas, capoeira e das trajetórias dos africanos em sua vinda para 
o Brasil. 
Com Jorge Lampa e Maíra de Souza, do Projeto Palavrório.
diA 25/5, domingo, 17h
LudoteCA
grátiS. LiVre. 
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Circo 

maraVillaS, 16è CirC d’hiVern 
nesta paródia de um grande espetáculo clássico, a proposta é 
brincar com clichês tradicionais do circo – com direito a animais 
amestrados e engolidor de fogo. A terceira geração de inusitada 
uma família circense está em busca de se adaptar a um formato 
mais atual e moderno de apresentação. mas, ao contrário de 
uma virtuosa performance, o resultado é uma obra tragicômica 
dessa atrapalhada trupe. direção: olivier Antoine. Com Família 
Bolondo. Colaboração de La Central del Circ, Fabra i Coats. 
diA 25, domingo, 18h
teAtro
r$ 25,00  r$ 12,50  r$ 5,00. LiVre. 

Ação externa
minha Comunidade de portaS aBertaS
Coral Céu da Boca, brincadeiras tradicionais, atividade intergera-
cional: memórias do brincar, cantigas de roda, oficina de confecção 
de bonecas de pano e 5 marias.

diA 26/5, SegundA, dAS 18h àS 22h
ume AndrAdAS ii 
grátiS. LiVre.

arena do BrinCar 
território para o livre brincar, a troca de experiências e a convi-
vência inclusiva. Brincadeiras coletivas e diversos pontos temáticos 
para o resgate de brincadeiras tradicionais e atemporais. 

de terçA A SextA, Atendimento A gruPoS, mediAnte AgendAmento
diA 31/5, SáBAdo, dAS 10h àS 18h30, ABertA Ao PúBLiCo
gináSio
grátiS. LiVre. 

momento reFlexiVo: BrinCadeira e 
inCluSão 
um convite a educadores, estudantes, pais e todos os interessados 
em refletir sobre o universo infantil, a importância do brincar e a 
possibilidade de uma convivência de fato inclusiva facilitada pelas 
atividades lúdicas.

diA 27/5, terçA, àS 15h e àS 19h30, Com inSCrição PrÉViA
Auditório
grátiS.  
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lançamento do liVro “BrinCadiquê? pelo 
direito ao BrinCar” 
uma publicação editora Champagnat, com organização de Shei-
la de Souza Pomilho e Viviane Aparecida da Silva  e realizaçãoda 
rede marista de Solidariedade.

diA 27/5, terçA, àS 18h
FoYeur
grátiS.  

dia mundial do BrinCar / dia do deSaFio
deSaFio de BrinCar 
ocupação de múltiplos espaços para o desafio de pelo menos 15 
minutos de atividade física brincando! 

diA 28/5, quArtA, dAS 8h àS 11h 
emiSSário SuBmArino – CAnAL 1
grátiS. LiVre.

oCupar para BrinCar!
Ação simbólica de caminhada e ocupação dos espaços públicos 
para o brincar. 
diA 28/5, quArtA, àS 9h
região CentrAL (SAídA do C.S. mAriStA LAr FeLiz e dAS ume mAriA 
heLenA roxo e irmã mAriA doLoreS em direção à PrAçA nAgASAki)
grátiS. LiVre.

JoGoS e oFiCina
o que é que é Callois? Vertigem, imitação, azar e competição 
oficina de Brinquedos Populares 
Proposta de mediação dos alunos do curso de educação Física - 
uniFeSP
diA 29/5, quintA, dAS 14h30 àS 17h, 
Atendimento A gruPoS, mediAnte AgendAmento.
gináSio
grátiS.  

dia de adulto BrinCar
momento de jovens e adultos redescobrirem o prazer do jogo e 
da brincadeira.

diA 29/5, quintA, 19h30 àS 21h
Atendimento A gruPoS de eJA, mediAnte AgendAmento.
LudoteCA
grátiS. 
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Ação externa
múSiCa no Centro para e Com CriançaS
intervenção de crianças do CS marista Lar Feliz.  um convite para a 
brincadeira nos espaços públicos – venha, ocupe, interaja! 

diA 30/5, SextA, 12h àS 14h
PrAçA mAuá.
grátiS. LiVre.

enCerramento da
Semana mundial do BrinCar
ação externa – Pontos de Brincar: um convite para a brinca-
deira – venha, ocupe, interaja!

diA 31/5, SáBAdo, 9h àS 13h
SAmBódromo e merCAdo muniCiPAL
grátiS. LiVre.

