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Objetivo

Justificativa

Arrecadar fundos para a instituição para 
que a mesma possa utilizar em benefício de 
melhorias pedagógicas e estruturais, onde 
os educandos possam ser melhor assistidos 
em suas atividades.

O Brincar, Centro de Estimulação Especial foi 
fundado por seis terapeutas ocupacionais 
formadas pela UFMG. Posteriormente, a 
proposta inicial foi ampliada e atualmente o 
Brincar oferece a primeira etapa de educa-
ção básica e possui grupos de convivência 
e aperfeiçoamento da aprendizagem para 
adolescentes e adultos. A instituição é 
privada, porém atende também aos alunos 
de baixa renda.

Público Estimado

A Escola Brincar

600 pessoas entre convidados e Coorde-
nação do Evento.

Endereço: Rua Urucuia, 62 - Floresta - Belo 
Horizonte - MG | secbrin@uai.com.br
Telefones: (31) 3226-8292 | Fax: (31) 3222-3135
Site: www.escolabrincar.com.br 

Público Alvo
A comunidade escolar(familiares, amigos e 
parceiros) que contribuirão com o evento.



Ol�, �� �h�m� R���rt� P��e� � s�� ���n� d� Esc�l� B��nc�� 
�es�� o� ��u� ��i� �no� �� ida��. Est�� n� esc�l� �es�� � ��í�i�, 
p�� i�s� ac��p����� cad� c�n��ist� � o� �es�fio� p�r� ��� c�n��-
��i�� ��eg�� h���, ao� ��u� 26 �no�. 

M�u� p�i� ������ a��e�it�r�� � c��fi�r�� n� �r�b��h� �e���-
v���id� ��la� ����ida� M�r�i� L��z�, N�v��i� R�i� � S��e�� 
S��v�.  T�� ��e���ntad� � B��nc�� todo� e�e� �no� f�� ��it� ��-
p�rt�n�� p�r� � ��� �e���v������nt� � t����� �� ��ito� �u�ro� 
c��e����ha�. T�mo� ��ita� a���ida�e� �i��ia�, c�m� f�no�u�i�-
lo�i�, ��r��i� o��pa�i�n�� , c�p���r�, ��e�, �ú�ic�, �n��� 
�u�ra�. E� � ��u� c��e����ha� ��mo� ��it� c����h� p�� todo� o� 
�r�fis�i�n�i� ��v���ido� p�r� � no�s� ����n��zad�. 

In�������n��, ��ita� ��i�nça� c�� �e�es�ida�e� e��e�i�i� c�m� 
a� ���ha� ��eg�� a�� � esc�l� �� �usc� do� �e�mo� ��idado�, 
ma� p�� m�i� ��� � ���eçã� d� esc�l� ���h� � �e��j� �� ac����� 
e�e� ��i����ho�, � c����icad� as����-lo� ��� ��� �e��rso� ���-
���n�e�. S�nd� as���, a� f����ia� �� �n��is�e��� p�� nã� po�-
������ c�n�iç�e� � ac�b�� ���v�nd� o� ��ho� �e�s� c������n�i� 
tã� ��p�rt�n��.

P�� i�s� ����mo� � i��i� �� �rg���z��mo� � no�s� “1ª F��joad� d� 
Esc�l� B��nc��” p�r� ���ecad�� ��ndo� �, c�� i�s�, �i�����z�� � 
a�e�s� �e�e� ��i����ho� �� no�s� esc�l�, c�n������nd� p�r� � 
e�ucaçã� � f���nd� � ��e��i� �� ��ita� �u�ra� f����ia�.  

J�n��-�� � nó� �e�� ���e��v� � ���h� p��i��p�� �e�s� �est� �� 
��r� ����rsã�!!! 

C�nt�mo� c�� vo��!

U� ��raç�,
Betã�

Prezado(a) colaborador(a)
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Local e Data

Atrações

Centro de Eventos Fercar, dia 
30 de outubro, de 13H às 19H.
Endereço: Rua Antônio 
Mourão Guimarães (praça da 
CEMIG), n° 102; Bairro Cidade 
Industrial Contagem
Tel.: (31) 3333-9452
     (31) 2567-1985       

Felipe e Banda
Samboreart
Edvanda Soares     
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Estratégia 
Promocional
A divulgação do evento 
contará com a participa-
ção de várias mídias 
promocionais, tais como 
jornais, revistas e sites, 
onde sua marca e em-
presa terão ampla divul-
gação.
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