São Paulo é a melhor opção para curtir o
Dia das Crianças
Outubro na capital paulista não é só automobilismo; a cidade está recheada de atrações
divertidíssimas para pais e filhos nos mês da garotada
Outubro não é apenas o mês da velocidade, com o GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, ou o período de festival
de literatura, cinema e música em São Paulo, com o Corredor Literário da Paulista, a Mostra Internacional de
Cinema e o Tim Festival. Outubro também é o mês da garotada, já que no próximo dia 12 comemora-se o Dia das
Crianças. E a capital da cultura na América Latina está recheada de passeios que são pura diversão para esse
público, já que hoje a cidade tem nada menos que 2,750 milhões de crianças até 14 anos, de acordo com a
Secretaria Municipal de Planejamento.
Por isso, esta é uma ótima época para as famílias virem de outras cidades e estados para São Paulo, com
entretenimento garantido para os adultos e a molecadinha. Com tantas opções para pais e filhos, várias agências
de viagem da cidade oferecem pacotes que incluem atrações culturais, hospedagem e city tours. Abaixo
selecionamos algumas dessas agências e também destacamos peças, shows, espetáculos, oficinas, circo,
esportes radicais, contações de histórias, parques e muito mais, além do especial Turismetrô, para que nenhuma
criança fique de fora da “brincadeira paulistana”. Confira!

São Paulo, cidade dos espetáculos
A magia dos grandes espetáculos está no ar e enche cada vez mais a cidade de arte e cultura. De 10 a 21 de
outubro está em cartaz no Credicard Hall o “Disney Live! - Winnie the Pooh". Os pequenos poderão mergulhar
no mundo do Ursinho Pooh e curtir uma viagem cheia de aventuras com seus amigos. “Peter Pan e Wendy” é
outro espetáculo que traz o humor e a simbologia dos contos de fadas, apresentado no teatro Alfa.
No mesmo clima de encanto tem a peça “Flauta Mágica”, que pode ser vista no Teatro Imprensa. Príncipes,
rainhas, bruxos e seres fantásticos interpretam, ao som de Mozart, a transição do menino para o homem. Outra
fábula que ganha os palcos é “A Formiguinha e a Neve”, que estréia no dia 13, no Teatro Brigadeiro. A história
da protagonista, uma sapeca formiguinha que enfrenta dificuldades quando seu pé fica preso por um floco de
neve, ensina noções de hierarquia, amor e vida. O premiado programa infantil do canal Discovery Kids, Lazy
Town, também chega a São Paulo para curtíssima temporada, dias 26 a 28 de outubro, no Citibank Hall.
Vários centros culturais também estão com programação especial este mês. No Espaço Caixa Cultural, a
agenda exclusivamente dedicada à garotada tem vários espetáculos de música, dança, circo, teatro e até uma
exposição de figurinos de programas infantis famosos. O Teatro Municipal e o Mercadão, símbolos da capital
paulista, também reservam dias de lazer e cultura para a meninada. No dia 09, o Corpo de Baile Jovem da
Escola Municipal de Bailado faz uma apresentação baseada na peça “Pulcinella”, de Stravinsky, e a Orquestra
Experimental de Repertório toca, nos dias 12, 13 e 14, trechos de clássicos da música erudita. Ambos no Teatro
Municipal. E até dia 14 acontece a segunda edição do Brincando e Reciclando no Mercadão, com
apresentações de mágicos e palhaços, pula-pula e distribuição de algodão-doce.

Agitação, esporte e aventura
Para aquela turminha mais agitada, tem o novo Rollerbrother Mega Rink, um dos maiores centros de esporte e
entretenimento da América Latina, que fica no bairro de Santo Amaro. São 7,2 mil metros quadrados de pura
adrenalina para andar de skate, patins e bicicleta.
E a garotada tem em São Paulo até um Estádio Municipal de Beisebol, situado no bairro do Bom Retiro.
Falando nesse esporte, o Parque da Mônica preparou atrações especiais, incluindo jogos de beisebol, tênis,
golfe, boxe e boliche, além dos brinquedos tradicionais. Os outros parques de diversão da cidade também estão
com atrações específicas para o mês das crianças. No Hopi Hari, todo visitante com até 12 anos acompanhado
de adulto pagante brinca de graça todos os fins de semana e feriados (inclusive dia 12), até o dia 10 de novembro.
Playcenter, Mundo da Xuxa e Wet‘n Wild também são ótimas opções. E já que o tema é emoção, boa
alternativa são os 300 metros de circuito coberto do Kart in Jaguaré, ideal para os pequenos amantes da
velocidade.

Brincando e aprendendo

E para aprender brincando, a cidade oferece cursos, oficinas e contação de histórias. Os monitores do Espaço
Zero ensinam como soprar vidro para produzir objetos de diversos formatos. O Corredor Literário, que acontece
em vários locais na famosa Avenida Paulista, tem uma série de atividades lúdicas voltadas ao público infantojuvenil: saraus de música e poesia e brincadeiras.
O feriado prolongado também é uma oportunidade para conhecer o Aquário São Paulo, onde se pode observar
as espécies raras das águas brasileiras. Boa dica também é passar na Estação Ciência, que terá entrada gratuita
a todos no Dia das Crianças. O local possui vários espaços e exposições que interagem, nas mais diversas áreas
como física, astronomia, geografia, biologia e geologia.

