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 Exposição virtual sobre as etapas de plantação do grão será lançada pelo Museu do Café 

ainda em 2021 

 
Mostra fará parte do catálogo da plataforma Google Arts & Culture a partir de 22 de dezembro 

 
O Museu do Café – da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – encerrará o ano 
com uma novidade especial: o lançamento da exposição virtual “Conhecendo o Café”. No dia 22 de dezembro, 
o público que acessar o perfil da instituição no Google Arts & Culture encontrará esse novo conteúdo, que tem 
como foco as etapas de plantio do grão. 
 
A temática principal é a morfologia do cafeeiro, ou seja, a estrutura, formação e classificação da planta em 
todas suas fases de crescimento. O objetivo é ajudar o visitante a entender os processos para geração do grão 
que conhecemos. 
 
A iniciativa tem o apoio do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP). 
 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h (bilheteria encerra às 17h) 
R$ 10,00 e meia entrada para pessoas com mais de 60 anos, aposentados, estudantes, crianças e jovens entre 08 e 16 
anos, professores da rede particular de ensino e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos 
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 de São Paulo  
Assessoria de Imprensa  
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br  

Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube 
 
 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-do-caf%C3%A9
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