
Data Horário Local Distrito Tipo de evento Título do evento Descrição do evento
03/08/2018 A partir das 8h Anfiteatro da Prefeitura 

Regional de São Miguel 
Paulista

São Miguel 
Paulista

Vivência II Amamenta Leste

Palestras, rodas de conversa e atividades culturais voltadas a  incentivar a amamentação para a saúde 
materna e infantil e sensibilizar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno.

02/08/2018 10h00Biblioteca Aureliano Leite                                                                             Vila Prudente Espetáculo Oras Bolas Com 12 anos de trajetória ininterrupta, “Oras Bolas” é um espetáculo de teatro infantil que envolve as 
técnicas de dança, música, artes plásticas e animação de objetos que se transformam em bonecos à medida 
que são manipulados pelos atores. É a primeira montagem da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação. O 
universo redondo, formas geométricas, brinquedos, baldes e balaios transformam-se em personagens 
inusitados dando origem a histórias bem particulares. Os personagens “Menino Quadradinho”, “Menina 
Triângulo” e “Menino Redondinho” se relacionam a partir de suas diferenças. O “Menino Quadradinho” brinca 
apenas com sua caixa, aludindo à fase autocentrada da criança, onde ela brinca somente consigo mesma. 
Num universo de bolas de todos os tipos (animadas, como figurinos, em luz negra brilhando e dançando) sua 
curiosidade o leva a interagir com outras formas geométricas de forma lúdica e divertida. A trilha sonora, do 
sempre parceiro Dr. Morris mistura diálogos relâmpagos, músicas cantadas ao vivo e outras compostas 
especialmente para a encenação.

08/08/2018 15h00 Biblioteca Chácara do 
Castelo                                                                                     

Vila Mariana Espetáculo Oras Bolas Com 12 anos de trajetória ininterrupta, “Oras Bolas” é um espetáculo de teatro infantil que envolve as 
técnicas de dança, música, artes plásticas e animação de objetos que se transformam em bonecos à medida 
que são manipulados pelos atores. É a primeira montagem da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação. O 
universo redondo, formas geométricas, brinquedos, baldes e balaios transformam-se em personagens 
inusitados dando origem a histórias bem particulares. Os personagens “Menino Quadradinho”, “Menina 
Triângulo” e “Menino Redondinho” se relacionam a partir de suas diferenças. O “Menino Quadradinho” brinca 
apenas com sua caixa, aludindo à fase autocentrada da criança, onde ela brinca somente consigo mesma. 
Num universo de bolas de todos os tipos (animadas, como figurinos, em luz negra brilhando e dançando) sua 
curiosidade o leva a interagir com outras formas geométricas de forma lúdica e divertida. A trilha sonora, do 
sempre parceiro Dr. Morris mistura diálogos relâmpagos, músicas cantadas ao vivo e outras compostas 
especialmente para a encenação.

02/7/2018 a 
01/12/2018

De segunda a 
sexta, das 8h às 

18h. Sábados 
das 10h às 17h e 

domingos das 
10h às 14h.

Biblioteca Monteiro Lobato Sé Exposição O Mundo das Maravilhas de 
Monteiro

Exposição sobre o universo literário de Monteiro Lobato

07/08/2018 10h00Biblioteca Pref Prestes Maia                                                                                        Santo Amaro Espetáculo Oras Bolas Com 12 anos de trajetória ininterrupta, “Oras Bolas” é um espetáculo de teatro infantil que envolve as 
técnicas de dança, música, artes plásticas e animação de objetos que se transformam em bonecos à medida 
que são manipulados pelos atores. É a primeira montagem da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação. O 
universo redondo, formas geométricas, brinquedos, baldes e balaios transformam-se em personagens 
inusitados dando origem a histórias bem particulares. Os personagens “Menino Quadradinho”, “Menina 
Triângulo” e “Menino Redondinho” se relacionam a partir de suas diferenças. O “Menino Quadradinho” brinca 
apenas com sua caixa, aludindo à fase autocentrada da criança, onde ela brinca somente consigo mesma. 
Num universo de bolas de todos os tipos (animadas, como figurinos, em luz negra brilhando e dançando) sua 
curiosidade o leva a interagir com outras formas geométricas de forma lúdica e divertida. A trilha sonora, do 
sempre parceiro Dr. Morris mistura diálogos relâmpagos, músicas cantadas ao vivo e outras compostas 
especialmente para a encenação.
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15/08/2018 14h30 Biblioteca Raimundo de 

