
 

 

As férias escolares chegaram e museus da cidade de São Paulo desenvolveram uma 

programação especial para esse período.  Confiram algumas dicas de passeios 

culturais que a nossa equipe destacou para curtirem e se divertirem com seus filhos. 

Museu da Imigração 

R. Visconde de Parnaíba, 1316 

Entrada: R$ 10,00 (inteira) / R$ 5,00 (meia) / Gratuita aos sábados 

 Mundo de Brincar 

04 a 29 de julho, de quarta a domingo, das 11h às 17h 

Crianças de até 10 anos poderão brincar com jogos de tabuleiro, piscina de bolinhas, 

bonecos, cama elástica, fantoches, quebra-cabeças, livros infantis e desenhos para colorir. 

Não é necessário realizar inscrição. 

 Minha hospedaria 

Todas as quartas-feiras de julho, das 15h00 às 16h00 

Voltada à garotada a partir de 4 anos, a ação convida os participantes a construírem a 

sua própria hospedaria usando blocos de madeira. 

 Oficina de bordado "Ponto a ponto" 

21 de julho, sábado, das 15h00 às 17h00 

Crianças a partir de 8 anos e suas famílias poderão conhecer e se aventurar no ponto cruz. 

Inscrições pelo email: inscricao@museudaimigracao.org.br. 

 

Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) 

Avenida Europa, 158, Jardim Europa 

Entrada gratuita às terças-feiras. Aos sábados, acesso grátis às exposições do térreo e do 

acervo. 

 Cine Kids - Peter Pan 

7 de julho, sábado, às 11h 

Novo programa mensal do museu oferece sessões de cinema gratuitas para crianças. 

 

Museu Catavento 

Av Mercúrio, s/n - Pq Dom Pedro II 

Entrada: R$ 6,00 (inteira) / R$ 3,00 (meia- entrada para estudantes) / Grátis às terças-feiras 

 Perfumista por 1 dia 

Dias: 28 e 29 de julho (sábado e domingo), 11h e 15h 

Nesta oficina de aromas, o visitante será convidado a identificar diversos cheiros inusitados 

e curiosos e serão perfumistas por um dia, criando o seu próprio perfume. 

Local: Claustro 

 Espaço de Realidade Aumentada 

A partir de 7 de julho, 10h00 às 17h00 

Atividade com uso de plataforma que permite misturar o mundo virtual com o mundo real, 

por meio de dispositivos móveis, com aplicativos que apresentam conteúdo do museu. 

Com o uso da câmera do dispositivo, elementos de um ambiente real são combinados 

com elementos virtuais para ampliar uma experiência. 

A partir de 7 anos 

Local: Claustro 

 Oficina de Mini Terrário 

De 3 a 26 de julho, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 e 16h00 

Cada visitante poderá construir seu próprio terrário, colocando em prática a abordagem e 

discussão da monitoria antecedente à construção. 

Local: Claustro 
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Museu Afro Brasil 

Av. Pedro Álvares Cabral, Parque Ibirapuera, Portão 10 (zona sul) 

Entrada: R$ 6,00 / R$ 3,00 (meia-entrada) / Grátis aos sábados 

 Brincadeiras do Congo e do Brasil 

Terças-feiras, às 11h30, e Sextas-feiras, às 13h30, durante todo o mês de julho 

14 de julho (sábado), às 15h00 

A partir da visita à exposição de longa duração, os participantes serão convidados a 

conhecer brincadeiras, músicas e histórias que revelam diálogos entre o Brasil e a 

República Democrática do Congo. 

 Aos pés do Baobá 

28 de julho, sábado, 11h30 

Durante este evento de contação de histórias ou mediação de leitura, os visitantes terão 

oportunidade de conhecer narrativas africanas ou afro-brasileiras e, em seguida, participar 

de um bate-papo. 

 

Biblioteca de São Paulo 

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana 

Entrada gratuita 

 Campeonato de videogame 

Quinta-feira (5), 10h às 17h 

A bola e a emoção vão rolar na BSP com este campeonato; o vencedor ganha um 

prêmio. Vagas limitadas. Inscrições diretamente no balcão de atendimento da biblioteca. 

 Ponto de troca de figurinhas 

Sextas, sábados e domingos, até 29 de julho, das 14h às 17h 

Traga suas figurinhas repetidas e encontre outros colecionadores. 

 Chute de Letra 

Quintas-feiras, das 16h às 17h30 

Atividades artísticas, jogos e brincadeiras em que o futebol é o tema central. Não é 

necessário fazer inscrição. 

Biblioteca Parque-Villa Lobos 

Av. Queiroz Filho, 1205 Alto de Pinheiros 

Entrada gratuita 

 Luau BVL 

Quintas-feiras, das 16h às 17h 

Programação apresenta aos jovens temas relacionados à música, literatura, poesia, 

atualidade e espaço para apresentações artísticas. Não é necessário fazer inscrição. A 

partir de 13 anos. 

 Lê no Ninho 

Sábados e domingos, das 10h30 às 11h15 

Atividade de estímulo e iniciação à leitura para crianças entre 6 meses e 4 anos, realizada 

com livros lúdicos, tablet, contação de histórias e músicas. Pais e responsáveis podem, ao 

final da atividade, emprestar os kits utilizados, com dois livrinhos e um fantoche, e reproduzir 

a experiência em casa. 

Vagas preenchidas por ordem de chegada. 

 Brincando e Aprendendo 

Sextas-feiras, das 15h30 às 16h30 

Programa que reúne intervenções, jogos teatrais, atividades rítmicas e brincadeiras 

educativas. 

06/07 - Correio elegante poético 

13/07 - Que som é esse? Ouvindo diversos estilos musicais, reconheça o rock. Em referência 

ao Dia do Rock 

20/07 - Jogo da memória de escritores. Em homenagem ao Dia do Escritor 

27/07 - Confecção de Boca do Palhaço para brincar de arremessar bolas 

A partir de 7 anos. Vagas preenchidas por ordem de chegada. 
 


