
 

 

 

SESC 

Brincadeiras de rodar, dançar e cantar juntos 

Com Beatriz Fortes, instrutora de atividades infanto-juvenis do Sesc Sorocaba.  

Nesta celebração das férias de inverno, as famílias brincam e soltam a voz nas cantorias de 

batuques e cantigas de roda. Um momento para celebrar e desfrutar das manifestações 

populares da infância, onde todos podem participar. 

Sala de Oficinas.  

:: De 3 a 6 anos. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/160555_BRINCADEIRAS+DE+RODAR+DANCAR+E+C

ANTAR+JUNTOS 

 

Vem brincar! - COM ANDREA ROCHA 

Um convite para crianças e adultos construírem brinquedos com as próprias mãos, 

mantendo vivas as memórias e tradições por meio dos brinquedos. Ao final, crianças e 

adultos brincam e levam seus brinquedos construídos. 

Espaço de Brincar. 

Para crianças até 6 anos acompanhadas de um adulto. Vagas limitadas, controle de 

acesso no local. 

Andrea Rocha é arte educadora. Formada em Dança. Realiza oficinas que valorizam a 

infância, o brincar e as artes manuais. Realizou oficinas no SESC, Caixa Cultural, Centro 

Educacional Unificado (CEU) e outros equipamentos públicos na Cidade de Diadema e 

São Bernardo do Campo. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/159859_VEM+BRINCAR 

 

Quintal do Seu Manuel - COM INSTRUTORES DO PROGRAMA CURUMIM 

Venha passar suas férias e explorar todo o seu potencial criativo em oficinas de diversas 

linguagens artísticas inspiradas na vida e obra de Manoel de Barros, um dos mais 

importantes escritores brasileiros.   

 

https://www.sescsp.org.br/programacao/160240_QUINTAL+DO+SEU+MANUEL 

 

O que é isso? COM CRIALUDIS - Confecção de brinquedos 

https://www.sescsp.org.br/programacao/160555_BRINCADEIRAS+DE+RODAR+DANCAR+E+CANTAR+JUNTOS
https://www.sescsp.org.br/programacao/160555_BRINCADEIRAS+DE+RODAR+DANCAR+E+CANTAR+JUNTOS
https://www.sescsp.org.br/programacao/159859_VEM+BRINCAR
https://www.sescsp.org.br/programacao/160240_QUINTAL+DO+SEU+MANUEL


Brinquedos sensoriais confeccionados com reaproveitamento de materiais que possibilitam 

muitas brincadeiras, interações e explorações pelos pequenos. 

Local: Convivência (2° andar) 

Vagas limitadas. Retirada de ingressos 30 minutos antes, no local. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/159564_O+QUE+E+ISSO 

 

É de Brincar! Lá fora! 

A equipe de instrutores do Infanto-juvenil propõe brincadeiras de quintal, brinquedos 

tradicionais e cantorias para esquentar as férias de julho no Sesc Santo André. Crianças e 

seus acompanhantes são convidados a participar e propor brincadeiras, promovendo a 

interação entre todas as idades. 

No Gramado. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/161505_E+DE+BRINCAR+LA+FORA 

 

Férias do brincar 

Propostas semanais de construção de brinquedinhos populares com material reciclável por 

meio da inclusão de elementos eletrônicos simples do nosso dia a dia, de um LED colorido à 

motores em miniatura. 

No Espaço de Tecnologias e Artes.  

https://www.sescsp.org.br/programacao/161500_FERIAS+DO+BRINCAR 

 

Telefone Sem Fio - de Ilan Brenman - CONTAÇÃO COM PASSARINHO CONTOU 

lan Brenman não tirava da cabeça a cena de um grupo de crianças e adultos falando um 

no ouvido do outro, ao brincar de telefone sem fio, e as variadas expressões - de 

curiosidade, alegria, estranheza - que cada um fazia ao ouvir o cochicho. Imaginou essas 

caras todas nos mais diferentes personagens de histórias infantis - arlequins, reis, piratas, 

papagaios, turistas, o Lobo Mau, a Chapeuzinho.  