Menezes                                                                               
São Miguel 

Paulista
Espetáculo Oras Bolas Com 12 anos de trajetória ininterrupta, “Oras Bolas” é um espetáculo de teatro infantil que envolve as 

técnicas de dança, música, artes plásticas e animação de objetos que se transformam em bonecos à medida 
que são manipulados pelos atores. É a primeira montagem da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação. O 
universo redondo, formas geométricas, brinquedos, baldes e balaios transformam-se em personagens 
inusitados dando origem a histórias bem particulares. Os personagens “Menino Quadradinho”, “Menina 
Triângulo” e “Menino Redondinho” se relacionam a partir de suas diferenças. O “Menino Quadradinho” brinca 
apenas com sua caixa, aludindo à fase autocentrada da criança, onde ela brinca somente consigo mesma. 
Num universo de bolas de todos os tipos (animadas, como figurinos, em luz negra brilhando e dançando) sua 
curiosidade o leva a interagir com outras formas geométricas de forma lúdica e divertida. A trilha sonora, do 
sempre parceiro Dr. Morris mistura diálogos relâmpagos, músicas cantadas ao vivo e outras compostas 
especialmente para a encenação.

27/07 a 
02/12/2018

Terça a sábado, 
das 10h às 22h
Domingo, das 

10h às 20h

Centro Cultural Fiesp – 
Espaço de exposições

Sé Intervenção A monstruosa exposição dos 
monstros

"Que Monstro Te Mordeu? A Monstruosa Exposição dos Monstros" apresenta o universo dos monstros que se 
imagina e que se cria a partir do simples ato de desenhar. Ao propor uma experiência imersiva e interativa, a 
exposição apresenta ao público os bastidores criativos do programa e também o seu imaginário. Pinturas, 
desenhos, animações e projeções mostram as etapas da criação dos personagens: do papel em branco ao 
desenho da criança; do roteiro à vida animada na série. 
A atmosfera do espaço proporciona um mergulho neste universo dos monstros, também estimulando a 
imaginação do público ao sugerir que desenhem suas próprias criações e criaturas, que até podem ganhar 
vida ao serem exibidas no local.
A exposição e o espetáculo teatral apresentam narrativas que se complementam e oferecem um programa 
divertido e informativo, para fãs da série e também para aqueles que ainda não a conhecem.

De 6 a 
08/2018

Segundas e 
quartas, das 
14h30 às 17h

CENTRO DE PESQUISA E 
FORMAÇÃO - R. Dr. Plínio 
Barreto, 285 - Bela Vista

Sé Curso Paternidades Atuais: 
Realidades e Desafios

Ciclo de mesas para debater temas acerca das formas e possibilidades de vivenciar a paternidade na 
contemporaneidade, que compõe o projeto “Cuidar de Quem Cuida”. Com Mariana Azevedo, Fábio Paes, 
Daniel Costa Lima e outros

De 5/8 a 
23/12/2018

Domingo, das 
10h às 11h.

CINESESC - R. Augusta, 2075 
- Cerqueira César

Sé Instalação Espaço de Brincar

Voltado para crianças de 0 a 6 anos, acompanhadas de seus responsáveis, o programa valoriza a ação do 
brincar, preferencialmente de modo coletivo, onde a convivência entre gerações é motivada a partir da 
relação lúdica com o espaço, objetos e ações propostas.

4 e 5 de 
agosto de 

2018

Às 16h Itaú Cultural - Avenida 
Paulista, 149

Sé Espetáculo Letras Perambulantes [com 
interpretação em Libras]

A atividade Letras Perambulantes apresenta o percurso de Patativa do Assaré, contado por meio da junção de 
personagens reais da vida do poeta com elementos fictícios. A história do cearense é entremeada por uma 
seleção musical.

