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SITES DE ORIGAMI: 

 Livros para download gratuito:  http://japaoburajirujin.blogspot.com.br/ 

 Origami Club:    http://en.origami-club.com/ 

 http://www.comofazerorigami.com.br 

YOUTUBE: 

 Origami Spirit:         https://www.youtube.com/user/OrigamiSpirit 

 Tadashi Mori:           https://www.youtube.com/user/tadashimori 

 Easy Origami:      https://www.youtube.com/channel/UCbEiPECXvNKtaa4dUBRUh1w 

KUSUDAMA: 

http://miotsugawa.blogspot.com.br/2008/06/anniversary.html 

TRABALHOS EM PAPER CRAFT:  

 http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/ 

 http://www.papercraftmuseum.com/ 

 http://nintendo-papercraft.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS DE FÉRIAS 

Papercraft 

 

Kusudama 

 

http://japaoburajirujin.blogspot.com.br/
https://www.youtube.com/user/tadashimori
http://miotsugawa.blogspot.com.br/2008/06/anniversary.html
http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/
http://www.papercraftmuseum.com/
http://nintendo-papercraft.com/
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Muitas obras clássicas para download gratuito: 

 https://www.gutenberg.org/ 

 http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

CONTOS E LENDAS 

EM JAPONÊS: 

 http://hukumusume.com/douwa/ 

 http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/contos_japone

ses.html 

FOLCLORE BRASILEIRO: 

 http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfolc.htm  

CONTOS E LENDAS: 

 http://www.mundinhodacrianca.net/2009/08/lendas-folcloricas_6496.html 

 Outros: http://lendasecontosinfantis.blogspot.com.br/ 

 

 

 

30 atividades para crianças em férias escolares: 

http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/brinquedos-e-brincadeiras/atividades-

criancas-ferias-escolares/ 

Várias atividades, experiências para fazer em casa, curiosidades, receitas, desafios, 

mágicas e construção de brinquedos passo a passo. Dê uma olhada! 

http://www.manualdomundo.com.br/ 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ 

 

 

https://www.gutenberg.org/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://hukumusume.com/douwa/
http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/contos_japoneses.html
http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/contos_japoneses.html
http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfolc.htm
http://www.mundinhodacrianca.net/2009/08/lendas-folcloricas_6496.html
http://lendasecontosinfantis.blogspot.com.br/
http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/brinquedos-e-brincadeiras/atividades-criancas-ferias-escolares/
http://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/brinquedos-e-brincadeiras/atividades-criancas-ferias-escolares/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
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http://donttouchmymoleskine.com/jogo-de-sombra/ 

http://historiadosefeitos.blogspot.com.br/2011/08/jogos-de-sombras.html 

http://tosxolikopareaki.blogspot.com.br/2012_03_01_archive.html#axzz4PJfyd9Qw 

http://www.putsgrilo.com.br/curiosidades/imagens-como-fazer-incriveis-figuras-com-

sombras/ 

 

 

Fundação Japão 

Informações e agenda sobre eventos e notícias da comunidade japonesa no Brasil. 

http://fjsp.org.br/ 

Made in Japan:      http://madeinjapan.com.br/ 

Japão em foco:  http:/japaoemfoco.com/ 

 

 

BOLSA DE ESTUDOS JICA 

É um programa que visa formar líderes que serão os responsáveis pelo futuro da 

comunidade nikkei, no qual a JICA irá apoiar indiretamente, fornecendo auxílio para 

estadia e despesa escolar, os nikkeis da América Latina que desejam ser ou já foram 

aprovados no curso ou já estejam fazendo a pós graduação no Japão, para obter o título 

de Mestre (ou Doutor, no caso de Medicina, Odontologia, Veterinária e curso de 

Farmácia com duração de 6 anos). 

http://www.jadesas.or.jp/pt/kenshu/jicaleader.html 

 

BOLSA DE ESTUDOS MEXT 

Bolsas de graduação, pós-graduação e ensino técnico. O Governo do Japão, através do 

Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT), oferece seis 

http://donttouchmymoleskine.com/jogo-de-sombra/
http://historiadosefeitos.blogspot.com.br/2011/08/jogos-de-sombras.html
http://tosxolikopareaki.blogspot.com.br/2012_03_01_archive.html#axzz4PJfyd9Qw
http://www.putsgrilo.com.br/curiosidades/imagens-como-fazer-incriveis-figuras-com-sombras/
http://www.putsgrilo.com.br/curiosidades/imagens-como-fazer-incriveis-figuras-com-sombras/
http://fjsp.org.br/
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diferentes modalidades de bolsas de estudo para estrangeiros em 

universidades japonesas. 

http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/cultura/bolsa1.htm 

 

BOLSA DE ESTUDOS NIPPON ZAIDAN 

O presente projeto tem como objetivo oferecer uma oportunidade a jovens 

descendentes de japoneses de realizar sonhos e projetos que contribuam para o 

desenvolvimento de seu país e da sociedade local, visando também promover um maior 

nível de entendimento entre o Japão e seu país de origem através da bolsa de estudos 

no Japão. 

http://www.jadesas.or.jp/pt/kenshu/scholarship.html 

BOLSA DE ESTUDOS SHOEI 

Auxílio oferecido pelo CIATE para filhos de brasileiros ex-residentes no Japão que 

desejam continuar os estudos universitários no Brasil. 

http://www.ciate.org.br/noticias/bolsa-de-estudo-shoei/bolsa-de-estudo-shoei-

regulamento 

 

 

Vamos preparar uma massinha com ingredientes de casa? 

 
1 xícara de sal. 
4 xícaras de farinha de trigo.  
1 xícara e meia de água. 
3 colheres de sopa de óleo.  
Corante alimentício. 
 
Numa tigela grande, misture todos os ingredientes e amasse bem até ficar boa 
para modelar. Para dar cor a massinha, compre corante para alimento e pingue 
algumas gotas. Para armazenar, guarde em saco plástico ou vidro bem tampado. 
A brincadeira pode render um pouco – ou bastante – de sujeira, então prepare 
em um ambiente que seja fácil de limpar e que não tenha objetos que não 
podem sujar. Coloque uma roupa velhinha e se divirta! 

http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/cultura/bolsa1.htm
http://www.ciate.org.br/noticias/bolsa-de-estudo-shoei/bolsa-de-estudo-shoei-regulamento
http://www.ciate.org.br/noticias/bolsa-de-estudo-shoei/bolsa-de-estudo-shoei-regulamento
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Receita de Biscoito de Aveia 

Ingredientes: 

1 xícara de farinha de trigo integral 

2 colheres de sopa de manteiga 

(derrete depois de ter medido) 

1/2 xícara de chá de aveia em flocos 

1/2 colher de sopa de fermento 

3 colheres de sopa de açúcar mascavo 

1 ovo batido 

Como fazer: 

Misture a manteiga, o açúcar e a 

farinha. Misture bem. 

Depois a aveia e o ovo. 

Coloque o fermento e sove a massa 

com as mãos. Se ficar muito grudenta 

pode acrescentar mais farinha. 

Abri em cima do papel manteiga de 

pedaço em pedaço com rolo. 

Levar ao forno 180º por em média 20 

minutos. 

Assa bem rápido mesmo, precisa ficar 

atenta! 

 

        

Pudim de banana e chocolate 

Ingredientes: 

3 bananas. 

4 colheres de creme de leite. 

250g de creme de chocolate para 

untar 

 

Preparo: 

Descasque as bananas e, 

em um recipiente, triture-as com 

um garfo. 

Misture o creme de leite com o creme 

de chocolate. 

Adicione o ’purê’ de banana à mistura 

de chocolate. 

Leve à geladeira por uma hora 

e depois aproveite com as crianças 

esta simples delícia. 

 

https://incrivel.club/inspiracao-criancas/6-receitas-faceis-para-preparar-com-as-criancas-35355/#image551755


 

 7 

 

 

  

Omelete à francesa 

Ingredientes: 
5 ovos. 
200 g de champignon. 
2 colheres de cream cheese ou requeijão. 
Um pouco de cebolinha. 
200g de queijo mussarela. 
Sal e pimenta. 
 
Você pode adicionar outros ingredientes, 
como presunto, queijos curados, tomates 
em rodelas e cebola, de acordo com o seu 
gosto. 
 
