Museu do Futebol tem programação especial para bebês e crianças
Espaço Dente de Leite, apresentação artística da Cia Rebrincando e Oficina
de Sons e Instrumentos animam o final de semana de 17 e 18 de fevereiro
Os finais de semana no Museu do Futebol, da Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo, são sempre muito animados, com programação cultural e
educativa para todas as idades. No final de semana pós-carnaval - dias 17 e 18
de fevereiro – não poderia ser diferente: será realizada uma programação
especial dedicada aos bebês e à garotada.
O Espaço Dente de Leite estará montado, nos dois dias, das 10h00 às 15h30,
como em todos os terceiros finais de semana de cada mês, para que os
bebezinhos de até três anos curtam seus pais em um ambiente cultural.
Também nesses dois dias, acontece a apresentação artística “ReBrincando no
Carnaval”, das 14h00 às 15h00. A Cia Rebrincando misturará elementos da
linguagem infantil e da cultura popular com muita música, brincadeiras
tradicionais e contação de histórias para encantar o público.
Já a Oficina de Sons e Instrumentos do músico e educador Paulo Kayma
acontece no sábado, 17/02, das 12h00 às 13h30, na área externa do museu.
Na atividade, os participantes construirão os instrumentos, tocarão ritmos
carnavalescos e formarão um mini bloco.
A programação não para por aí. No site do Museu do Futebol
(museudofutebol.org.br), há a relação completa de atividades que estarão
acontecendo nos finais de semana de fevereiro.
O Museu do Futebol é uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo
com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede
de museus da Secretaria de Estado da Cultura e é gerido pelo IDBrasil Cultura,
Educação e Esporte, Organização Social de Cultura. O Museu conta
com patrocínio máster da Motorola e patrocínio do Grupo Globo, e
seu Programa Educativo conta com o patrocínio do Ponto Frio/Fundação Via
Varejo, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

PROGRAMAÇÃO FINAL DE SEMANA 17 E 18 DE FEVEREIRO:
17/02 – Sábado
Ação: Espaço Dente de Leite
Horário: entre 10h30 e 15h30

Local: Sala Grande Área
Descrição: O Espaço Dente de Leite é um ambiente educativo de convivência
lúdica e estímulo ao brincar, para bebês e crianças de até 3 anos, suas
famílias e seus cuidadores. O espaço é montado sempre no terceiro final de
semana de cada mês.

Ação: Oficina Sons e Construção de Instrumentos Musicais alternativos
Horário: entre 12h00 e 13h30
Local: Área externa do Museu do Futebol
Descrição: Por meio da transformação de materiais recicláveis em
instrumentos musicais, a oficina visa ampliar e diversificar a sensibilidade
acústica e musical dos participantes e, simultaneamente, sensibilizar para a
necessidade de reciclar. A oficina inclui uma primeira parte de construção de
instrumentos e uma segunda parte de investigação de ritmos brasileiros. Em
época de carnaval, a oficina proporciona ainda uma vivência de ritmos
carnavalescos e de formação de um mini bloco. A oficina será ministrada pelo
músico percussionista, pesquisador e educador Paulo Kayma, que desenvolve
atividades artístico-musicais no Brasil e no exterior.
Ação: ReBrincando no Carnaval
Horário: entre 1400 e 15h00
Local: Sala Grande Área
Descrição: Brincar, imaginar, descobrir e aprender. O universo infantil é
maravilhoso e suas possibilidades são infinitas.
Com o objetivo de proporcionar um brincar diferente, a Cia Rebrincando fará
uma apresentação misturando elementos da linguagem infantil e da cultura
popular, com muita música, brincadeiras tradicionais e contação de histórias.
Canções autorais, populares e marchinhas de carnaval criam um divertido
ambiente, onde realidade e fantasia se misturam, encantando crianças e
adultos.
18/02 – Domingo
Ação: Espaço Dente de Leite
Horário: entre 10h30 e 15h30
Local: Sala Grande Área
Descrição: O Espaço Dente de Leite é um ambiente educativo de convivência
lúdica e estímulo ao brincar, para bebês e crianças de até 3 anos, suas
famílias e seus cuidadores. O espaço é montado sempre no terceiro final de
semana de cada mês.

Ação: ReBrincando no Carnaval
Horário: entre 1400 e 15h00
Local: Área externa do Museu do Futebol
Descrição: Brincar, imaginar, descobrir e aprender. O universo infantil é
maravilhoso e suas possibilidades são infinitas.
Com o objetivo de proporcionar um brincar diferente, a Cia Rebrincando fará
uma apresentação misturando elementos da linguagem infantil e da cultura
popular, com muita música, brincadeiras tradicionais e contação de histórias.
Canções autorais, populares e marchinhas de carnaval criam um divertido
ambiente, onde realidade e fantasia se misturam, encantando crianças e
adultos.
O Museu do Futebol é uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo,
com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede
de museus da Secretaria de Estado da Cultura e é gerido pelo IDBrasil Cultura,
Educação e Esporte, Organização Social de Cultura. O Museu conta
com patrocínio máster da Motorola e patrocínio do Grupo Globo, e
seu Programa Educativo conta com o patrocínio do Ponto Frio/Fundação Via
Varejo, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento: Terça a sexta-feira: 9h00 às 16h00 (permanência até às
17h00) | Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 17h00 (permanência até às
18h00).
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.
* O Museu não abre às segundas-feiras.
* Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site museudofutebol.org.br.
* Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário o uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em
postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET.
OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo (culturasp) nas redes sociais.

Para conhecer a programação cultural de todo o Estado, acesse o portal
www.cultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub | 11 3339-8162 | gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho | 11 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota | 11 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Stephanie Gomes | 11 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Marina Teles | 11 3339-8164 | mteles@sp.gov.br

