
 

 

 

 

FAQ BRINCAR FAZ O BEM 

1. O que é o Brincar Faz O Bem? 

O Brincar Faz O Bem é um evento totalmente online realizado pelo Kids Festival que 

tem como objetivo principal promover muita diversão e solidariedade. Iremos 

promover duas tardes repletas de atrações especiais, focadas nos pequenos, enquanto 

arrecadamos doações para duas instituições. O evento surgiu com o objetivo de criar 

oportunidade de momentos divertidos em família, sem a necessidade de sair de casa, 

garantindo segurança durante a pandemia.  

2. Quando será o evento?  

O Brincar Faz O Bem será realizado nos dias 29 e 30 de agosto, das 15h às 18h.  

3. E o Kids Festival?  

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a edição física do Kids Festival 2020 foi 

adiada para outubro de 2021. Em breve, divulgaremos mais informações!  

4. Como posso participar do evento online? As inscrições são gratuitas? 

Sim, as inscrições para o Brincar Faz O Bem são gratuitas e podem ser feitas no link: 

https://www.kidsfestivalsp.com.br/brincarfazobem/#inscricao 

5. Por onde será o acesso?  

No dia do Brincar Faz O Bem você receberá no seu e-mail o link para acessar os nossos 

canais. A live do evento será transmitida via YouTube, Facebook e Instagram.  

6. O evento tem limite de idade?  

Ao longo do fim de semana, o Brincar Faz O Bem vai promover conteúdos para crianças 

de todas as faixas etárias.  

7. Todas as atrações serão ao vivo?  

Não! Como vários dos nossos artistas também são crianças, algumas das nossas atrações 

serão gravadas especialmente para o Brincar Faz O Bem!  

8. Quais serão as atrações?  

As atrações do Brincar Faz O Bem já estão disponíveis no site: 

https://www.kidsfestivalsp.com.br/brincarfazobem/. Mas lembrem-se que elas podem 

ser alteradas sem aviso prévio, ok?  

9. Posso participar ao vivo durante o evento?  

Sim! Basta ficar atento às nossas redes sociais e às hashtags #MomentoPet e 

#DancaBrincarFazOBem para descobrir como. Durante o evento online também 

faremos algumas interações ao vivo. Fique ligado na programação e acompanhe as 

dicas dos apresentadores. 

10. Perdi a live! Posso conferir os conteúdos depois?  

Sim! Os nossos conteúdos serão todos gravados e disponibilizados na nossa página do 

YouTube após o evento. 
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11. Quais instituições serão ajudadas? 

O Brincar Faz O Bem vai ajudar duas instituições. A Ame Amoroso e a União Brasileira 

de Circos Itinerantes - UBCI.  

A AME® é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com 47 anos de 

existência que tem por finalidade primordial favorecer a integração do trinômio, família 

– escola – comunidade, na obra comum da educação e assistência social e/ou promoção 

humana, à pessoas excluídas de recursos técnicos e socioeconômicos, que necessitem 

do processo de educação, orientação, profissionalização e acompanhamento para o 

pleno desenvolvimento .de suas potencialidades, sem distinção de raça, cor, condição 

social, credo político ou religioso.  

A União Brasileira dos Circos Itinerantes (UBCI) é uma entidade, fundada em 2006, com 

o intuito de representar e defender os interesses das atividades e dos profissionais dos 

circos no Brasil. Assim como vários setores da Cultura e Entretenimento, o Circo, tendo 

conhecimento da gravidade da pandemia, não tem condições de continuar com seus 

espetáculos. Esta ação contemplará mais de 1.500 circos espalhados pelo Brasil, 400 

escolas e 30 mil trabalhadores envolvidos, que estão sem nenhuma fonte de renda, pois 

dependem de um único fator predominante: o público. 

12. Como posso doar?  

Para doar, é preciso ter conta no aplicativo PicPay. As doações serão arrecadadas via QR 

Code durante o evento, mas já podem ser realizadas através dos links: 

https://app.picpay.com/payment?type=store&hash=K0272I76FdKuLM2J (AME 

AMOROSO) e https://app.picpay.com/user/circospacial (UBCI - UNIÃO BRASILEIRA DE 

CIRCOS ITINERANTES). As doações também podem ser entregues na sede da AME 

Amoroso (Rua Godofredo Braga, 215 Vila Facchini, Jabaquara), entre às 8h e 16h30.  
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