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Espaço
Brincar Manu



Tapete com brinquedos,
disponível no local do evento,
para que as crianças tenham
um ambiente mais acolhedor

para permanecer com o
pai/mãe 

 Os brinquedos que compõem
o acervo são adquiridos por

doação. 
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Por que devo ter o
Espaço Brincar ManU
no evento que estou
organizando?



Porque eventos acadêmicos que oferecem algo específico
para bebês e crianças, acolhem as mães com seus filhos,

potencializando a presença e a participação dessas
estudantes. 

 Porque é uma ação inclusiva que reconhece que ser mãe
no contexto acadêmico impõe às universitárias uma

condição de vida que merece acolhimento e apoio para
que elas possam melhor aproveitar as oportunidades de

formação acadêmica. 













O que dizem as pessoas que participaram de eventos que contaram
com o Espaço Brincar ManU.

"Muito legal e
acolhedor."

"Foi a primeira vez
que vi esse tipo de
iniciativa. Enquanto
mãe, me senti mais
atraída a participar

do evento."

"Foi MARAVILHOSA
pois minha filha ficou

brincando e pude
participar do evento

de forma mais
produtiva." 



"Foi uma experiência maravilhosa.
Me senti acolhida e reconhecida,

senti que minha filha era bem
vinda ao evento, o que não é tão

comum aqui na universidade.
Pude me concentrar nas

apresentações porque ela estava
adorando poder brincar, nós nem
percebemos o tempo passar. Só
tenho a agradecer ao ManU por

mais uma vez nos acolher."

"Foi ótima a experiência,
me senti confortável em

participar e também
acolhida naquele local."

"Perfeito!"



"Foi fantástica temos que aderir
esses espaços para a

possibilidade de ter as mães
presentes e também de ter a

presença das crianças nos
ambientes universitários ."

"Muito positivo perceber q
a presença das crianças não

prejudica o evento e as
mães tb conseguem

participar do evento."

"Espero que o Espaço
Brincar ManU ganhe cada
vez mais visibilidade e seja

presença constante nos
eventos da universidade,
para que assim nós mães
universitárias possamos

participar com mais
tranquilidade. Muito

obrigada!"



Como ter o Espaço Brincar ManU
no seu evento?

Entre em contato conosco pelo
e-mail: manu@ufop.edu.br


