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Espaço Café com Leite : atividades no Museu do Café animam as férias de j aneiro  

Com programação de 4 a 29, de quarta a domingo, a criançada vai se divertir e aprender brincando 
 
Com a chegada das férias, as crianças e suas famílias procuram as mais diversas programações para se 
divertir. Pensando nisso, o Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, abre 
novamente o Espaço Café com Leite, de 4 a 29 de janeiro, oferecendo brincadeiras, oficinas e atividades para 
estimular o conhecimento e a imaginação. O espaço funcionará de quarta a domingo, das 11h às 17h. 
 
Em 2017, o espaço infantil terá uma novidade. Além de poder aproveitar os jogos, espaço de leitura, pula-pula 
e piscina de bolinhas, a criançada conhecerá o dia a dia de uma fazenda com o “Cafezalzinho”. De forma 
lúdica, os monitores vão ensinar sobre a rotina de uma plantação de café, passando pelos processos de 
cultivo, colheita, secagem, torra e moagem dos grãos, bem como o preparo da bebida. Pescaria, cavalos de 
pau e de balanço e animais confeccionados em feltro vão tornar a brincadeira ainda mais real. As atividades 
no “Cafezalzinho” acontecem às 12h, 13h, 14h, 15h e 16h. 
 
Aos finais de semana, além das atividades tradicionais, a programação cultural irá oferecer atrações especiais 
aos sábados e domingos, sempre às 15h. Nos dias 07 e 14, acontecem os roteiros lúdicos infantis pelo Centro 
Histórico de Santos, onde as famílias poderão conhecer mais sobre a história da cidade por meio de visitas 
teatralizadas. Com o objetivo de aprender mais sobre os temas relacionados ao café – envolvendo Artes e 
Arquitetura, Barismo, Ciências, Conhecimentos Gerais, História e, é claro, Museu do Café -  o Núcleo 
Educativo realiza o Quiz Café nos dias 21 e 28, também aos sábados, para as crianças a partir de 12 anos. 
 
Na oficina “Minibarista”, os baristas do Centro de Preparação de Café apresentam o preparo da bebida de 
forma didática nos dias 08 e 15 para os pequenos de 5 a 10 anos. Na atividade, as crianças poderão realizar 
desenhos no café com chocolate em pó ou em calda. Completando a programação especial de férias, o 
Núcleo Educativo reúne crianças e adultos em apresentações de teatro de fantoches nos dias 22 e 29, 
também aos domingos. 
 
Para participar do Espaço Café com Leite, o valor é R$ 6,00, sendo que as crianças até 5 anos não pagam. O 
ingresso também proporciona a visita às exposições. O espaço tem capacidade para 40 pessoas 
simultaneamente (criança e acompanhante), com faixa etária de 0 a 10 anos. 
 
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. A partir do mês de 
dezembro até abril, o Museu do Café funciona também às segundas-feiras, das 9h às 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  
Espaço Café com Leite 
Data: 4 a 29 de janeiro (de quarta a domingo) 
Horário: 11h às 17h 
Faixa Etária: 0 a 10 anos 
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 Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 6,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Roteiro Lúdico Infantil 
07 e 14/01 | SÁB | 15h 
Faixa Etária: Livre 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 6,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Oficina “Minibarista” 
08 e 15/01 | DOM | 15h 
Faixa Etária: 5 a 10 anos 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 6,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Quiz  Café 
21 e 28/01 | SÁB | 15h 
Faixa Etária: A partir de 12 anos 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 6,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Teatro de Fantoches 
22 e 29/01 | DOM | 15h 
Faixa Etária: Livre 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 6,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
 
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 
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 Viviane Ferreira / viferreira@sp.gov.br / (11) 3339-8243 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 