Café Conserto de Brinquedos: descubra que é divertido e 
fácil consertar as coisas. traga seu brinquedo quebrado e dê nova 
vida a ele!

diA 31/5, SáBAdo, 10h àS 16h
SALA 3
grátiS. LiVre.

espetáculo – a mulher gigante: o espetáculo musical, voltado 
para o público infantil, conta com a participação de bonecos que 
dão vida às canções no palco. os músicos alternam sua função 
original com a interpretação dos personagens das canções, con-
vidando o público a cantar e participar do espetáculo. Com a Cia. 
Cuidado Que Mancha. 
Este espetáculo também faz parte da Virada Cultural Paulista.

diA 31/5, SáBAdo, 18h
gináSio
grátiS. LiVre. 

Parcerias: Aliança pela infância, Prefeitura municipal de Santos, Centro 
Social marista Lar Feliz, ComCidadania, Projeto minha Comunidade, 
instituto Andes
apoio: unisanta, unifesp, unisantos
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quem nunCa BrinCou!? 
proGramação eSpeCial anoS 80 

Circuito de atividades que resgatam jogos e brincadeiras 
populares muito desenvolvidas por crianças nos anos 80.

• oficina de amarelinha: espaço destinado para 
desenvolvimento de diversos tipos e variações de 
amarelinhas.

• oficina brincadeiras de rua: brincadeiras populares como 
elástico, mãe da rua, jogos com peteca e muitos outros. 

• oficina de jogos centrados: jogos como passa anel, futebol 
de botão, cama de gato, cabra cega, telefone sem fio, entre 
outros.

• oficina Brinquedos dos anos 80: Pogobol, bolinhas de gude, 
bambolê, pé de lata e muitos outros.

do diA 28 A 30/5 quArtA A SextA, dAS 9h àS 18h. 
orientAção: equiPe JACArÉ ki PirA
gALPão. inSCriçõeS no diA e LoCAL dA AtiVidAde.
grátiS. 

sesc são Carlos

        xxxxxxxxxxxxxxxxx   Foto: divulgação
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BrinCar, BrinCando!                                                                                                                                

espaço voltado ao público infantil e família, onde serão 
desenvolvidas diversas oficinas e muita brincadeira. indicado 
para crianças acima de 6 anos. 

• Jardim das brincadeiras: confecção de brinquedos a partir de 
elementos naturais.orientação: guilherme Blauth.

• especial brincadeiras anos 80: resgate de brincadeiras e jogos 
realizados nos anos 80.

diA 24 e 31/5, SáBAdoS, 14h30 àS 15h30. 
ConViVênCiA 
grátiS. LiVre.

Filhote de Cruz Credo

A história se passa em um local imaginário, numa cidade cercada 
por um rio que esconde mistérios. Para descobrir o que tem 
naquele rio, as crianças dão um jeito de fazer com que Fabrito, o 
menino mais feio do mundo, vá até lá sozinho. Lá ele se depara 
com uma garota bastante diferente que mudará sua forma de 
olhar para si e para o mundo. inspirada no livro homônimo de 
Fabrício Carpinejar. Com a  Cia. o Grito (São Paulo)

diA 24/5, SáBAdo, 16h. 
teAtro
grátiS. LiVre.

CantaVento

o CantaVento faz música boa pra brincar! Com músicos e 
educadores interessados no diálogo com o universo musical 
infantil brasileiro, realiza um trabalho cuidadoso, feito para gente 
pequena e gente grande cantar junto.

diA 25/5, domingo, 11h. 
teAtro
grátiS. LiVre.
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GanGorra

o show apresenta treze músicas, todas de autoria de Vange 
milliet e Paulo Lepetit. o espetáculo explora cenicamente o po-
tencial lúdico das canções, com pequenas cenas teatrais, brinca-
deiras e bonecos. A banda é formada por Vange milliet voz e per-
cussão, marcos Bowie voz, percussão e trompete. Paulo Lepetit 
baixo e violão. Webster Santos violão, guitarra, bandolim, banjo, 
violão de 12 cordas. Leandro Pacagnela bateria e percussão. to-
mas roher rabeca e sax soprano.

diA 31/5, SáBAdo, 16h. 
ConViVênCiA externA. 
grátiS.

o deSenVolVimento da Criança e o 
BrinCar

refletir sobre o desenvolvimento da criança, suas maiores con-
quistas: a capacidade de andar, falar e  pensar, e a importância 
do brincar. 

