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Museu da Imigração oferece programação especial de férias com atividades que aproximam os 

pequenos do brincar e de diferentes culturas 

Entre as atrações, há a volta do espaço Mundo de Brincar, ações educativas e oficinas que remetem a 

países como Coreia do Sul, Itália e China 

 

 

Créditos: Divulgação/Museu da Imigração 

 

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

–, localizado no complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, terá, até 29 de janeiro, uma 

programação especial de férias, voltada para toda a família. 

 

O programa Férias no Museu, pensado especialmente para o mês de recesso escolar dos pequenos, terá 

brincadeiras, oficinas, atividades recreativas e educativas que convidarão as  crianças e famílias para uma 

viagem pelo brincar de diferentes culturas e países e pela própria instituição. 

 

No período, o tradicional espaço Mundo de Brincar será reaberto, a partir do dia 4, funcionando de quarta 

a domingo, das 11h às 17h. O ambiente, montado para proporcionar diversão, ludicidade e conforto aos 

pequenos, contará com recreação, brinquedos temáticos, cama elástica, piscina de bolinhas, jogos de 

tabuleiro, teatro de fantoches, entre outros. 

 

Na programação das oficinas, marcadas para os fins de semana, sempre às 15h, ganharão destaque as 

comunidades da Coreia do Sul, da Itália e da China, com atrações como K-pop (Coreia do Sul – Grupo Hanin), 

Oficina de Pizza para Crianças (COM.IT.ES – Comitês dos Italianos no Exterior) e oficinas temáticas em 

comemoração ao Ano Novo Chinês (Ibrachina). Para os curiosos e interessados na fauna de diversos biomas, 

será realizada a Oficina de Entomologia: os Insetos de São Paulo e do Mundo , com insetário e desenhos 

grandes para colorir. 
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Ainda como parte do cronograma de férias, igualmente aos fins de semana, o Núcleo Educativo promoverá 

a ação Desvendando o Jardim, na qual a garotada será conduzida pelo espaço aberto do MI para conhecer 

e reconhecer um pouco da flora e fauna presentes no jardim. Também serão oferecidas Contação de 

História, com base na publicação Uma sopa 100% bruxesca, e Leituras ao Pé do Ouvido, que abordarão a 

temática dos livros: sua materialidade, ilustração e mediação de leitura, entre outras. Já na atividade 

Colecionando Coleções, o público será convidado a pensar como surgem as coleções dos museus e como 

são organizadas, além de refletir sobre as motivações e as curiosidades daquelas desenvolvidas por cidadãos 

comuns. 

 

Por fim, as famílias ainda poderão visitar a exposição de longa duração Migrar: experiências, memórias e 

identidades e a mostra temporária África em São Paulo. Outros atrativos, a exemplo do passeio de maria-

fumaça e do “Retratos de Época”, estarão disponíveis no período, assim como o espaço Semear Leitores, um 

ambiente de leitura infantil com publicações diversas, incluindo o tema das migrações. A instituição funciona 

de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h, com encerramento da bilheteria às 17h. A 

programação de férias completa pode ser conferida no site (sujeita a alterações). 

 

Serviço 

Férias no Museu | Desvendando o Jardim 

Datas: 3, 7, 10, 22 e 24 de janeiro 
Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 
 

Férias no Museu | Espaço Mundo de Brincar 

Datas: 4 a 29 de janeiro, de quarta a domingo 
Horário: das 11h às 17h 

Local: Museu da Imigração 
 

Férias no Museu | Oficina e Apresentação de K-pop 

Data: 7 de janeiro 

Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 

 

Férias no Museu | Contação de História 

Data: 8 e 21 de janeiro 

Horário: 15h 
Local: Museu da Imigração 

 

Férias no Museu | Colecionando Coleções 

Data: 14, 17, 28 e 31 de janeiro 

Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 

 

Férias no Museu | Oficina de Pizza para Crianças 

https://museudaimigracao.org.br/eventos
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Data: 14 de janeiro 
Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 

 
Férias no Museu | Leituras ao Pé do Ouvido 

Data: 15 e 29 de janeiro 
Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 
 

Férias no Museu | Oficina de Moon Cake 

Data: 21 de janeiro 

Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 
 

Férias no Museu | Oficinas Temáticas pelo Ano Novo Chinês 

Data: 22 de janeiro 

Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 

 
Férias no Museu | Oficina de Entomologia: os Insetos de São Paulo e do Mundo  

Data: 28 de janeiro 

Horário: 15h 

Local: Museu da Imigração 

 
Museu da Imigração 

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
CEP: 03164-300 

Tel.: (11) 2692-1866 
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 – Bicicletário na calçada da instituição – Não possui estacionamento 

www.museudaimigracao.org.br  

 
 

Informações Imprensa 
Museu da Imigração 

Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (13) 98112-8691 

Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
 

Locomotiva Cultural 

http://www.museudaimigracao.org.br/
mailto:j.flora@museudaimigracao.org.br
mailto:thamara@museudaimigracao.org.br
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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 

mailto:imprensaculturasp@sp.gov.br