Preparo: 
Bata os cinco ovos e adicione o queijo 
cremoso ou o requeijão e bata até 
conseguir uma mistura homogênea. 
Coloque sal, pimenta e cebolinha nos ovos 
crus. Rale o queijo mussarela. 
Em uma frigideira, frite os champignons 
até que eles soltem seu suco. 
Junte os ovos batidos na frigideira e não 

misture até que estejam cozidos 

de um lado. 

Adicione o queijo ralado aos ovos 

em cozimento. 

Vire o omelete quando os ovos estiverem 

cozidos.  Aproveite!  

 

  

Pizza caseira 

Ingredientes: 
Tortilhas brancas — você encontra 
em qualquer supermercado. 
Polpa de tomate. 
Tomates frescos. 
Orégano. 
Queijo mussarela. 
Ingredientes: presunto, champignon, 
carnes cruas e curadas, queijos 
curados, manjericão, bacon, milho... 
 
Preparo: 
Esquente o forno 200 graus 
(temperatura média) enquanto prepara 
a massa das pizzas. 
Sobre as tortilhas, coloque polpa 
de tomate generosamente. 
Corte os tomates em rodelas 
e coloque-os sobre a massa. 
Rale o queijo e jogue-o sobre 
os tomates. 
Agora junte os ingredientes que 
desejar: carnes, queijos, vegetais... 
Finalize salpicando um pouco 
de orégano cobre cada pizza. 
Leve ao forno por 15 a 20 minutos. 
Retire com cuidado. 
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Macarrão com molho de queijo 
 
Ingredientes: 
100g por pessoa de massa (penne 
ou fusilli, por exemplo). 
Um ramo pequeno de salsa. 
Queijo mussarela. 
Queijo parmesão. 
Bacon. 
300g de creme de leite. 
Sal 
 
Preparo: 
Em uma panela média, ferva água com 
um pouco de sal. 
Quando a água estiver fervendo, jogue 
a massa e deixe cozinhar pelo tempo 
indicado na embalagem (normalmente 
leva de 7 a 15 minutos). 
Rale os dois queijos. 
Pique o bacon em pequenos cubos. 
Em uma frigideira um pouco funda, frite 
o bacon sem colocar óleo, pois a gordura 
que ele libera durante a fritura já será 
suficiente. 
Pique a salsa bem fina. 
Quando o bacon estiver dourado, junte 
a salsa picada e o creme de leite. 
Bata a mistura anterior até conseguir 
uma substância homogênea. 
Junte os queijos ralados ao molho. 
Passe a massa pelo escorredor e misture 
com o molho. Sua receita está pronta 
para ser provada. 
 

 

  
 
Rolos caseiros de canela 
 
Ingredientes: 
Canela em pó. 
Pão de forma branco. 
Chocolate cremoso para untar. 
Manteiga. 
Açúcar. 
 
Preparo: 
Corte a borda marrom do pão 
de forma, de maneira a obter 
quadrados do miolo branco. 
Misture a canela em pó com o açúcar. 
Passe um rolo de massas sobre o pão. 
Corte cada quadrado de pão em dois, 
de forma a conseguir retângulos. 
Espalhe chocolate cremoso sobre cada 
retângulo de pão. 
Polvilhe um pouco de açúcar e canela 
sobre o chocolate. 
Enrole cada retângulo, formando 
um pequeno rolo. 
Unte todo o rolinho com manteiga 
e volte a polvilhar com um pouco 
de açúcar e canela. 
Coloque seus rolos no forno por apenas 
alguns minutos, e saboreie-os ainda 
quentes. 
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Dip de limão 

Ingredientes: 

Suco de 4 limões grandes. 

4 colheres de mel. 

250g de iogurte grego. 

Raspas da casca de um limão. 

 

Preparo: 

Misture o suco de limão com o mel até 

conseguir uma substância homogênea. 

Acrescente, aos poucos, sem parar 

de bater, o iogurte e a mistura de limão 

e mel. 

Despeje em pequenos recipientes 

a mistura que acabou de preparar. 

Decore com um pouco de raspas 

de limão. Você pode colocar também 

uma fruta vermelha, como está na foto. 