Com Pilar Tetilla Manzano Borba, terapeuta ocupacional, Peda-
goga Waldorf, especializada em desenvolvimento infantil. Progra-
mação voltada a educadores que desejam compreender as neces-
sidades básicas da criança a fim de promover um ambiente físico e 
humano o mais adequado possível ao seu  desenvolvimento sadio.

do diA 27 A 29/5, terçA A quintA, 19h àS 22h.
SALA muLtiuSo. 
VAgAS LimitAdAS.

Cultura popular Com SuCataS 
amBulanteS

Apresentação de samba de bumbo rural e bonecões. Além de 
brincadeiras e canções de rodas tradicionais para que o público 
brinque junto.

diA 24/5, SáBAdo, 17h.
ConViVênCiA 
grátiS.



61

dança no SlinG

Com Mariana Petribu e Marina Peronti, doulas e instrutoras de 
ioga.

Convite às mães para vivenciarem algumas posturas de yoga e 
dançarem junto com seus bebês. um momento de encontro pra-
zeroso com o filho e prática corporal seguida de conversa sobre 
a experiência do pós parto.

Programação voltada a mães com bebês de 0 a 8 meses. 
indispensável trazer o sling ou algum tipo de carregador de bebê.

diA 28/5, quArtA, 15h30
SALA de AtiVidAdeS CorPorAiS.
inSCriçõeS nA CentrAL de Atendimento.
grátiS. 

@telier diGital CompoSição lúdiCa

Crie música de maneira intuitiva utilizando recursos lúdicos como 
batidas eletrônicas, samplers, sucatas, brinquedos, percussão 
corporal e instrumentos musicais. orientação: Tatá Aeroplano e 
Fernando TRZ.

diA 25/5, domingoS, 13h30. 
inSCriçõeS nA SALA de internet LiVre.
grátiS. A PArtir de 7 AnoS. VAgAS LimitAdAS.

oFiCina do eSpaço de BrinCar: 
FadaS e anJoS de outono

o outono chegou e com ele o friozinho nos convida ao trabalho 
com as lãs. deixemos a imaginação livre para criar fadas e anjos 
que virão à luz através de nossas mãos. Com Vovó Lupo (artesã 
e antropósofa).

diA 25/5, domingoS, 10h àS 11h.
SALA muLtiuSo. inSCriçõeS nA CentrAL de Atendimento no diA dA 
AtiVidAde.
PArA PAiS e intereSSAdoS no uniVerSo dAS CriAnçAS. 
grátiS. VAgAS LimitAdAS. 
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espetáculo
a Bola e a BoneCa

três crianças brincam com um inusitado objeto imaginário. A fi-
gura de uma boneca bailarina recria a brincadeira e as trocas de 
roupa da boneca e dos personagens conduzem a novos e diverti-
dos elementos corporais e cênicos, onde o real e o faz de conta se 
misturam e o público é convidado a participar. Com Cia Tugudum. 
Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

diA 25/05, domingo, àS 15h
Auditório 
grátiS. LiVre. 

espetáculo
pout pourri, Com irmãoS BeCker

o grupo apresenta experiências decorrentes de suas pesquisas 
sobre malabarismo e fazem um mix entre o tradicional e o con-
temporâneo. espetáculo com música ao vivo onde a trilha sonora 
enfatiza os momentos cômicos.

diA 25/05, domingo, àS 16h30 
SoLário
grátiS. LiVre.

sesc são José dos Campos

         A BoLA e A BoneCA  
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quintal de BrinCadeiraS

espaço para experiências lúdicas e vivências motoras.

diA 25/05, domingo, àS 16h
PrAçA 
grátiS. LiVre.

oficina
muitoS dedoS: enredoS - 
um rio de palaVraS deSáGua num
mar de BrinquedoS

um passeio pelas diversas linguagens da brincadeira: histórias, 
canções, poemas, línguas e códigos secretos, entre outros. Com 
Chico dos Bonecos. 

diA 27/05, terçA, àS 19h 
SALA de múLtiPLo uSo
grátiS. LiVre. VAgAS LimitAdAS.

