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 Museu do Café participa da Virada Inclusiva com ati vidades educativas 
Programação envolve lançamento de material de acessibilidade, visita em libras e reflexão sobre o dia a dia 

dos deficientes visuais 
 
De 1º a 3 de dezembro, o Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, irá 
participar da “Virada Inclusiva”, com ações educativas gratuitas. O evento, idealizado e coordenado pela 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, une parceiros e colaboradores voluntários para 
a realização de atividades em uma programação acessível. 
 
No dia 1º (sexta-feira), será realizado o Lançamento do Material de Acessibilidade para Público com 
Deficiência Visual, às 9h00. O folder da exposição de longa duração “Café, patrimônio cultural do Brasil: 
ciência, história e arte” e as informações sobre o Salão do Pregão e pinturas de Benedicto Calixto ficarão 
disponíveis em cadernos em braille e audiodescrição. 
 
O público poderá participar de visitas gratuitas mediadas pelos Educadores, com o acompanhamento da 
intérprete de libras Tainá Guimarães Rodrigues, no dia 2 (sábado), às 9h30, 11h00 e 14h00. São 20 pessoas 
por horário e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail educativo@museudocafe.org.br.  
 
Finalizando a programação, no dia 3 (domingo), os visitantes irão refletir acerca da realidade do público com 
deficiência visual na ação “No meu lugar”, às 14h00. A atividade gratuita, com 15 vagas, irá vendar os 
participantes, que contarão apenas com a voz e a descrição dos espaços por parte do Educador. Para 
participar, é necessário enviar um e-mail para educativo@museudocafe.org.br. 
 
O Museu do Café fica na 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$ 10, 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 
Lançamento do Material de Acessibilidade para Públi co com Deficiência Visual 
01/12 | SEX | 9h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Visita em Libras 
02/12 | SÁB | 9h30, 11h00 e 14h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Preço: Grátis 
Inscrição: educativo@museudocafe.org.br 
 
Ação Educativa “No meu lugar” 
03/12 | DOM | 14h00 
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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 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 
Gabriela Carvalho / gabrielacarvalho@sp.gov.br / (11) 3339-8070 
Damaris Rota / drota@sp.gov.br / (11) 3339-8308 
Stephanie Gomes / stgomes@sp.gov.br / (11) 3339-8243 
Marina Teles / mteles@sp.gov.br / (11) 3339-8164 
 
 