Deixe na geladeira durante 1 hora. Retire 

e curta o doce sabor desta sobremesa. 

 

Outras sugestões de culinária:  

http://mundogloob.globo.com/receitas/ 

http://criancanacozinha.com/ 

 

http://mundogloob.globo.com/receitas/
http://criancanacozinha.com/
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Colaboração Isabela Yumi  
 

 
 

Bolo de caneca Light 

 

ingredientes: 

1 banana 

1 ovo 

04 colheres de sopa de aveia ( pode 

ser farinha ou farelo de aveia) 

2 colheres de sopa de cacau em pó 

adoçante a gosto ou mel 

1 colher de chá de fermento em pó 

 

Modo de preparo: 

amasse a banana com garfo e 

adicione o ovo. misture bem. 

adicione o cacau em pó, aveia e o 

adoçante. 

por último, adicione o fermento. 

leve ao microondas por 3 minutos.  

Pronto!  

 

 
Colaboração Isabela Yumi 
 

 
 
Cookie de banana 

 

ingredientes: 

1 banana 

aveia ou granola ( não tem medida) 

opcional: frutas cristalizadas. 

Modo de preparo: 

amassar a banana com ajuda de um 

garfo. adicionar aveia ou granola e 

misturar até conseguir moldar com as 

mãos. 

faça os cookies e leve para assar em 

forno médio. asse por 30 minutos ou 

até no ponto desejado. Pronto! 
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 PARQUES E PRAÇAS PÚBLICAS 

Em alguns lugares você também consegue passear com a bicicleta! 

 CINECLUBINHO (CINESESC) 

Todo domingo de manhã tem CineClubinho no CineSesc! A exibição é gratuita e começa 

às 11h, mas a diversão e a distribuição de ingressos começa 1h antes. 

http://www.sescsp.org.br/programacao/2992_CINECLUBINHO#/content=programacao 

Rua Augusta, 2075. Tel.: 3087-0500.  

 Clubes Municipais: aprendendo com o esporte 

Os Clubes esportivos municipais são estruturas públicas que oferecem diversas 

atividades para a saúde, bem-estar, lazer e recreação da população de todas as regiões 

de São Paulo. Há campos de futebol, ginásios esportivos, quadras abertas, piscinas, 

quadras de tênis, basquete e até canchas de bocha. 

Veja qual o mais próximo de você: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?

p=8001 

 DECORAÇÃO “Natal na Casa dos Espelhos” 

GRÁTIS. A decoração do shopping  é formada por milhares de espelhos, presentes nos 

mais diferentes pontos internos e externos do empreendimento. O grande destaque 

está na Praça de Eventos, com uma enorme árvore, repleta de luzes, bolas e estrelas 

espelhadas. Além dos caprichados adereços, a árvore oferece algo muito especial: ela é 

contornada por um labirinto que pode ser percorrido pelo visitante, resultando em 

grandes e emocionantes surpresas. 

No trajeto, é possível dar de cara com uma simples parede, que não levará a lugar 

algum. Ou encontrar o caminho até a grande árvore. O mais divertido é, ao longo do 

percurso, se deparar com centenas de espelhos que irão refletir a imagem do visitante 

em diversos formatos (achatado, ampliado, esticado). Em resumo, o passeio pelo 

labirinto é certeza de muitas risadas. 

Local: Shopping Cidade São Paulo Avenida Paulista, 1230. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/clube_escola/index.php?p=8001
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TEATRO          Peer Gynt 
 
Drama, 100 minutos, 14 anos. 
 Sinopse: Peer Gynt narra as aventuras e 
desventuras desse jovem sonhador que 
dá título à peça. Ao sair de uma pequena 
vila na Noruega para ganhar o mundo, 
ele encontra seres mágicos, como 
duendes e ninfas, passa por diferentes 
paisagens, enriquece de maneira ilegal e 
perde tudo em seguida. ..... (mais) 
Local: Centro Cultural Fiesp – Ruth 
Cardoso (SESI) (Paulista) 
Data: até 18 de Dezembro; Quartas, 
quintas e sextas, às 15h; sábados e 
domingos, às 15h30 
Preço: Grátis 
 

