
 

 

 

A 3ª Semana Municipal do Brincar de Guaratinguetá, junto com a Semana Mundial do 
Brincar, querem convidar a sua entidade/organização a participar com a gente. O tema desse 
ano será “Casinhas das Infâncias”. Todos estão convidados a descobrir o universo da 
imaginação que se tem debaixo de um teto: seja ele de lençol, uma casa da árvore, um castelo 
na areia. Esse teto é um lugar de encontro, onde podemos descobrir outros universos.  

A SMB 2021 propõe que busquemos “aliançarmos”: cidadãos, instituições 

educacionais, organizações públicas, privadas, filantrópicas, meios de comunicação, toda a 

sociedade, para juntos garantirmos o direito de nossas crianças e adolescentes ao brincar de 

maneira saudável e segura. Convidamos a sua entidade a participar da SMB 2021 com a 

certeza que muitas descobertas poderão ser feitas nas várias casas da nossa cidade, 

descobrindo a casa como lugar de encontro.  

Entre os dias 22 e 28 de maio estaremos publicando diariamente propostas de 

brincadeiras, de construção de brinquedos em casa, lançando desafios, lives e muito mais. 

Serão pequenos vídeos propondo a prática de atividades em suas próprias instituições/casas, 

além das lives com especialistas/artistas todos os dias com temáticas que envolvem o mundo 

do brincar.  

Participe da SMB2021, faça sua inscrição acessando o formulário 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zyXhAOfEWhQX15xL5t_HZ55cX0jjwT8NNvn6

WoI9kpq49Q/viewform?usp=sf_link 

Quem quiser receber um alerta para as publicações, poderá recebê-lo pelo grupo de 

whatsapp “SMB 2021 AVISA” que terá exclusivamente a tarefa de enviar lembretes das nossas 

publicações (não haverá interações, apenas a organização da SMB enviará mensagens). Para 

entrar no grupo “SMB 2021 AVISA”, basta clicar no link 

https://chat.whatsapp.com/Ht0pJVZ0BvcDK82n5VUUTV 

Um dos pilares da SMB 2021 é focar na vivência inter-geracional dessas brincadeiras. 

Em momentos de pandemia, de home office, a brincadeira pode ser de grande importância 

para que a casa não se torne espaço exclusivo de trabalho, mas que se descubra a beleza do 

encontro entre pessoas e gerações por meio do simples ato de brincar.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zyXhAOfEWhQX15xL5t_HZ55cX0jjwT8NNvn6WoI9kpq49Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zyXhAOfEWhQX15xL5t_HZ55cX0jjwT8NNvn6WoI9kpq49Q/viewform?usp=sf_link
https://chat.whatsapp.com/Ht0pJVZ0BvcDK82n5VUUTV


Acompanhe nossa programação e publicações da SMB 2021 pela página: 

https://guaratingueta.sp.gov.br/semanadobrincar/  

#SMB2021Guararinguetá  

#BoraBrincarGuará   

#Quemamabrinca 

#SMB2021  

“Aliançapelainfância 

Comissão Organizadora da SMB2021 

semanamunicipaldobrincarguara@gmail.com 

https://guaratingueta.sp.gov.br/semanadobrincar/

