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FAMÍLIA

10 espaços que oferecem recreações para as crianças
nas férias
Assine

Fizemos uma seleção com diferentes opções em São
Paulo para divertir os pequenos. Veja a lista!
Por Luísa Massa

access_time 10 jan 2017, 14h25
O período de férias é contraditório para os pais: ao mesmo tempo em que eles gostam que os filhos
�
tenham mais tempo para curtir a família, haja programa para entreter os baixinhos! Para ajudá-los nessa
tarefa, reunimos 10 espaços que trazem recreações para divertir os pequenos no mês de janeiro. Confira!
1. Atividades culinárias:
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Futaras sushigirls #sassasushi cursos #criançaetudodebom
A photo posted by Sassá (@sassasushi) on Jan 29, 2016 at 4:33am PST

No dia 21 de janeiro, a escola Sassá Sushi ensinará as crianças de 6 a 11 anos a preparar receitas
japonesas. O evento dura 3 horas, exige a presença de um responsável e custa R$ 300,00. Já os
pequenos que adoram pizza poderão ter uma aula com a 1900 Pizzeria no dia 25 de janeiro. A atividade
dura cerca de 40 minutos, tem o valor de R$ 80,00 e é indicada para crianças de 5 a 14 anos. Em ambos
casos, as inscrições podem ser feitas nos sites dos restaurantes.
2. Museu Catavento:

Um dos meus museus favoritos
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A photo posted by Matheus (@_urbanizando_) on Dec 30, 2016 at 2:55pm P

Que tal levar o seu filho para conhecer esse lugar? Ele oferece atividades educativas e interativas para
todas as idades. Bebês também são bem-vindos e podem se divertir nos espaços. O museu tem
ambulatório de atendimento e trocadores nos banheiros femininos e masculinos. Ele funciona das 9h às
17h e os ingressos custam entre R$ 3,00 a R$ 6,00 (aos sábados a entrada é gratuita e crianças até 3
anos não pagam).
3. Paiolitos:

Lindo dia no Paiol. Hoje teve cachoeira de manhã e a tarde piscina. \o/
A photo posted by Acampamento Paiol Grande (@paiolgrande) on Sep 23, 2

O acampanhamento Paiol Grande oferece uma edição especial para os pequenos de 4 a 8 anos. O
evento acontece do dia 14 ao 17 de janeiro em São Bento do Sapucaí – que fica a 210 km de São Paulo –
e proporciona recreações como passeios com cavalos, oficinas de artesanato, apresentações teatrais e
show de talento. Todas as atividades são supervisionadas por monitores, que também acompanham as
crianças nos chalés durante a noite.
4. Pinacoteca de São Paulo:
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A Pina está aberta hoje! Venha nos visitar e viajar na linha do tempo da
arte brasileira. Do período colonial até a atualidade, é imperdível! A
Pina_Estação também está aberta e com a exposição "Situações: a
instalação no acervo da Pinacoteca". Amanhã estaremos fechados, pois a
Pina funciona de quarta a segunda, ok?
A photo posted by Pinacoteca de São Paulo (@pinacotecasp) on Nov 14, 20

No segundo domingo do mês, os pais podem desfrutar com os filhos do PinaFamília . O projeto traz
atividades e visitas guiadas para todos. O local conta com trocadores em banheiros (tanto nos femininos
quanto nos masculinos), acesso para carrinhos de bebês e elevadores. Os pequenos até 9 anos não
pagam e os ingressos para os demais variam de R$ 3,00 a R$ 6,00 (aos sábados a entrada é gratuita). A
Pinacoteca funciona das 10h às 17h30.
5. Start Arte:
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Toda criança adora pintar e se "sujar" de tinta, então a diversão está
garantida nessa oficina de pintura. Essa atividade foi um encanto para
todos que aprenderam brincar de uma forma produtiva e diferente.
#felicidade #feliz #arte #artesanato #arte #arteeducação #arteeducadores
#ceiança #crianças #criançasfelizes #criançaslindas #diversao
#diversaototal #diversaogarantida #pintura #pintar #happy #alegria #babies
#startarte #bebe #bebes #children
A photo posted by (@start.arte) on Dec 16, 2016 at 8:26am PST

