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 Setor educativo do Museu do Café atende jovens da Fundação Casa por meio da Internet 

 
Projeto iniciado antes da pandemia do COVID-19 tem continuidade no ambiente online 

 
Mesmo durante o período de quarentena induzido pelo novo coronavírus, o setor educativo do Museu do Café 
permanece atuante, mantendo diversas parcerias desenvolvidas para diferentes públicos-alvo. Em abril, um 
grande destaque foi o primeiro atendimento virtual com 7 jovens de unidades da Fundação Casa da Baixada 
Santista.  
 
Por meio do programa “Cercanias”, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, os educadores 
do Museu demonstraram como preparar bebidas com o café, incentivando o diálogo sobre a receita e 
expandindo para temas de cultura, memórias e história. Durante o bate-papo online, os profissionais também 
deram protagonismo às vivências pessoais e experiências dos participantes. 
 
A colaboração entre as instituições teve início em 2019, sendo perpetuada com várias atrações presenciais e 
extramuros. No decorrer do afastamento social, a iniciativa está sendo adaptada para a Internet, tendo 
cronograma para mais atividades futuras. 
 
EDUCATIVO RESPONDE 
 
Ainda durante esse momento de distanciamento, o núcleo disponibiliza, também, a ação “Educativo 
Responde”. Uma adaptação do projeto “Inter_atividades_museu”, a atração tem como foco estudantes de 
pedagogia da Universidade Paulista (UNIP) de Santos e busca apresentar detalhes da cadeia operatória 
museológica usando mensagens de texto. A ideia é que esse contato direto amplie o entendimento dos alunos 
sobre os conceitos norteadores do MC, as práticas educativas, a estrutura de trabalho do setor e os projetos 
desenvolvidos para variados públicos.  
 
Por meio do envio de conteúdo virtual, plantões de dúvidas e feedback, as discussões estão acontecendo no 
ambiente online, de segunda  a sexta-feira, durante todo o mês de abril. Ao final da proposta, os participantes 
ganharão um certificado, que contará como horas de atividades culturais realizadas. Outras instituições 
interessadas em aderir à iniciativa devem mandar e-mail ao: educadores@museudocafe.org.br.  
 
Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 99718-2943 (Barbara)  
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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