4 e 5 de 
agosto de 

2018

Às 14h Itaú Cultural - Avenida 
Paulista, 149

Sé Oficina No Traço do Cordel [com 
interpretação em Libras] No Traço do Cordel, guiada pela Cia. Núcleo Caboclinhas, traz as crianças para aprenderem a compor e a 

musicar cordéis – forma de expressão literária característica do nordeste brasileiro.
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08/08/2018 19h às 21h Museu da casa Brasileira Sé Curso Encontro do Grupo de 

estudos sobre a Primeira 
infância para gestantes, 
mães, pais, educadores, 
artistas, contadores de 

histórias e interessados em 
geral

O objetivo do encontro é promover uma reflexão sobre a relação dos bebês e crianças pequenas 
com o mundo, enfatizando em como o adulto pode estar atento ao que vem delas, os participantes 
trabalham leituras e trocas de experiências sobre o tema e coletivamente uma oficina é criada. O 

tema do encontro é: Arte e cultura, organizado pela educadora Marisa Spzigel.

01/08/2018 A partir das 9h Parque do Carmo Itaquera Vivência Mamaço Atividade de amamentação coletiva
05/08/2018 Das 11h às 18h Parque Villa-Lobos Pinheiros Instalação Feira Moranguinho GK Feirinha de orgânicos onde crianças serão feirantes que "venderão" mudas de plantas aos usuários do 

Parque em troca de ações de gentileza e bem estar, como abraçar uma pessoa, fazer uma dancinha, etc.

02/08/2018 das 10h30 às 
12h e das 13h às 

15h

SESC - Parque Dom Pedro II Sé Aula Aberta Entre linhas e tecidos - 
Bordado para Crianças

Crianças e famílias são convidadas a uma roda de bordado coletivo para criar, desenhar e costurar 
coletivamente. A proposta é deixar fluir a criatividade e a imaginação, despertar as habilidades manuais e se 
divertir bordando! Com Instrutores do Sesc.

1 e 5 de 
agosto de 

2018

das 10h30 às 
15h

SESC - Parque Dom Pedro II Sé Oficina Na ponta dos dedos: Ateliê 
aberto de Artes

Na oficina, crianças e seus acompanhantes são convidados a pintar, dobrar, colar, desenhar, recortar, criar, 
expor e experimentar materiais e técnicas expressivas diversas. Com Instrutores de Atividades Infantojuvenis.

03/08/2018 das 15h às 17h SESC - Parque Dom Pedro II Sé Vivência Mão na Terra Mexer com a terra, no centro da cidade de São Paulo, é uma oportunidade de entrar em contato com a 
natureza e com a produção de alimentos. Nesta atividade, crianças, jovens e suas famílias são convidadas a 
conhecer, provar, plantar e trocar conhecimentos sobre a instalação e os cuidados de uma horta no espaço 
urbano.

03 e 04/8 de 
2018

sexta e sábado, 
das 11h às 18h; 

05/8
domingo, das 

10h30 às 17h30

SESC 24 DE MAIO Sé Intervenção Mediação Lúdica A Cia. Alcina da Palavra trabalha com uma mediação que tem o foco na música, poesia e histórias, a literatura 
é a essência e força do que a Cia propõe para o público por meio de rodas e atividades lúdicas onde a 
matéria-prima é a palavra que molda sonhos e mostra que o mais importante do percurso é o temos para 
contar. O grupo vai compartilhar um pouco dessa riqueza com todos os que acreditam no brincar. Com Cia 
Alcina da Palavra

De 1 a 29/8 de 
2018

Quartas-feiras, 
das 16h às 18h

SESC 24 DE MAIO Sé Oficina Cacarecos e Geringonças

As crianças e seus acompanhantes vão construir coletivamente divertidas geringonças elaboradas com 
utensílios de cozinha tais como colheres, peneiras, conchas, copos de plástico, aparadores de panela, 
escorredores de macarrão, entre outros. Depois de elaborar seus objetos e brincar com eles, a criança 
deixará os objetos no baú para continuar a brincadeira no próximo encontro. Integra o projeto “Pequenas 
Expedições”. Com os instrutores de atividades infantojuvenis.
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Dias 2 e 5/8 

de 2018
quinta e 

domingo, das 
15h às 16h

SESC AVENIDA PAULISTA Sé Contação de 
Histórias

Contos da Terra da Garoa

Voltado ao público infanto-juvenil, serão apresentados a personagens, fatos e acontecimentos relacionados à 
história da cidade de São Paulo. As narrativas mesclarão fatos documentados e outros inventados, 
exercitando a imaginação e instigando a curiosidade dos participantes.

