Espaço Café com Leite volta cheio de atividades na programação de férias do Museu do Café
Com atrações educativas durante o mês de julho, as crianças agora têm um
motivo a mais para visitar o equipamento cultural
O Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, apresenta mais uma vez o
Espaço Café com Leite como a grande atração das férias escolares. Dessa vez, a programação tem início no
dia 06 de julho e vai até o dia 31. Durante todo o período, os pequenos terão a oportunidade de participar de
atividades educativas e oficinas, além de se divertir com diversos jogos lúdicos que estimulam a criatividade e
imaginação. O espaço funcionará de quarta-feira a domingo, das 11h às 17h, em um cantinho especial
adaptado especialmente para receber os visitantes.
De quarta à sexta-feira, o público poderá interagir e brincar com os monitores da instituição, que irão aplicar
atividades onde pais e filhos possam participar, como leituras e jogos de tabuleiro. Já aos finais de semana,
além da monitoria, diversas atrações acontecem gratuitamente, com oficinas e apresentações de temáticas
variadas.
A programação é dividida em duas partes: sábados e domingos, sempre às 15h. Nos dias 09 e 23 (sábados),
o Museu apresenta os Cantadores de História, projeto em que a dupla Cantorita e Tonho apresentam histórias
do café e da cidade de Santos com muita música, rimas e brincadeiras antigas. Já nos dias 16 e 30, também
aos sábados, acontece um Teatro de Fantoches, atração do setor Educativo do Museu do Café e que
apresenta a história do grão por uma perspectiva educativa para os jovens.
A segunda parte da programação se dá aos domingos, com atividades especiais para as crianças que desde
cedo se interessam por café. Nos dias 10 e 24, acontece a Oficina de Minibarista, quando os baristas da
instituição apresentam aos pequenos o mundo do preparo da bebida de maneira super didática e divertida. Na
oficina, os participantes aprendem a fazer desenhos na superfície do cappuccino e recebem dicas para o
preparo da bebida. Nos dias 17 e 31, os conhecimentos sobre o grão são colocados à prova com o Quiz Café,
um aplicativo de perguntas sobre o café, englobando temas como História, Ciências, Barismo, Artes e
Arquitetura, Conhecimentos Gerais e, claro, um especial voltado exclusivamente para o Museu do Café. Nesta
atração, os participantes duelam entre si para descobrir os principais segredos e quem sabe mais sobre a
bebida mais famosa do mundo.
O acesso ao Espaço Café com Leite custa R$ 6,00, com direito à visitação às exposições em cartaz do
Museu, sendo que crianças até 5 anos não pagam. A capacidade de atendimento simultâneo é de 30 pessoas
(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. 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 “Espaço Café com Leite”
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração
Rua XV de Novembro, nº 95 - Santos - SP | CEP: 11010-151 | Tel.: (13) 3213-1750
www.museudocafe.org.br

Apresentação “Cantadores de História”
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos – SP
Datas: 09 e 23/07
Horário: 15h
Preço: Grátis para os presentes no espaço Café com Leite (ingresso para acessar o local: R$ 6,00)
Telefone: (13) 3213-1750
Teatro de Fantoches
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos – SP
Datas: 16 e 30/07
Horário: 15h
Preço: Grátis para os presentes no espaço Café com Leite (ingresso para acessar o local: R$ 6,00)
Telefone: (13) 3213-1750
Oficina de Minibarista
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos – SP
Datas: 10 e 24/07
Horário: 15h
Preço: Grátis para os presentes no espaço Café com Leite (ingresso para acessar o local: R$ 6,00)
Telefone: (13) 3213-1750
Quiz Café
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos – SP
Datas: 17 e 31/07
Horário: 15h
Preço: Grátis para os presentes no espaço Café com Leite (ingresso para acessar o local: R$ 6,00)
Telefone: (13) 3213-1750
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Assessoria de Comunicação
(13) 3213-1751
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