Museu da Imigração oferece atividades em comemoração ao Dia das Crianças
Programação recebe evento da Organização dos Haitianos que Vivem no Brasil (OHVB) e oferece
espetáculo teatral

Em celebração ao Dia das Crianças, o Museu da Imigração, instituição da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, preparou uma programação para receber toda a família. No dia 12 de
outubro, o MI, em parceria com a Organização dos Haitianos que Vivem no Brasil (OHVB), irá
oferecer um dia de atrações para crianças refugiadas e brasileiras em situação de vulnerabilidade
social. Já as famílias que visitarem o Museu na data, poderão assistir gratuitamente, às 16h00, ao
espetáculo teatral “Navegar é preciso”, do grupo “Aula Mágica.
Com o intuito de proporcionar um momento de diversão para as crianças do Centro de Acolhida
para Imigrantes II – Missão Scalabriniana, o Museu da Imigração abre espaço para a festa do Dia
das Crianças promovida pela OHVB. A Organização oferece amparo a crianças refugiadas e
brasileiras em situação de vulnerabilidade social e realiza eventos como forma de prestar auxílio às
famílias atendidas e captar doações para o projeto.
Além de aproveitarem as brincadeiras, jogos, piscina de bolinhas, escorregador e teatro de
fantoches, as crianças ainda receberão atendimento médico e odontológico prestado por
profissionais voluntários. Ao fim da festa, os pequenos do Centro de Acolhida para Imigrantes II
serão presenteados com brinquedos recolhidos pela campanha de doação realizada pela OHVB.
No mesmo dia, a partir das 16h00, o público também pode assistir ao espetáculo “Navegar é
preciso”, produzido pela equipe do grupo “Aula Mágica”. A peça, inspirada nas grandes
navegações portuguesas do século XV, apresenta uma aventura construída a partir de fatos
históricos reais que mudaram o mundo para sempre. A narrativa, além de divertir, tem a proposta
de despertar em crianças, jovens e adultos o fascínio pelo conhecimento de História. A atividade é
gratuita e destinada ao público com faixa etária a partir de 6 anos.
O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, no bairro da Mooca, em São
Paulo. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 9h00 às 17h00, e aos domingos das
10h00 às 17h00. Os ingressos para visitar as exposições do Museu custam R$ 10 (inteira) e R$ 5
(meia-entrada). Outras informações estão disponíveis no site www.museudaimigracao.org.br
Serviço
Programação de Dia das Crianças no Museu da Imigração
Local: Museu da Imigração (Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca – São Paulo)
12/10
10h00 | Festa do Dia das Crianças promovida pela OHVB
16h00 | Apresentação de teatro “Navegar é preciso”
Todas as atividades são gratuitas.
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