05/08/2018 Domingo, das 
14h às 16h

SESC AVENIDA PAULISTA Sé Intervenção Vendedor de Letras Um artista circula com uma escrivaninha móvel criando possibilidades de brincadeiras com a palavra e a 
língua na construção coletiva de histórias, poesias, canções em cartas ou bilhetes. Valorizando o contato, a 
troca e mantendo vivo o ato de escrever cartas, o artista colabora também para fortalecer vínculos, afetos, 
sentimentos e sensações. Assim, exercita a criatividade e desperta a autonomia de criação do público.

05/08/2018 domingo, das 
14h às 16h

SESC AVENIDA PAULISTA Sé Oficina Laboratório de criação de 
árvores

Nesta oficina os participantes criarão suas próprias árvores a partir da sensibilização sobre os diversos tipos 
de árvores da cidade. A partir da observação de diferentes folhas, flores, pedaços de caule e sementes, a 
atividade pretende ativar o olhar para a forma, desenho e textura desses elementos naturais, que servirão de 
estímulo para a criação. Haverá a leitura de pequenos contos do livro "A Vida secreta das Árvores" dos artistas 
Bhajju Shyam, Durga Bai e Ram Singh Urveti, onde serão apresentadas árvores fantásticas como referência 
para o imaginário dos participantes.

De 4 a 12/8 de 
2018

sábados e 
domingos, das 

12h às 13h

SESC BELENZINHO Belém Espetáculo O Sonho de Maria Luísa O espetáculo narra por meio da dança, do teatro e da animação de objetos a trajetória de Maria Luísa, uma 
garotinha que procura entender um barulhinho que sempre martela na sua cabeça. Nesta busca, ela irá 
encontrar uma cidade muito distante onde os cidadãos, aconselhados por seu governante, entregam seus 
sonhos para a Brigada Sugar-Songe.
Ao chegar nessa cidade, Maria Luísa conhece Escalier, um alto funcionário que trabalha recolhendo sonhos 
fujões e Sônia, uma mulher que não consegue abrir mão do seu sonho de voar. No contato com esses 
personagens a garotinha vai descobrir que esse martelar que tanto a incomoda é um sonho tão forte que 
pode mudar toda a cidade. Com Cia Noz de teatro

De 1/8 a 
28/12 de 2018

Terças a sextas, 
das 10h às 19h; 

Sábados e 
domingos, das 

10h às 18h.

SESC BOM RETIRO Sé Oficina Espaço de Brincar

Destinado a crianças de 0 a 6 anos acompanhadas de seus adultos responsáveis. Tem como propósito maior 
a valorização do brincar como elemento fundamental da cultura da infância.

De 3/8 a 7/12 
de 2018

Sextas, das 17h 
às 18h30

SESC BOM RETIRO Sé Oficina Pingos de Cores Esse ano o Pingo de Cores pretende realizar atividades criativas que explorem a sensorialidade de várias 
formas, usando os quatro elementos da natureza, estimulando a criatividade e a sensibilidade infantil na 
elaboração de brinquedos e brincadeiras sustentáveis.

04/08/2018 sábado, das 14h 
às 16h

SESC BOM RETIRO Sé Oficina Bebeabá Vivência para bebês e crianças de até 3 anos com acompanhantes. Tem como ponto de partida a narrativa de 
uma história que é o pano de fundo para brincadeiras que unem jogos musicais, reflexo, coordenação 
motora, coletividade, além de experimentos plásticos e táteis. Um convite para explorar o sensorial e brincar 
com a imaginação, sempre tendo como foco principal a relação do adulto com seus pequenos. Com a Cia. A 
Hora da História
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04/08/2018 sábado, das 12h 

às 17h
SESC CONSOLAÇÃO Sé Aula Aberta Cantos de Brincar e 

Instalação Sensorial
O Cantos de Brincar é um espaço destinado à crianças de 0 a 6 anos acompanhados de adultos, com 
cantinhos compostos por diferentes estímulos. Este espaço conta também com a Instalação Sensorial, uma 
estrutura feita com canos de pvc que abriga tecidos, linhas, lãs, agulhas, giz de cera, canetas, tintas, botões, 
fitas, entre outros materiais para que o público teça seu sonho, palavras, desenhos, formas, cores, bonecos, 
entre tantas possibilidades.

04/08/2018 sábado, das 11h 
às 12h.