 
 

TEATRO           Só 
 
Drama, 100 minutos, 14 anos. 
 Sinopse: O espetáculo aborda a solidão 
de forma delicada e, ao mesmo tempo, 
contundente, através das 
vulnerabilidades e sonhos de pessoas 
que buscam algo que nunca poderão 
alcançar. ..... (mais) 
Local: Espaço Sobrevento (Leste) 
Data: até 18 de Dezembro; Sábados e 
domingos, às 20h 
Preço: Grátis 
 
 

 
 

TEATRO  Quintas do Triunfo 

Leitura, 90 minutos 

 Sinopse: A Cia. Pessoal do Faroeste abre seu ciclo de leituras dramáticas em 2016 

nesta quinta-feira, Um autor por mês. O ciclo de agosto abre com Paulo Faria, autor 

da Cia anfitriã. ..... (mais) 

Local: Sede Luz do Faroeste (Centro) 

Data: até 29 de Dezembro; Quintas, às 20h 

Preço: Grátis 

 

http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83231
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83231
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=80
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=80
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83231
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83874
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83874
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=508
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83874
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=82462
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=82462
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=446


 

 13 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHOWS 
 
Seresta de Sexta 
Livre. 
 Sinopse: Desde 2010, todas as sextas - 
feiras os Trovadores Urbanos 
promovem a "Seresta de Sexta" que no 
período entre 04 de novembro a 23 de 
dezembro será especialmente 
preparada para celebrar o natal. ..... 
(mais) 
Local: Casa dos Trovadores (Oeste) 
Data: até 23 de Dezembro; Sextas, às 
20h 
Preço: Grátis 
Música Popular, Shows e Espetáculos 

 
 

SHOWS 
 
Projeto Ensaio Aberto Etc e Tal 
Jazz, Soul 
 
 Sinopse: A banda Comitê do Soul traz 
ao Centro Cultural da Penha mais um 
grupo convidado para animar a sua 
noite. 
Local: Centro Cultural da Penha (Leste) 
Data: até 11 de Dezembro; domingos, 
às 18h 
Preço: Grátis 
 

http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=74690
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=74690
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=1517
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=74690
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=83592
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=1359
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EXPOSIÇÃO 
 
DINÂMICA NÃO LINEAR 
Grátis.  Data 02 Nov-02 Jan 2017. 

Horário(s) 9h às 21h 

Centro Cultural Banco do Brasil 

(próximo às estações Sé e São Bento do 

Metrô) 

Rua Álvares Penteado, 112, Centro 01012-

000 

Telefone (11) 3113-3651 

 

EXPOSIÇÃO 
 
 
A mulher na Revolução de 32 
Sinopse: A mulher na Revolução de 32 
reúne, entre fotografias e arquivos de 
áudio, trocas de correspondências 
(exclusivas do acervo do MIS) relatando 
o dia a dia de voluntárias da 
Revolução. ..... (mais) 
Local: MIS - Museu da Imagem e do 
Som (Oeste) 
Data: até 31 de Dezembro; Terças, 
quartas, quintas, sextas e sábados, das 
12h às 21h e domingos e feriados, das 
11h às 20h 
Preço: Grátis 

 

EXPOSIÇÃO 
TESOUROS PAULISTAS  

Centro Cultural FIESP, Av Paulista, 1313 em frente a estação Trianon Masp  

DE 13/12/16 À 28/02/17 - Das 10H-20H. Grátis. 

Coleção de arte dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo 

O Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo apresenta 

um panorama  eclético, tanto do ponto de vista da diversidade de tipologias quanto de 

escolas artísticas. O conjunto apresentado na Galeria de Arte do SESI-SP reúne 

mobiliário, louçaria, prataria, tapeçaria, pintura e escultura, com destaque para alguns 

ícones da História da Arte brasileira, do período colonial ao Modernismo, com obras 

produzidas até a década de 1970. 

