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 Museu do Café receberá famílias e crianças com espaço  

infantil temático e ações especiais em julho 
 

Entre os dias 3 e 28, os pequenos poderão usufruir das brincadeiras no  
local e atividades especiais aos fins de semana 

 
Após o fim do primeiro semestre do ano, a criançada tem outro período de férias para descontrair, descansar 
e, sem dúvidas, brincar muito. O “Espaço Café com Leite”, área infantil que já é tradição entre os santistas 
nesse recesso, ganha nova edição em julho, proporcionando programação familiar e educativa. A iniciativa foi 
criada pelo Museu do Café, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.  
 
Funcionando de quarta a domingo, o ambiente terá sua inauguração no dia 3, recebendo o público com 
piscina de bolinhas, pula-pula, jogos, fantasias e o “Cafezalzinho”. Nessa última, os pequenos se divertem 
aprendendo os processos de cultivo e preparo do grão, realizando desde a colheita, até a secagem e torra. A 
intenção é ampliar o contato desses visitantes e a cultura em torno da bebida de forma lúdica. 
 
Até o dia 28, será possível aproveitar essa agenda e, ainda, uma série de atividades especiais nos fins de 
semana. Explorando curiosidades relacionadas ao produto, a “Peneira do Saber” compõe a primeira atração 
da lista no dia 13, abordando as informações de maneira inusitada: os educadores do Museu utilizam o 
abanador – ferramenta usada na colheita – para jogar ao ar os bilhetes. A conversa centra-se no que cada um 
pegar, gerando bate-papos entusiasmados entre os integrantes. 
 
Outra alternativa especial é a “Oficina de Minibarista”, marcada para dois dias do mês (14 e 27). Durante o 
workshop, os baristas da casa ensinam a criar os desenhos decorativos conhecidos como “Latte Art”, 
incluindo ilustrações de corações, sorrisos, além de xícaras e grãos de café. Já os domingos (21 e 28), serão 
preenchidos com a “Varandinha Pedagógica”, que apresenta o cotidiano de profissões exercidas em museus 
por meio de dinâmicas e interatividade.  
 
Todas essas ações acontecerão às 15h e, para aderir, basta solicitar a inscrição aos monitores presentes no 
lugar. O “Espaço Café com Leite” estará disponível das 11h às 17h e possui, como valor de admissão, R$ 10 
(bilhete também dá direito às mostras em cartaz) – sendo que crianças até 5 anos são isentas e estudantes 
pagam meia. Aos sábados, os eventos oferecidos, bem como a entrada às áreas infantis e expositivas, não 
têm custo.  
 
No que se trata de capacidade, o local abriga 40 pessoas simultaneamente. Em relação a faixa etária, permite 
participantes de até 10 anos. 
 

Atividades infantis completam Festival Santos Café 

 
Durante o Festival Santos Café, as atrações desse ambiente também serão destaque na agenda preparada 
pela instituição. Sediando o cerimonial de abertura, a festa terá início no dia 5 de julho, com a recepção dos 
convidados (18h), que desfrutarão de degustação gourmet, apresentação da orquestra Instituto Grupo Pão de 
Açúcar (19h) e visitação noturna gratuita (entre 18h e 21h).  
 
A animação continua no fim de semana (6 e 7), período no qual o público contará com novas oportunidades 
de saborear extrações premiadas no Centro de Preparação de Café. Quem tem interesse, pode adquirir o 
ingresso de R$ 10 na bilheteria e integrar as turmas das 10h30, 12h, 15h e 17h, horários oferecidos tanto no 
sábado, como no domingo.  
 
Das 11h às 17h, funciona o “Espaço Café com Leite” – onde as crianças brincam no “Cafezalzinho” e se 
divertem curtindo outras atrações da área – e, complementando as opções para entreter os pequenos, está a 
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 edição especial da “Oficina de Minibarista”, realizada no Bonde do Café, sempre às 10h, até terça-feira (9). A 

adesão, que custa R$ 7, deve ser feita na Estação Valongo. 
 
A visita “Percursos Calixtos – Olhar sobre a cidade”, que promove uma integração junto a Associação 
Comercial de Santos (ACS), acontecerá às 15h. Ao longo do passeio, os educadores explicam mais detalhes 
sobre as obras de Benedicto Calixto presentes no edifício da antiga Bolsa Oficial de Café e as que se 
encontram na ACS. Para participar, é necessário retirar senha na bilheteria.  
 
Além de encerrar o fim de semana com os tours noturnos, concedidos gratuitamente das 18h às 20h, os 

interessados possuirão a chance de acompanhar, ainda, o “Café com Música”, dessa vez protagonizado pelo 
grupo “O Bando”. Enquanto apreciam essa apresentação, uma demonstração de métodos de preparo também 
acrescentará ao momento. 
 
Já na segunda e terça-feira (8 e 9), últimas datas da programação, ocorrerão o roteiro lúdico infantil “Café, 
cafezal, cafezalzinho” (respectivamente, às 15h e 14h), visitação (meia-entrada) até às 18h e “Dica do Barista” 
na Cafeteria (16h). Novamente, os baristas da casa encantam com uma apresentação de Latte Art às 12h 
(apenas em 8 de julho), enquanto o “Teatro de Fantoches”, tradicional do Setor Educativo, foi idealizado para 
às 15h (apenas em 9 de julho). Igualmente, nesta última e no roteiro para os pequenos, é preciso retirar senha 
na bilheteria do Museu. 
 
 
Serviços: 
 

Espaço Café com Leite 

Data: 3 a 28 de julho (quarta a domingo) 
Horário: 11h às 17h 
Ingresso: R$ 10,00 (gratuito aos sábados) 
Faixa etária: até 10 anos  
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750  
 
Programação aos finais de semana 
 
Peneira do Saber 

13/07 | SÁB | 15h 
 
Oficina de Minibarista 

14 e 27/07 | DOM | 15h 
 
Varandinha Pedagógica 

21 e 28/07 | SÁB | 15h 
 
 
Festival Santos Café 

Data: 5 a 9 de julho 
Ingresso: R$ 10,00 (gratuidade no sábado – 9h às 20h – e nas visitas noturnas de sexta-feira – 18h às 21h. 
Meia-entrada de domingo a terça-feira) 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750  
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Cerimonial de abertura 

5/07 | SEX | 18h30 
 
Apresentação da Orquestra Instituto Pão de Açúcar 
5/07 | SEX | 19h 
 
Visitação noturna 
5, 6 e 7/07 | 18h às 21h (SEX) e 18h às 20h (SÁB e DOM) 
 
Degustação de café 
6 e 7/07 | SÁB e DOM | 10h30, 12h, 15h e 17h 
 
Oficina de Minibarista no Bonde 

6, 7, 8 e 9/07 | SÁB, DOM, SEG e TER | 10h 
 
Visita “Percursos Calixtos – Olhar sobre a cidade” 

6 e 7/07 | SÁB e DOM | 15h 
 
Café com Música e apresentação de métodos de preparo 

7/07 | DOM | 17h 
 
Apresentação de Latte Art 

8/07 | SEG | 12h 
 
Roteiro lúdico infantil “Café, cafezal, cafezalzinho” 

8 e 9/07 | SEG (15h) e TER (14h) 
 
Dica do Barista 

8 e 9/07 | SEG e TER | 16h 
 
Teatro de Fantoches 
9/07 | TER | 15h 
 
Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, (fechado às segundas) das 9h às 17h e, aos domingos, das 10h às 17h 
R$ 10,00 e meia entrada para funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado - Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes - (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli - (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  
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