 

https://www.sescsp.org.br/programacao/160677_TELEFONE+SEM+FIO+DE+ILAN+BRENMAN 

 

Construir para Brincar - COM AIEDA FREITAS 

A atividade propõe aos participantes o desenvolvimento de brinquedos que proporcionam 

um primeiro contato com conceitos básicos de eletrônica e da robótica, utilizando recursos 

do dia-a-dia como canudos, papelão, tampinha de garrafa, e outros. Em cada encontro, 

será produzido um brinquedo diferente. 
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https://www.sescsp.org.br/programacao/161505_E+DE+BRINCAR+LA+FORA
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Com Aieda Freitas, artista, design e VJ. 

Local: Tecnologias e Artes (4º andar) 

Vagas limitadas. Retirada de ingressos 30 minutos antes, no local. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/159064_CONSTRUIR+PARA+BRINCAR 

 

Ateliê de Experimentações 

A cada semana um novo ponto de partida será apresentado para experimentação: tintas, 

papéis, transparências sobre uma mesa de luz e impressão com monotipia. 

Recomendado para crianças de 0 a 6 anos acompanhadas por um responsável. 

Com instrutores de atividades infanto juvenis Anne Binder e Fernando Ogushi. 

Local: Crianças (3º Andar) 

https://www.sescsp.org.br/programacao/159152_ATELIE+DE+EXPERIMENTACOES 
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Teatro 

“A Pequena Sereia” tem estreia nacional no Teatro Santander 

http://saopauloparacriancas.com.br/atencao-apaixonados-por-disney-super-producao-

da-broadway-a-pequena-sereia-tem-estreia-nacional-no-teatro-santander/ 

 

 

O Mágico de Oz - O Espetáculo 

     

60 minutos, Livre 

 Sinopse: Do mesmo diretor e produtor de "O Rei Leão - O espetáculo". Baseado na obra 

original de Lian Frank Baum. O espetáculo tem texto e direção geral de um dos nomes 

mais conceituados na dramaturgia do Teatro para Crianças, Fernando Lyra Júnior, que ao 

longo de seus mais de 20 anos dedicados ao palco foi detentor de vários prêmios e 

críticas elogiosas. ..... (mais) 

Local: Teatro Ruth Escobar - Sala Dina Sfat (Paulista) 

Data: até 29 de Julho; Domingos, às 17h30 

 

 

João e o Pé de Feijão 

Contação de Histórias, 45 minutos, 3 anos. 

 Sinopse: O clássico é contado em um teatro de bonecos com iluminação ultravioleta. A 

técnica cria um efeito mágico em que os manipuladores não são vistos e os bonecos 

parecem ganhar vida própria. 

Local: Teatro Folha (Centro) 

Elenco/Direção: Autoria e direção: Sérgio Tastaldi. Elenco: Anderson Gangla e Thaiz 

Larizatti. Produção: Lene Venerio. 

Data: até 29 de Julho; Sábados e Domingos, às 16h. 

Preço: R$ 40,00 

Teatro Folha 

Avenida Higienópolis, 618 - Piso 2 (Dentro do Shopping Pátio Higienópolis) (Higienópolis) 

Telefone: 3823-2323 

http://saopauloparacriancas.com.br/atencao-apaixonados-por-disney-super-producao-da-broadway-a-pequena-sereia-tem-estreia-nacional-no-teatro-santander/
http://saopauloparacriancas.com.br/atencao-apaixonados-por-disney-super-producao-da-broadway-a-pequena-sereia-tem-estreia-nacional-no-teatro-santander/
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=82446
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=82446
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https://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=10
https://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=10


Horário da Bilheteria: quarta e quinta, das 15h às 21h; sexta, das 15h às 21h30; sábado, das 

12h às 23h59; e domingo, das 12h às 20h. Troca de voucher disponível a partir de 1 semana 

de antecedência do evento. 

