Dia das Crianças: cultura, aprendizado e diversão no Museu do Café
A programação é gratuita, voltada para várias faixas etárias e tem início no dia 8
Para comemorar o Dia das Crianças, o Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, realiza atividades especiais, tornando este mês ainda mais divertido. A programação é composta por
projetos do Núcleo Educativo - como o teatro de fantoches e a oficina de vitral - por um roteiro lúdico infantil
no Centro Histórico de Santos e pela oficina “Minibarista”, ministrada pelos profissionais do Centro de
Preparação de Café do Museu. Todas as atrações são gratuitas e necessitam de inscrição.
Apesar da comemoração oficial ser só no dia 12, a programação começa no sábado (08/10), às 15h, com um
teatro de fantoches promovido pelo Núcleo Educativo do Museu do Café, voltado para as crianças a partir de
2 anos. A história é uma adaptação do livro “Guilherme Augusto Araújo Fernandes” na qual um menino, que
mora ao lado de um asilo, resgata lembranças com os seus amigos idosos. O setor promove, ainda, na terçafeira (11/10) uma oficina de vitral, às 10h, ressaltando as obras de Benedito Calixto e apresentando a técnica
de construção de um vitral. A oficina é destina a crianças a partir de 5 anos.
Na quarta-feira (12/10), acontece um roteiro lúdico infantil pelo Centro Histórico de Santos, com personagens
da história do café guiando os participantes. As saídas ocorrem às 10h, 12h, 14h e 15h e a atividade é voltada
para famílias. O roteiro é uma oportunidade de aprender a história do grão, com dramaturgia e brincadeiras
interativas. Para finalizar a programação, os baristas do Museu realizam a oficina “Minibarista”, voltada para
crianças de 5 a 10 anos, que apresenta o preparo do café de maneira didática e divertida. A atividade
acontece no Centro de Preparação de Café, às 16h, e é limitada até 20 crianças.
Em todas as atividades, que são gratuitas, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável. Para
participar é necessário se inscrever pelo e-mail inscricao@museudocafe.org.br.
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de
funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos entre 10h e 17h. Os ingressos para
visitação custam R$ 6, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a
visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h às 18h, e aos domingos
entre 10h e 18h. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br.

Serviço
Programação – Dia das Crianças
Atividade Educativa “Teatro de Fantoches”
Data: 08/10
Horário: 15h
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: inscricao@museudocafe.org.br
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Atividade Educativa “Oficina de Vitral”
Data: 11/10
Horário: 10h
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: inscricao@museudocafe.org.br
Roteiro Lúdico Infantil
Data: 12/10
Horários: 10h, 12h, 14h e 15h
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: inscricao@museudocafe.org.br
Oficina de Minibarista
Data: 12/10
Horário: 16h
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: inscricao@museudocafe.org.br

Informações Imprensa
Museu do Café
Assessoria de Comunicação
(13) 3213-1751
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Joanna Flora
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / joanna@museudocafe.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Assessoria de Imprensa
Viviane Ferreira / viferreira@sp.gov.br / (11) 3339-8243
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162
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