 

http://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/arte/estabelecimento/centro-cultural-banco-do-brasil
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=67521
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=67521
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=99
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=99
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=67521
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EXPOSIÇÃO 
 
Figurinos do Núcleo de Memória 
Cultural SESI-SP 
Livre. 
 Sinopse: A cada novo espetáculo na 
programação do Teatro do SESI-SP, o 
público poderá conferir um pouco mais 
sobre as mais de 150 produções, 
premiadas 167 vezes, que já passaram 
pelo local. ..... (mais) 
Local: Centro Cultural Fiesp – Ruth 
Cardoso (SESI) (Paulista) 
Data: até 18 de Dezembro; Segundas, 
terças, quartas, quintas, sextas, 
sábados e domingos, das 10h às 20h 
Preço: Grátis 

 
 

EXPOSIÇÃO 

 Idas e vindas 
 Sinopse: Essa mostra apresenta um 
panorama da produção de Lasar Segall, 
com enfoque especial na "Fase 
Brasileira" e seus desdobramentos, 
sem deixar de lado períodos e 
tendências importantes, como a sua 
produção inicial, fortemente 
influenciada pelo impressionismo e 
pelo período expressionista, até obras 
dos fins da década de 1950. ..... (mais) 
Local: Museu Lasar Segall (Sul)  
 
Data: até 29 de Dezembro; De quarta à 
segunda, das 11h às 19h 
Preço: Grátis 

 

http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=85266
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=85266
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=85266
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=80
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=80
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=85266
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=80525
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=80525
http://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=91
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=80525
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https://catraquinha.catracalivre.com.br/sp/agenda/ 

http://www.sescsp.org.br/programacao/ 

http://guia.folha.uol.com.br/busca/crianca 

http://vejasp.abril.com.br/criancas 

http://www.valekids.com.br/dicas-em-sp/ 

http://saopauloparacriancas.com.br/ 

http://www.guiadasemana.com.br/ 

 

 

 

Na cidade de São Paulo há 

vários museus com entrada gratuita todos os dias ou pelo menos em 1 dia da semana. 

Vale a pena conhecer!! 

 

MAC USP Ibirapuera  - Museu de Arte Contemporânea 

Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301  

Horário de funcionamento: Terça, das 10 às 21h , Quarta a domingo, das 10 às 18 horas  

Segundas: fechado. Gratuito todos os dias. 

http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/exp/atuais/masterpager.asp 

 

Masp (Museu de Arte de São Paulo) 

O dia de entrada gratuita é terça-feira. Nos outros dias da semana, o ingresso custa 

R$ 15 (inteira) e R$ 7 (meia). Menores de 10 anos e maiores de 60 anos de idade não 

pagam. O museu fica na Avenida Paulista, 1578, próximo à estação Trianon-Masp do 

metrô; o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 18h (bilheteria 

https://catraquinha.catracalivre.com.br/sp/agenda/
http://www.sescsp.org.br/programacao/
http://guia.folha.uol.com.br/busca/crianca
http://vejasp.abril.com.br/criancas
http://www.valekids.com.br/dicas-em-sp/
http://saopauloparacriancas.com.br/
http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/exp/atuais/masterpager.asp
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aberta até 17h30), quinta-feira, das 10h às 20h (bilheteria até 19h30). Mais 

informações: (11) 3251-5644. 

 

 

Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Tem entrada gratuita todos os sábados e toda quinta-feira das 17h às 22h. Nos outros 

dias, o ingresso custa R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia) e dá direito a visitar a Pinacoteca e a 

Estação Pinacoteca. Crianças com até 10 anos e idosos maiores de 60 anos não pagam. 

O museu fica na Praça da Luz, 02, Luz, e o funcionamento é de terça a domingo, das 10h 

às 17h30 com permanência até as 18h. Quintas até as 22h. Mais informações: (11) 3324 

1000. 

 

CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) 

Tem entrada sempre gratuita para as exposições, em todos os dias da semana. Para 

sessões de cinema, o ingresso custa R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada). Para atrações 

de música e teatro, o ingresso custa R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). O CCBB fica na rua 

Álvares Penteado, 112, e o horário de funcionamento é de quarta a segunda, 10h às 22h 

(horário especial durante a exposição Mestres do Renascimento). Nas terças, o museu 

fecha. Para agendamento de visitas orientadas (em português e inglês), o telefone é 

(11) 3113-3649, de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 9h às 17h. 