SESC CONSOLAÇÃO Sé Espetáculo Rinocerantas Tendo como inspiração o texto "O Rinoceronte" de Eugène Ionesco, e seus contos infantis, o grupo traz para o 
público infantil o fantástico e humorado universo deste autor. A possibilidade de descobertas extraordinárias 
na vida de duas personagens traz situações divertidas e inusitadas, como a idéia de todos começarem a se 
transformar em rinocerontes! O espetáculo traz a reflexão sobre a tolerância e a convivência com a diferença, 
temas tão caros e urgentes em nossa sociedade contemporânea. Com Cia Lona de Retalhos

5/08 à 
19/08/2018

13h às 14h (aos 
dom)

SESC INTERLAGOS Capela do 
Socorro

Contação de 
Histórias

Histórias de Panos e 
Parlendas

Livros e objetos de pano, para fazer uma deliciosa e aconchegante viagem ao mundo das brincadeiras de 
crianças. A joaninha mora no livro de pano vermelho; nosso corpo vira casa do coelho; e o lenço se 
transforma em capa, em frente o espelho; Objetos comuns feitos de pano, têm seu significado ampliado, 
modificado e usado junto às parlendas para embalar e entreter as crianças. Com Paula Knoll

De 1/8 a 
31/12 de 2018

quartas a 
domingos, das 
9h30 às 16h30

SESC INTERLAGOS Capela do 
Socorro

Instalação Espaço de Brincar

Destinado a crianças de 0 a 6 anos e adultos responsáveis, visa a valorização do brincar como elemento 
fundamental da cultura da infância, através de ações lúdicas que estimulam a convivência entre gerações.

De 4 a 25/8 de 
2018

sábado, das 13h 
às 14h

SESC INTERLAGOS Capela do 
Socorro

Vivência Bebê em Movimento É brincando que o bebê se desenvolve e apreende o mundo! Vivência com objetos e estruturas que auxiliam 
no desenvolvimento psicomotor do bebê até 3 anos.

De 4 a 25/8 de 
2018

sábados, das 
14h30 às 15h30

SESC INTERLAGOS Capela do 
Socorro

Vivência Jogos, desafios e criatividade
Pensamento rápido e concentração para se aventurar e alcançar os objetivos de jogos de estratégias e 
criação. Com Instrutores de atividades infantojuvenis do Sesc.

De 4 a 25/8 de 
2018

sábados, das 
15h às 16h

SESC INTERLAGOS Capela do 
Socorro

Vivência Brincar é Movimento

Vivência com estruturas e atividades que auxiliam no desenvolvimento da criança enquanto elas brincam! 
Com instrutores do Educativo.

4, 5 e 
7/08/2018 

10h às 17h SESC Ipiranga - Quintal Ipiranga Intervenção Quintal Esportivo
Ocupação esportiva intergeracional e espaço sensorial para bebês, estimula o encontro, o livre brincar, o jogo 
e o lazer da família. Com instrutores de atividades físico-esportivas do Sesc.

05/08/2018 12h às 15h SESC Ipiranga - Quintal Ipiranga Oficina Taumatrópio Você sabe o que é? Venha se divertir aprendendo a fazer um dos brinquedos de animação mais antigo e 
popular. O brinquedo consiste num disco com uma imagem diferente em cada lado, e um cordel em duas 
extremidades. O objetivo do jogo é sobrepor as imagens como se fosse só uma, através da rotação do disco. 
Venha brincar com a ilusão ótica.
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01/08/2018 19h30 às 20h30 SESC Ipiranga- Cine Favelo Ipiranga Exibição Cena preta, plano negro: 

Sessão para crianças
1- “A piscina de Caíque” - Sonhando em ter uma piscina, Caíque e seu amigo inseparável se divertem 
escorregando no chão molhado e ensaboado da área de serviço. Por causa do desperdício de água, Caíque 
acaba criando problemas com sua mãe. Dir. Raphael Gustavo da Silva.
2- “Òrun Aiyê: a criação do mundo” - O vovô Bira narra para a sua neta Luna como os deuses africanos 
Olodumaré, Orunmilá, Oduduwa, Oxalá, Nanã e Exú interagem para criar a Terra e os seres humanos. Dir. 
Jamile Coelho e Cintia Santos de Souza. Animação. 2015. Brasil.
3- “Cores e Botas” - Joana tem um sonho comum a muitas meninas dos anos 80: ser Paquita. Sua família é 
bem sucedida e a apoia em seu sonho. Porém, Joana é negra, e nunca se viu uma paquita negra no programa 
da Xuxa. Dir. Juliana Vicente. Ficção. 2010.