O espaço oferece em janeiro atividades para os pequenos – como oficinas de pintura com bola de sabão,
bolo colorido, boneco de papel machê e vaso de argila. O Start Arte funciona de segunda a sexta-feira
no período da manhã e da tarde e atende crianças de 4 a 11 anos. Os preços variam de R$ 110,00 a R$
900,00.
6. Exposição Novos Dinossauros no Zoológico de São Paulo :
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A video posted by Jullyse Cavalcante (@ju_llyse) on Dec 24, 2014 at 5:00pm

Durante a exibição, as crianças poderão ver os animais em tamanho real. Como são robotizados, eles se
mexem e fazem barulhos. Também há outra atração para os pequenos: um cinema em quatro dimensões.
Os bilhetes custam de R$ 45,00 a R$ 16,00.
7. Museu da Imagem e do Som (MIS-SP):

E neste terceiro dia de comemorações, os pequenos fazem a festa com as
divertidíssimas apresentações circenses que acontecem ao longo de toda
a tarde! E ainda tem muita coisa boa pra acontecer neste domingo, com

http://bebe.abril.com.br/familia/10-espacos-que-oferecem-recreacoes-para-as-criancas-nas-ferias/[12/01/2017 09:47:04]

10 espaços que oferecem recreações para as crianças nas férias | Bebe.com.br

sessões de cinema, feirinhas gastronômica delicia, visitas guiadas ao
nosso acervo e mais tarde, às 19h, apresentação imperdível da Bachiana
Filarmônica de São Paulo Corre pra cá!
A photo posted by MIS – SP (@mis_sp) on May 31, 2015 at 11:00am PDT

No último domingo do mês, o espaço realiza um dia dedicado para as crianças e suas famílias com
divertidas atividades. O MIS fica aberto de 12h00 às 19h00 e os ingressos variam de acordo com as
exposições, embora crianças até 5 anos não paguem a entrada. O museu também tem trocadores para
bebês nos banheiros femininos e masculinos e elevador com acesso para carrinho.
8. Brincando no Pé:

De volta as artes. Recreação. De Férias, vem brincar!#brincandonope
#brincarlivre #criança #ferias #oficinas #recreaçãodeférias #criança
A photo posted by Brincando no Pé (@brincandonope) on Jan 9, 2017 at 2:1

A casa oferece atividades para as crianças de 9 a 27 de janeiro, de segunda a sexta-feira, no período da
manhã e da tarde. Cabanas, lendas brasileiras, confecção de tintas naturais, plantio de mudas,
construções de sucatas, música e arte com massinhas são algumas das recreações disponíveis para o
período de férias. O Brincando no Pé também conta com um coworking – local para os pais trabalharem
enquanto os filhos se divertem. Os valores variam de R$ 90,00 a R$ 330,00.
9. Museu Afro Brasil:
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E logo mais, às 16 horas teremos Aos Pés do Baobá aqui na 3a Mostra de
Museus! Corre que dá tempo! #Repost @culturasp ··· O @museuafrobrasil
realiza contações de histórias com a atividade "Aos pés do Baobá" e traz
também algumas brincadeiras do Congo. Das 16h às 17h, na
#MostradeMuseus. Ainda dá tempo de conhecer os museus da
#CulturaSP. Vem! #CulturaSP #Museu #Gratis Foto: Divulgação
A photo posted by Museu Afro Brasil (@museuafrobrasil) on Sep 17, 2016 at

No último sábado do mês, os pequenos podem participar da contação de histórias “Aos Pés do Baobá” e
conhecer mais sobre a cultura africana. O Museu Afro funciona das 10h às 17h00 e as entradas
custam de R$ 6,00 a R$ 3,00 – embora aos sábados ela seja gratuita e crianças de até 10 anos não
paguem.
10. Casa do Brincar:
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Deu praia! #infanciaplena #infancialivre #atividadeinfantil #casadobrincar
A photo posted by Casa do Brincar (@casa_do_brincar) on Jan 6, 2017 at 5:

O local oferece atividades de férias em todo o mês de janeiro na parte da manhã e de tarde. As
brincadeiras envolvem música, artes, culinária, literatura e capoeira e as crianças podem desfrutar do
serviço por hora, dia ou semana. No site da Casa do Brincar , os pais encontram a agenda cultural e os
preços dos serviços.
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