
ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA - 2º/2022

Encontros de Brinquedos e Brincadeiras

Os encontros de Brinquedos e Brincadeiras, desenvolvidos pela área de Patrimônio Cultural, concentram-se
no ato de brincar, possibilitando aos(às) participantes momentos lúdicos de interação social e contato com a
cultura da infância. Crianças e familiares são convidados(as) a vivenciar brincadeiras populares, valorizando a
confecção de brinquedos, o trabalho com o corpo, o desenvolvimento da oralidade, e o reconhecimento das
artes e elementos da cultura brasileira presentes nas brincadeiras.

As atividades são realizadas presencialmente, nos 17 Centros Culturais da cidade e no Centro de Referência
da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (verificar endereços abaixo), com início em agosto. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas ao longo do semestre, caso as vagas estejam disponíveis.

Os Brinquedos e Brincadeiras são voltados para todas as idades, sendo esperada a participação de crianças,
assim como de adultos e familiares, dispostos a promover e valorizar o protagonismo das crianças e da
Cultura da Infância. O link para inscrição, pode ser acessado no site www.pbh.gov.br/escolalivredeartes. As
informações de todos(as) participantes devem ser preenchidas em inscrições específicas para cada
interessado(a). Ou seja, o adulto se inscreve num formulário e depois inscreve a criança em outro, ou apenas
a criança, se assim desejar.

Caso o número de inscritos(as) exceda o número de vagas disponíveis, a ELA-Arena deve fazer um estudo na
tentativa de atender à demanda apresentada. Os critérios de assiduidade, pontualidade, presença
qualificada e contribuição para o grupo de trabalho direcionam a permanência dos(as) participantes na
atividade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
A abordagem metodológica desenvolvida pela ELA-Arena no momento atual se funda numa dinâmica
sensível às adversidades próprias ao contexto da pandemia. Assim, busca-se valorizar as noções de cuidado
mútuo e respeito à vida, sendo necessário o uso de procedimentos, materialidades e recursos didáticos
adequados aos protocolos de segurança sanitária vigentes no combate à Covid-19.

● Para melhor qualidade no desenvolvimento da atividade, haverá atenção redobrada ao número de
participantes, pois as turmas não poderão exceder o número de vagas. Portanto, reiteramos a
importância da pontualidade, um dos critérios de seleção para entrada na Escola. Caso haja muitos(as)
inscritos(as) cadastrados(as) na atividade e que não consigam participar, a Escola estudará
possibilidades para democratizar o acesso.

● As atividades devem ocorrer, preferencialmente, ao ar livre e, obrigatoriamente, em espaços arejados.
● É vedada a presença de pessoas que não estejam devidamente inscritas nas atividades de Brinquedos

e Brincadeiras e demais ações de formação artística e cultural da Escola.
● Nosso canal de comunicação direta seguirá sendo o e-mail secretaria.ela@pbh.gov.br, além do

telefone 3277 - 4656.

Dias, horários e endereços dos locais de realização dos Encontros de Brinquedos e Brincadeiras:

Regional Barreiro:
Centro Cultural Bairro das Indústrias:
Rua dos Industriários, 289 - Bairro das Indústrias.
Sábados, das 10h às 11h30, a partir de 06 de agosto.

Centro Cultural Lindeia Regina:
Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Bairro Regina.
Sábados, das 14h30 às 16h, a partir de 06 de agosto.

Centro Cultural Urucuia:
Rua W3, 500 - Bairro Urucuia.
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Sábados, das 10h às 11h30, a partir de 06 de agosto.

Centro Cultural Vila Santa Rita:
Rua Ana Rafael dos Santos, 149 - Vila Santa Rita.
Sábados, das 14h às 15h30, a partir de 6  de agosto.

Regional Centro Sul:
Centro Cultural Vila Fátima:
Rua São Miguel Arcanjo, 215 - Vila Nossa Senhora de Fátima  .
Sábados, das 15h às 16h30, a partir de 06 de agosto.

Centro Cultural Vila Marçola:
Rua Mangabeira da Serra, 320 - Bairro Serra.
Quintas-feiras, das 16h30 às 18h, a partir de 04 de agosto

Regional Leste:
Centro Cultural Alto Vera Cruz:
Rua Padre Júlio Maria, 1577 - Bairro Alto Vera Cruz.
Quarta-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 03 de agosto.

Centro Cultural São Geraldo:
Rua Silva Alvarenga, 548 - Bairro São Geraldo.
Sextas-feiras, das 17h30 às 19h, a partir de 05 de agosto.

Regional Nordeste:
Centro Cultural Usina de Cultura:
Rua Dom Cabral, 765 - Bairro Ipiranga
Terças-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 02 de agosto.

Regional Oeste:
Centro Cultural Salgado Filho:
Rua Nova Ponte, 22 - Bairro Salgado Filho.
Quintas-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 04 de agosto.

Regional Norte:
Centro Cultural Jardim Guanabara:
Rua João Álvares Cabral, 277 - Bairro Jardim Guanabara
Sextas, das 17h30 às 19h, a partir de 05  de agosto.

Centro Cultural São Bernardo:
Rua Edna Quintel, 320 - Bairro São Bernardo.
Sextas-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 05 de agosto.

Centro Cultural Zilah Spósito:
Rua Carnaúba, 286 - Conjunto Zilah Spósito.
Sextas-feiras, das 16h30 às 18h, a partir de 05 de agosto.

Regional Pampulha:
Centro Cultural Pampulha:
Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 - Bairro Urca.
Sextas-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 05 de agosto.

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado:
R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Bairro Itapoã.
Domingo, das 10h às 11h30, a partir de 07 de agosto.

Regional Venda Nova:
Centro Cultural Venda Nova:



Rua José Ferreira Santos, 184 - Bairro Jardim dos Comerciários.
Sábados, das 10h às 11h30, a partir de 06 de agosto.

Regional Noroeste:
Centro Cultural Padre Eustáquio:
Rua Jacutinga, 821 - Bairro Padre Eustáquio.
Quintas-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 04 de agosto.

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira:
Av. Antônio Carlos, 821- Bairro São Cristóvão.
Sextas-feiras, das 17h às 18h30, a partir de 05 de agosto.