O Mágico de Oz 

 

 

Livre. 

 Sinopse: O espetáculo é baseado na obra de Lyman Frank Baum, lançado em 1900. 

Transportado para o palco com muita música, humor e encanto, ele conta a história de 

Dorothy e seu cãozinho Totó, que são levados por um terrível ciclone de uma fazenda no 

Kansas, nos Estados Unidos até a Terra de Oz. Uma terra mágica e distante, além do arco-

íris. 

Local: Teatro Bradesco (Oeste) 

Data: Estreia dia 7 de julho (sábado); até 29 de Julho; Quintas, Sextas e Sábados, às 15h. 

Preço: R$ 150 

Teatro Bradesco (1457 lugares) 

Rua Turiassú, 2100 - 3º Piso do Shopping Bourbon (Pompéia) 

Telefone: 3670-4100 

Horário da Bilheteria: Domingo a Quinta das 12h às 20h / Sexta e Sábado das 12h às 22h. A 

troca de voucher por ingresso só é permitida com até 3 dias de antecedência do show. 

 

  

https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=99339
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=99339
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Passeios 

Maria Fumaça, animais e trilhas são algumas das opções do Parque Ecológico do Tietê 

http://saopauloparacriancas.com.br/maria-fumaca-animais-e-trilhas-sao-algumas-das-

opcoes-do-parque-ecologico-do-tiete-para-toda-familia/ 

 

Que tal andar em uma locomotiva antiga? 

http://saopauloparacriancas.com.br/piuiiii-que-tal-andar-em-uma-locomotiva-antiga-

expresso-turistico-da-cptm-embarca-no-proximo-sabado-em-uma-viagem-para-mogi-das-

cruzes/ 

Vila dos Coelhos: primeiro sítio temático de coelhos do Brasil inaugura em Embu das Artes 

http://saopauloparacriancas.com.br/novidade-vila-dos-coelhos-primeiro-sitio-tematico-de-

coelhos-do-brasil-inaugura-em-embu-das-artes/ 

CONVERSA COM... Lalau Simões & Laurabeatriz - Passarinhos do Brasil: Poemas que voam 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_munic

ipal_de_jardinagem/programacao_mensal/index.php?p=258395 

Vamos ao parque ver as estrelas? Planetário do Ibirapuera promove “viagem espacial” em 

meio à natureza 

http://saopauloparacriancas.com.br/vamos-ao-parque-ver-as-estrelas-planetario-do-

ibirapuera-promove-viagem-espacial-em-meio-a-natureza/ 

 

JULHO DE 2018 

 » Todas as sextas - Sessão cidadã (Gratuita) 

06/07/2018 – 19h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 

13/07/2018 – 19h – "Planetas do Universo" 

20/07/2018 – 19h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 

27/07/2018 – 19h – "Planetas do Universo" 

 

»Sessão cidadã especial (Gratuita) 

07/07/2018 (sábado) – 19h – Sessão Cidadã Especial: "O céu da Rússia" 

28/07/2018 (sábado) – 19h – Sessão Especial: “O Legado de Aristóteles Orsini” 

» Sextas 

06/07/2018 * 

15h – "A Janela Mágica" 
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17h – "Planetas do Universo" 

*Observação: Caso haja jogo do Brasil no dia 06/07(sexta) não haverá as sessões de 

planetário das 15hrs e 17hrs neste dia 13/07/2018 

 

15h – "A Janela Mágica" 

17h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 

20/07/2018 

15h – "A Janela Mágica" 

17h – "Planetas do Universo" 

27/07/2018 

15h – "A Janela Mágica" 

17h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 

 

» Sábados, Domingos e feriados * 

13h – "A Janela Mágica" (sessão infantil) 

15h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 

17h – "Planetas do Universo" 

19h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
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