Ciranda de CantiGaS

o grupo apresenta cantigas de roda, parlendas, acalantos e poe-
sias nos mais diversos ritmos musicais como samba, choro, baião, 
reggae, blues e rock. 

diA 29/05, quintA, àS 16h
ConViVênCiA
grátiS. LiVre.

quintal de BrinCadeiraS

espaço para experiências lúdicas e vivências motoras.

diA 31/05, SáBAdo, àS 16h
PrAçA 
grátiS. LiVre.
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CirCuito de BrinCadeiraS 

Circuito de atividades físico-esportivas e lúdicas que remetam ao 
livre brincar. 

PArA inSCritoS no ProgrAmA Curumim e eSPorte CriAnçA
diA 29/5, quintA, dAS 8h àS 11h
diA 30/5, SextA, dAS 15h30 àS 18h30
gináSio.

a BrinCadeira é aqui!

Com instrutores de atividades infanto-juvenis e instrutores do físico-
-esportivo. Brincadeiras de rua para toda a família é aqui! um en-
contro no livre brincar que reúne pessoas de diferentes idades para 
vivenciarem suas infâncias, criando e se recriando na brincadeira.

diA 31/5, SáBAdo, dAS 15h30 àS 18h30
gináSio
AtÉ 12 AnoS. grátiS.

sesc sorocaba

       ChAPeuzinho VermeLho
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Fórum de Cultura para primeira inFânCia 

o Sesc Sorocaba em parceria com a Secretaria de educação de 
Sorocaba apresentam a primeira edição do Fórum de cultura na 
primeira infância.

A proposta do evento é criar um espaço de debate, reflexão e di-
vulgação sobre pesquisas, políticas, práticas e produções acerca 
das culturas na e para a primeira infância.

inscrições e programação completa no portal do Sesc Sorocaba:
(sescsp.org.br/sorocaba).

diA 31/5, SáBAdo, àS dAS 9h30 àS 18h
teAtro.

narração de hiStóriaS 

Cantando e contando histórias, o trio de atores apresenta dife-
rentes textos de escritores brasileiros. Com Cia do Liquidificador.

diA 31/5, SáBAdo, àS 16h
ConViVênCiA
grátiS.

BrinCantinhoS em moVimento

espaços lúdicos para o livre brincar voltado à primeira infância. 
Para inscritos no Projeto Cantos do Brincar e programa esporte 
Criança de 3 a 6 anos. Com instrutores de atividades infanto-juve-
nis e instrutores do físico-esportivo.

diA 29/5, quintA, dAS 17h30 àS 19h.

espetáculo infantil
Chapeuzinho Vermelho

tudo começa como uma grande brincadeira onde duas palhaças 
descobrem um armário cheio de “chapéus”. estes “chapéus” as 
conduzem por uma “viagem de brincadeiras” onde o fio condutor 
é dado pela estória de Chapeuzinho Vermelho. ora contam a es-
tória, ora brincam com os elementos da mesma, ou seja, há uma 
tônica constante no fato de serem duas palhaças tentando fazer 
o melhor para conseguirem contar a estória... Com Le Plat du 
Jour. retirada de ingressos com 1h de antecedência, na Central 
de Atendimento.

diA 25/5, domingo, AS 11h
grátiS. LiVre.
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eSpaço de BrinCar

um espaço criado para o livre brincar, a interação e a convivência 
entre crianças de 0 a 6 anos e seus familiares. As crianças devem 
estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, que podem 
desfrutar das brincadeiras na companhia dos pequenos.

diAS 27, 28, 29 e 30/5, terçA A SextA, dAS 9h àS 21h30
diAS 25 e 31/05, SáBAdo e domingo, dAS 10h àS 18h30
grátiS.

