
 

                                                                                                                                                                                             
                                                                 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 Programação de férias do Museu do Café terá vivências que conectam crianças ao universo do grão 

Em janeiro, o tradicional Espaço Café com Leite retornará com jogos, brincadeiras e oficinas, proporcionando, 
aos pequenos e à família, o contato com a história, os sabores, os aromas e a cultura desse produto 

 

 
Créditos: Divulgação/Museu do Café 

 
O Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – 

terá, de 4 a 29 de janeiro, uma programação especial voltada ao público infantil e às suas famílias. Com 

brincadeiras, jogos, leituras e oficinas, o cronograma temático terá o intuito de proporcionar momentos de 

diversão e aprendizado a partir dessa bebida tão importante para o nosso país. 

 

No período, o tradicional Espaço Café com Leite abrirá novamente as portas, de quarta a domingo, das 11h às 

17h, para que crianças, pais ou cuidadores vivenciem experiências lúdicas relacionadas ao grão e a sua história 

e cultura. Entre as atrações, o Cafezalzinho, que reproduz uma pequena plantação, apresentará todos os 

processos envolvidos desde o cultivo, como a colheita e a separação. 

 

Ainda, nesse ambiente especial, estarão disponíveis brinquedos, cama elástica, jogos educativos, entre outros . 

Ademais, complementando o calendário de férias, as oficinas, realizadas aos fins de semana, sempre às 15h, 

farão com que a garotada coloque a mão na massa – desde o plantio do grão até a preparação de um latte 

decorado ou um geladinho de café. 

 

O acesso ao Espaço Café com Leite custará R$ 10, com direito à visitação às exposições em cartaz no Museu, e 

os pequenos até 7 anos não pagam. No ambiente lúdico, a capacidade de atendimento simultâneo é de 50 

pessoas (criança e acompanhante), sendo voltado para a faixa etária de 0 a 10 anos. Para participar das 
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 oficinas, será preciso retirar uma senha com as monitoras 20 minutos antes da ação desejada. As vagas serão 

limitadas. 

 

Mais sobre as atrações especiais de fim de semana 

 

Oficina de Minibarista 

Ministrada por especialistas, a atividade terá início com a apresentação lúdica da história do café. Na 
sequência, os baristas darão dicas de preparo e convidarão as crianças a criarem desenhos decorativos em 
suas bebidas, conhecidos como latte art, utilizando o chocolate em pó e a espuma do leite. 
  
Oficina de Geladinho de Café 
Os participantes aprenderão as origens do grão e a sua história, para que, em seguida, façam os seus próprios 
geladinhos de café com leite e leite condensado. 
 
Plantação de Mudas de Cafés 
Na ação, a garotada descobrirá como realizar o plantio de uma muda de café e receberá orientações para 

cuidar da futura árvore. Ainda, na proposta, um barista contará curiosidades e origens desse produto, de 
forma breve e divertida. 
 

Serviço 

Espaço Café com Leite 

Datas: 4 a 29 de janeiro, de quarta a domingo 
Horário: das 11h às 17h 
Faixa etária: 0 a 10 anos 
Local: Museu do Café 
 
Oficina de Minibarista 

Datas: 7 e 14 de janeiro 
Horário: 15h 

Faixa etária: 3 a 10 anos 
Local: Museu do Café 
 

Oficina de Geladinho de Café 

Datas: 8 e 28 de janeiro 
Horário: 15h 
Faixa etária: 5 a 12 anos 
Local: Museu do Café 
  
Plantação de Mudas de Cafés 

Datas: 21 e 29 de janeiro 
Horário: 15h 

Faixa etária: 3 a 12 anos 
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 Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 
17h) 

R$ 10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados  e, todos os dias, para 
as crianças até 7 anos 
Acessibilidade no local – Não possui estacionamento 
www.museudocafe.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudocafe.org.br | (13) 98112-8691 

Thâmara Malfatti | t.malfatti@museudocafe.org.br 
 

Locomotiva Cultural 

 
 
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 
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