4 a 26/8/2018 10h às 11h30

SESC Itaquera- Espaço de Brincar

Itaquera Vivência Cantinho do brincar  Espaço para crianças de 0 a 6 anos, com diversos brinquedos, oficinas, brincadeiras e intervenções artísticas, 
promovendo interação entre crianças e adultos. Com os instrutores de atividades recreativas do Sesc

1/08 a 28/12
(ter a sex)

4/08 a 30/12
(sab e dom)

10h às 20h
10h às 16h30

SESC Santo Amaro- Oficina Santo Amaro Instalação Espaço de Brincar

Espaço destinado a crianças de 00 a 06 anos acompanhada de responsável, propiciando um livre brincar que 
permita a interação entre eles.

5/08 à 
26/08/2018

11h às 12h SESC Santo Amaro- Oficina Santo Amaro Oficina Musicalização para bebês 
com Música Materna Os bebês aprendem por meio da exploração, estimulação, brincadeiras e afetividade e não há nada mais 

divertido e acolhedor que atividades musicais. Nessa oficina os bebês e seus acompanhantes são convidados 
a participarem de vivências e integração para a criação de vínculo.

04/08/2018 17h às 17h50 SESC Santo Amaro- Praça 
Coberta

Santo Amaro Espetáculo Vidma, a Menina Trança-
Rimas

O espetáculo é inspirado no livro "Um Caldeirão de Poemas 2" da autora Tatiana Belinky. À convite do Núcleo 
Caboclinhas, Gira de Oliveira assina a direção e a  dramaturgia, esta última em parceria com o grupo. Voltado 
para o universo lúdico, as três atrizes viajam pela poesia da escritora valorizando a palavra e a oralidade 
melodiosa da língua portuguesa, e para isso utilizam ações dramáticas, músicas e danças inspiradas na 
cultura brasileira e na cultura russa. A peça conta a história de Vidma, uma menininha que mora em um lugar 
muito frio com sua família. Cheia de criatividade e apaixonada pelo mundo das bruxas, sempre encontra uma 
brecha para declamar poemas divertidos de diversos bruxos e bruxas que já conheceu em seus 
pensamentos. Só que mexer com bruxa pode ser uma brincadeira muito perigosa, e é nesta brincadeira que 
Vidma viaja para outro lado do oceano e vive diversas aventuras com figuras excêntricas e engraçadas que 
jamais pensou existir

03/08/2018 15h30 às 17h30 SESC Santo Amaro- Praça 
Coberta

Santo Amaro Oficina Juntos no Som Os encontros visam construir instrumentos a partir de materiais reciclados e do cotidiano, trazendo um novo 
olhar sobre a presença da música e das sonoridades na sociedade. As oficinas pretendem criar um ambiente 
que propicie a criatividade e interação divertida. Os instrumentos produzidos contribuirão para as práticas e 
vivências musicais. Com Coletivo ReconstruSom.

4 e 5/08/2018 11h às 13h SESC Vila Mariana Praça de 
Eventos

Vila Mariana Oficina Vamos brincar de quê?

Vivência e construção de jogos e brincadeiras para famílias com crianças a partir de 04 anos

4/08 e 
5/08/2018

10h às 18h30 SESC Vila Mariana Praça de 
Eventos

Vila Mariana Oficina Espaço de Brincar O LEITURA apresenta no mês de agosto a vivência literária Mediar Brincar, um convite da COLETIVA LOBAS às 
famílias para o despertar do corpo, do olhar e do riso por meio da mediação de leitura, cantigas e 
brincadeiras. Com um acervo diversificado, o livro será o principal instrumento de partilha utilizado de formas 
variadas, seja como objeto de brincadeira, seja na mediação coletiva ou individual de leitura. O repertório 
variado de atividades lúdicas e divertidas propõe promover encontros despretensiosos, estreitando laços 
através de histórias e brincadeiras.