BrinCadeiraS para experimentar
em Família

diversas propostas que buscam sensibilizar bebês e seus pais 
ou responsáveis para o livre brincar, explorando o espaço, ma-
teriais diversos e o corpo de forma lúdica. Com instrutores de 
atividades infantojuvenis.

diA 28/5, quArtA,  AS 16h
eSPAço de BrinCAr
grátiS.

mediação de leitura na
primeira inFânCia

Atividades lúdicas para despertar o interesse das crianças pela 
leitura e pelo universo literário. Leituras compartilhadas de 
obras infantis para as crianças. Com Bibliotecária e instrutores 
de atividades infantojuvenis.

diAS 30 e 31/5, SextA AS 15h30 e SáBAdo AS 10h.
eSPAço de BrinCAr
grátiS
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era uma Vez um Gato xadrez
era uma vez um gato diferente de todos que você já viu! Além 
de ser xadrez, esse gato pra lá de esperto, resolveu contar histó-
rias viajando pelo mundo afora, pode? com Cia. Polichinelo de 
teatro de Bonecos. 
diA 25/05, domingo,  àS 11h 
CirCo. grátiS.

oficina de pirocoptero
lá em CaSa – aGora Com reCeitaS!
ideias e alternativas para pais e filhos brincarem em casa, ex-
plorando diferentes linguagens e materiais, como construções 
simples de jogos, brinquedos ou receitas fáceis. Para crianças 
acompanhadas de responsável.
diA 25/05, domingo, àS 11h30
CirCo. grátiS. 

Contação de histórias
a lenda do GuapuruVu
história contada e cantada onde se relata a lenda da árvore gua-
puruvu. Através da interação direta com o público, utilizando-se de 
elementos da cultura popular, como cantigas, danças e brincadeiras, 
relata-se a história do grande guerreiro guapuruvu e sua amada, 
a mãe do ouro, e de como, deste amor, surgiu a árvore de mesmo 
nome, abundante na região do Vale do Paraíba. Com Cia. do Griot 
diA 31/05, SáBAdo
tABA. grátiS.

sesc Taubaté

         erA umA Vez um gAto xAdrez   
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         de 3 A 6 AnoS???????????   

aBertura

Fabrito, chamado de “o menino mais feio do mundo”, e sua mãe, 
a “mulher gigante”, vivem em uma cidade imaginária, cercada por 
um rio que esconde mistérios. Por conta das histórias inventadas, 
nenhuma criança tem coragem de chegar lá perto. e para desven-
dar o que tem no rio, os pequenos dão um jeito de fazer com que 
Fabrito vá até lá sozinho. 

diA 25, domingo, àS 15h, nA áreA de ConViVênCiA.
FiLhote de Cruz Credo. 60 min. LiVre.

sesc Thermas de P. Prudente
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Palestra
a importânCia do BrinCar para a Criança 
e o atual Cenário da inFânCia no BraSil.

os tempos contemporâneos incluem, nas diferentes mudanças 
sociais que os caracterizam as concepções sobre a infância. o ima-
ginário sobre as crianças, bem como suas condições de ser e estar 
no mundo sofrem transformações significativas. Contrariamente à 
ideia da “morte da infância”, o que a contemporaneidade tem re-
servado é a pluralização dos modos de ser criança e de brincar na 
infância. nesse contexto, o professor doutor José milton de Lima 
explana sobre a importância do brincar na infância e o contexto 
atual da situação das crianças no Brasil.

José milton de lima: doutor em educação pela Faculdade de 
Filosofia e Ciências - uneSP de marília. Líder do grupo de Pes-
quisa: Cultura Corporal: saberes e fazeres e coordena o Centro de 
estudo e Pesquisa em educação ludicidade, infância e juventude. 
Atualmente é Professor Assistente da Faculdade de Ciências e tec-
nologia, uneSP de Presidente Prudente e concluiu o Pós-doutora-
do na universidade de Salamanca na espanha, no ano de 2013.

diAS 27, terçA, AS 20h 
áreA de ConViVênCiA.

aGora é hora de BrinCar – aulaS aBertaS

o brincar constitui um traço fundamental das culturas da infância. 
A brincadeira, portanto, é um fator fundamental na recriação do 
mundo e na produção das fantasias infantis. Vivências relacionadas 
ao brincar livre através de diferentes materiais não estruturados.

informações e agendamento de grupo pelo email: 
semanadobrincar@prudente.sescsp.org.br

diA 27 e 29, dAS 14h AS 17h, 
Com oS ALunoS do ProgrAmA SeSC de eSPorteS
diAS 28 e 30 PArA intereSSAdoS em gerAL, AuLA ABertA.

