
 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
AGENDA MAYARA NORONHA 

PROJETO DIA DAS CRIANÇAS 
 

12 DE OUTUBRO DE 2019 – 09h00 – PARQUE ANA LÍDIA 
 

CAMPANHA  

“VEM BRINCAR COMIGO” 
 

A campanha “Vem Brincar Comigo”, planejada pela Primeira-Dama do DF, 

Mayara Noronha, em comemoração ao Dia das Crianças, é uma ação social que visa 

arrecadar brinquedos e livros infantis no período de 04 a 30 de setembro de 2019. Toda 

arrecadação será doada para crianças em situação de vulnerabilidade e, ainda, será 

encerrada com uma grande ação no dia das crianças, 12 de outubro, com diversas ações 

de lazer e sociabilidade educativa. O tema “ Vem brincar comigo”, remete a uma frase 

dita pelas próprias crianças quando chamam as outras ou mesmo os adultos para 

brincar. Este slogan também permite que as pessoas que participarem com doações 

possam convocar as outras para a campanha, repetindo a frase: “vem brincar comigo”, 

ou seja, venha participar dessa campanha de arrecadação remetendo a uma frase dita 

pelas próprias crianças quando chamam as outras ou mesmo os adultos para brincar.  

A Campanha foi dividida em duas frentes: doação e evento lúdico. O lançamento 

ocorreu em 04 de setembro de 2019 no Palácio do Buriti. O período de doação deverá 

ser estimulado para o público interno de servidores do GDF e externamente para a 

sociedade e parceiros, incluindo Shoppings e Escolas. Os pontos de coleta serão os 

órgãos e empresas do GDF, administrações regionais, quartéis da Polícia Militar e 

Bombeiro Militar, Delegacias, unidades do Na Hora e outros pontos de parceria com 

empresas privadas. As doações serão entregues na semana do dia 07 a 11 de outubro 

em locais a serem definidos pela coordenação do evento de acordo com o material 

arrecadado. Todo o material será encaminhado para ROAC-Residência Oficial de Águas 

Claras-EPTG, ao final da Campanha. 

O Evento Lúdico do Dia das Crianças, a ser realizado no dia 12 de outubro de 

2019 no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, visa promover atividades variadas e 

interessantes, visando dar a oportunidade de lazer e sociabilidade educativa. Valorizar 

a criança, estimular a autoestima infantil, evidenciar direitos e deveres da criança, 

desenvolver o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, coordenação motora, a 

percepção auditiva e visual da criança, além de proporcionar jogos e brincadeiras 

educativas. 

A Campanha está sob a coordenação da Secretaria de Governo com apoio da 

Subsecretaria da Criança da Secretaria de Justiça. 

 

Mais Informações:  

61-3425-4728  

agendadamadf@gmail.com 
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