Data Horário Local Distrito Tipo de evento Título do evento Descrição do evento
De 9 de junho 

a 2 de 
dezembro de 

2018

Sábados e 
domingos, às 

14h

Teatro do Sesi-SP | Centro 
Cultural Fiesp

Sé Espetáculo Que monstro de mordeu?
A história do espetáculo se passa no “Monstruoso Mundo dos Monstros”, um lugar onde os monstros 
desenhados pelas crianças ganham vida. Certo dia, aparece nesse lugar Lali, uma monstrinha diferente dos 
demais que ali habitam. Lali conhece e convive com novos amigos - como Luísa, Gorgo e Dedé - até encontrar 
Dr. Z, que descobre que ela pode ser humana. A partir desse momento, o MMM (Monstruoso Mundo dos 
Monstros) se transforma em um lugar de medo e intolerância. Cabe a Lali lutar por sua sobrevivência e 
mostrar para todos que pode ser surpreendente e encantadora a convivência com o diferente.

04/08/2018 12:00 Teatro Municipal de SP Sé Espetáculo Meu Primeira Municipal - 
Estacão Villa Lobos

Espetáculo musical voltado para crianças e adolescentes 

4/8/2018 a 
26/8/2018

Sábado e 
Domingo às 16h

Teatro Municipal da Lapa 
Cacilda Becker

Lapa Espetáculo Elisa e os Cisnes Selvagens
Duas mulheres, obrigadas a mudar do lugar onde vivem, enquanto separam caixas e livros, mergulham na 
história de Elisa, personagem que enfrenta desafios, como salvar seus irmãos de uma maldição, sofrer um 
desterro e encarar o preconceito de um povo que não a aceita por ser diferente. Na adaptação do conto de 
fadas Os Cisnes Selvagens, de Andersen para a linguagem do Teatro de Papel, o grupo aborda questões como 
a intolerância e a importância do respeito e aceitação do diferente.
O clássico conto de fadas na versão dos Irmãos Grimm encenado sem o uso de palavras. Uma trilha 
especialmente composta para o espetáculo guia os dois atores pela história dessa menina dividida entre o 
caminho a seguir e a perigosa sedução da floresta.

7/7/2018 a 
12/8/2018

Sábado e 
Domingo às 16h 

(9/8/2018 - 
Quinta às 15h)

Teatro Municipal da Mooca 
Arthur Azevedo

Mooca Espetáculo Pink, a Porquinha
Aprenda a cuidar do planeta brincando com o espetáculo infantil “Pink, a Porquinha”. De maneira lúdica, a 
porquinha Pink ensinará as crianças a como cuidar do meio ambiente.

28/7/2018 a 
26/8/2018

Sábados e 
Domingos às 

16h

Teatro Municipal da Vila 
Mariana João Caetano

Vila Mariana Espetáculo Elisa e os Cisnes Selvagens Duas mulheres, obrigadas a mudar do lugar onde vivem, enquanto separam caixas e livros, mergulham na 
história de Elisa, personagem que enfrenta desafios, como salvar seus irmãos de uma maldição, sofrer um 
desterro e encarar o preconceito de um povo que não a aceita por ser diferente. Na adaptação do conto de 
fadas Os Cisnes Selvagens, de Andersen para a linguagem do Teatro de Papel, o grupo aborda questões como 
a intolerância e a importância do respeito e aceitação do diferente.
O clássico conto de fadas na versão dos Irmãos Grimm encenado sem o uso de palavras. Uma trilha 
especialmente composta para o espetáculo guia os dois atores pela história dessa menina dividida entre o 
caminho a seguir e a perigosa sedução da floresta.



Data Horário Local Distrito Tipo de evento Título do evento Descrição do evento
28/7/2018 a 

26/8/2018
Sábado e 

Domingo às 16h 
(14/8/2018 e 

22/8/2018)

Teatro Municipal de Santo 
Amaro Paulo Eiró

Santo Amaro Espetáculo O Inimigo

Em meio a uma guerra, em algum lugar que poderia ser um deserto, há dois buracos. Nos buracos, dois 
soldados. Eles são inimigos. Sem poderem sair do lugar, eles são obrigados a conviver com o perigo, que está 
ao lado. Mas será que ele é tão perigoso assim? Será que tudo aquilo que contaram é verdade? De maneira 
lúdica e divertida, esses soldados vão se surpreender com o que está do outro lado do front.