VamoS BrinCar! 

quando brinca, a criança tem o poder de tomar decisões, expres-
sar sentimentos, interagir consigo e com o outro e introduzir-se no 
mundo imaginário. montagem de espaços com situações lúdicas 
para as brincadeiras das crianças.

diAS 25 A 31, dAS 8h AS 17h 
quioSque.
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sesc Belenzinho
rua Padre Adelino, 1000
tel.: (11) 2076-9700
email@belenzinho.sescsp.org.br

sesc Bom Retiro
Alameda nothmann, 185
tel.: (11) 3332-3600
email@bomretiro.sescsp.org.br

sesc Consolação
rua dr. Vila nova, 245
tel.: (11) 3234-3000
email@consolacao.sescsp.org.br

sesc interlagos
Av. manuel Alves Soares, 1100
tel.: (11) 5662-9500
email@interlagos.sescsp.org.br

sesc ipiranga
rua Bom Pastor, 822
tel.: (11) 3340-2000
email@ipiranga.sescsp.org.br

sesc itaquera
Av. Fernando do e. Santo 
A. de mattos, 1000
tel.: 2523-9200
email@itaquera.sescsp.org.br

sesc osasco
Av. Sport Club Corinthians
Paulista, 1300
tel.: (11) 3184-0900
email@osasco.sescsp.org.br

sesc Pinheiros
rua Paes Leme, 195
tel.: (11) 3095-9400
email@pinheiros.sescsp.org.br

sesc Pompeia
rua Clélia, 93
tel.: (11) 3871-7700
email@pompeia.sescsp.org.br

sesc santana
Av. Luiz dumont Villares, 579
tel.: (11) 2971-8700
email@santana.sescsp.org.br

sesc santo amaro
rua Amador Bueno, 505
tel.: (11) 5541-4000
email@santoamaro.sescsp.org.br

sesc santo andré
rua tamarutaca, 302
tel.: (11) 4469-1200
email@santoandre.sescsp.org.br

sesc são Caetano
rua Piauí, 554
tel.: (11) 4223-8800
email@scaetano.sescsp.org.br

sesc Vila mariana
rua Pelotas, 141
tel.: (11) 5080-3000
email@vilamariana.sescsp.org.br

uNiDADEs PArTiCiPANTEs 

Capital e Grande São paulo
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sesc araraquara
rua Castro Alves, 1315
tel.: (16) 3301-7500
email@araraquara.sescsp.org.br

sesc Campinas
rua dom José i, 270/333
tel.: (19) 3737-1500
email@campinas.sescsp.org.br

sesc Catanduva
Praça Felício tonello, 228
tel.: (17) 3524-9200
email@catanduva.sescsp.org.br

sesc Ribeirão Preto
rua tibiriçá, 50
tel.: (16) 3977-4477
email@ribeirao.sescsp.org.br

sesc Rio Preto
Av. Francisco das 
Chagas oliveira, 1333
tel.: (17) 3216-9300
email@riopreto.sescsp.org.br

sesc santos
rua Conselheiro ribas, 136
tel.: (13) 3278-9800
email@santos.sescsp.org.br

sesc são Carlos
Av. Comendador 
Alfredo maffei, 700
tel.: (16) 3373-2333
email@scarlos.sescsp.org.br

sesc são José dos Campos
Av. Adhemar de Barros, 999
tel.: (12) 3904-2000
email@sjcampos.sescsp.org.br

sesc sorocaba
rua Barão de Piratininga, 555
tel.: (15) 3332-9933
email@sorocaba.sescsp.org.br

sesc taubaté
Av. eng. milton de 
Alvarenga Peixoto, 1264
tel.: (12) 3634-4000
email@taubate.sescsp.org.br

sesc thermas de P. Prudente
rua Alberto Peters, 111
tel.: (18) 3226-0400
email@prudente.sescsp.org.br

interior e litoral
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sescsp.org.br
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