Centro Programa educativo - dezembro01/12 à 31/12das 9h à 21h- Livre e entrada 

Franca 

 

MIS (Museu da Imagem e do Som) 

Normalmente, as exposições são gratuitas e as do primeiro e do segundo andares têm 

entrada por R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Na terça-feira, porém, todas as mostras têm 

entrada gratuita. O museu fica na avenida Europa, 158, Jardim Europa. O horário de 

funcionamento é de terça a sexta, das 12h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 

11h às 21h. Mais informações: (11) 2117 4777. 

 

Museu de Arte Moderna (MAM) - Museu e Centro Cultural fica localizado no Parque 

Ibirapuera e possui entrada gratuita aos domingos. 
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Casa das Rosas - Localizada na Avenida Paulista, o local reúne uma 

diversidade de manifestações artísticas que vai de saraus, a recitais, 

exposições e cursos preparatórios. 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo - Gratuito aos sábados, o museu preserva a 

memórias dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre o século XIX e XX, Localizado na 

Mooca. 

 

CATAVENTO CULTURAL 

http://www.cataventocultural.org.br/ 

Av Mercúrio, s/n -, Brás, Tel.: 3315-0051. Terça a domingo, 9h às 16h (com permanência 

no museu até 17h). R$ 6,00.  Crianças até 4 anos não pagam. 

Caixa Cultural São Paulo: terça à domingo das 9h-21h. Pça da Sé, 111 

http://www.caixacultural.com.br/ 

 

SALA SÃO PAULO - Pça Julio Prestes, 16- metrô Luz-  

Concertos matinais aos domingos: 

Em quase todos os domingos, às 11h, a Osesp ou orquestras parceiras realizam 

concertos matinais gratuitos na Sala São Paulo. Os ingressos ficam disponíveis na 

bilheteria do 1º subsolo a partir da segunda-feira anterior ao concerto. Tem 

programação nos dias 11/12 e 18/12. Segue o link para conferir orquestras e 

regentes. http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx 

 

  

http://www.cataventocultural.org.br/
http://www.caixacultural.com.br/
http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx
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Que tal preparar uma árvore de Natal de Origami? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOWZ9h3EyQY 

 

Ou uma árvore de Natal com uma revista que ninguém mais vai usar? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOWZ9h3EyQY
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Como fazer uma árvore de Natal com uma revista - Passo a Passo 
1-Retire a capa de uma revista com 80 a 100 páginas (40 a 50 folhas). A capa geralmente é feita com 
papel mais grosso e a diferença de espessura não deixa os gomos uniformes. 
2-Dobre a primeira página encostando a parte superior no meio da revista conforme a foto. 
2-Dobre um pequeno triângulo na parte debaixo desta folha, conforme a foto. Vinque bem as dobras. 
Dica: Este triângulo deve sobrepor 1cm da parte debaixo do triângulo dobrado anteriormente. Se não 
houver sobreposição pode amassar a base na hora de colocá-la de pé. 
3-Faça essas duas dobras em todas as páginas da revista. 
4-Depois de dobradas, leve a lateral externa de uma página até o centro da revista, curvando a página. 
5-Segure a página curvada e curve a próxima página. 
6-Repita com todas as páginas. 
Dica: Se as páginas começarem a escapar da posição, aperte e vinque a pontinha de cada página 
curvada no topo da árvore. 
Outra dica: Quando ficar apertado para trabalhar sobre a mesa, levante a árvore para continuar 
curvando as páginas. Não precisa de cola, elas ficam firmes com a pressão que uma página curvada faz 
na outra. 
7- Opcional: Se quiser uma coloração uniforme, pinte com spray da cor que preferir seguindo as 
instruções do rótulo. 
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Arte com feltro 

O ano de 2017 será o ano do Galo. Com um pouco de feltro Branco e 

vermelho, podemos fazer o Galo para trazer sorte para você!! Veja o molde. 

    

  

Mais moldes em: 

http://www.ateliecoresepanos.com/ 
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ORIGAMI DO PIKACHU 
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BOAS 

FÉRIAS!!! 

 
 

www.projetokaeru.org.br 

http://www.projetokaeru.org.br/