Sair para comer também pode ser divertido
Nem sempre sair com as crianças para almoçar ou jantar é tarefa fácil. Além da preocupação com o cardápio, os
pais têm de administrar a inesgotável energia dos pirralhos. Pensando nisso alguns restaurantes de São Paulo
proporcionam soluções que tranqüilizam os adultos.
O Praça São Lourenço - além de ambientes charmosos, com árvores centenárias e lago com peixes - tem uma
enorme casa na árvore. Há também uma sala de recreação para atividades lúdicas e educativas. Tudo sempre
acompanhado de monitores, para dar aquela folguinha para os pais, com direito a aproveitar a torre que despeja
chocolate líquido. No dia 12 haverá um especial com jogo da velha e vai-e-vem para levar para casa.
Criança precisa de espaço. E é isso o que elas encontram no Quinta do Museu, restaurante do Museu da Casa
Brasileira. Lá é possível correr, brincar e até jogar bola no gigantesco quintal. No Dia da Criança, show da série
MPBaby de canções infantis.
E criança gosta muito de bichos. No Chácara Santa Cecíla, além das deliciosas comidinhas em miniatura, como
salsichinhas e lingüicinhas, a molecada também se delicia em brincar no minibosque com as galinhas, tartarugas
e participar de oficinas de arte com materiais recicláveis. No dia 12 haverá oficina de culinária com aulinha de
doces e distribuição de pipas.
Simplificando suas receitas especialmente para os pequeninos, o Restaurante Mexilhão lança seu Menu Kids na
sexta-feira, 12. São três opções de pratos: espetinho de camarão grelhado (sem casca) com batata smile, nhoque
de batata ao molho de camarão e nuggets com formato e composição de peixe, acompanhado por batata smile.
O Chakras Espaço Gastronômico faz uma combinação divertida entre cultura e gastronomia. No almoço do Dia
das Crianças elas preparam, junto com o chef Nilson de Castro, uma deliciosa sobremesa de chocolate para seus
pais.

Diversão no shopping
Que tal aproveitar a inevitável ida às compras para se divertir com a criançada no shopping? O Morumbi abriga o
“Brincadeiras com a turma do Pooh”, um espaço de 200 metros quadrados cheio de atrações que recriam o
universo do desenho da Disney com todos os personagens.
O Shopping Frei Caneca é outro que oferece espetáculos diferentes para o dia 12 de outubro: o “International
Magic Festival”, que reúne oito dos mais importantes mágicos do mundo, e o musical “O Cravo e a Rosa”, que
ganhou vários prêmios e virou episódio da série televisiva Rá-Tim-Bum.
O Shopping Jardim Sul preparou três atividades dentro do “Fazendo Arte no Jardim”: uma oficina de artes em
que as crianças poderão customizar chaveiros e avisos de porta; uma oficina de animação na qual a meninada vai
criar histórias com massinha que, depois de passar por um programa de computador, ficarão disponíveis no site
do shopping; e os baixinhos ainda vão brincar de desfilar usando os figurinos das diversas grifes infantis que têm
lojas no shopping.
Já pensou em levar seu filho para ver de perto um carro que mede 4,20 metros de altura e pesa 4,8 toneladas? No
Shopping Market Place isso é possível. Uma Big Foot (grande carro com rodas gigantes) original fica em
exposição até o dia 28, no meio da praça de eventos do shopping. Para compor a ação, dois carros amassados
por ela estão embaixo dos pneus da máquina.
O Shopping Iguatemi celebra o mês das crianças com lazer em família e promove a “Kids Run” no dia 28 de
outubro. Estações de brinquedos e atividades lúdicas acontecem simultaneamente à corrida. O percurso é de 200
metros e cada participante pode levar dois acompanhantes. O mais legal, no entanto, é que todos os

competidores são vencedores, inclusive os pais. Todas as crianças recebem medalhas de participação e
sacolinhas recheadas de presentes. O papai ou mamãe acompanhante recebe uma camiseta.

Pacotes com roteiros turísticos e temáticos
A cidade de São Paulo é convidativa e acolhedora. Aqui há inúmeras possibilidades de turismo, seja cultural,
gastronômico, de compras, artístico, religioso e até ecológico. Mas a nova maneira, muito barata, divertida e
educativa, de desvendar a capital paulista é o Turismetrô. O programa, que leva os visitantes para conhecer a
cidade gastando apenas o bilhete do metrô equivalente ao número de estações percorridas por um dos cinco
roteiros disponíveis (máximo três bilhetes) – está com um novo percurso especial para o Mês das Crianças. O
trajeto inédito passa pelo Centro de Controle Operacional do Metrô, onde a garotada poderá conferir os
“bastidores” do funcionamento desse meio de transporte. Em seguida, o itinerário segue para o Centro Cultural
São Paulo, que está com várias atividades especiais durante esse mês, visita o Pateo do Collegio e assiste uma
intervenção artística. Os guias são especialistas em turismo pedagógico e utilizam uma linguagem diferenciada
para as crianças. O novo roteiro estará disponível de 14 de outubro a 18 de novembro, sempre aos domingos em
dois horários (às 9h e às 14h) e tem o custo de dois bilhetes de metrô. A saída – assim como a compra dos
bilhetes – é do balcão do Turismetrô que fica na Estação Sé.
Para quem gostar da idéia e quiser aproveitar outros roteiros, as agências de turismo receptivo também
prepararam opções de pacotes para curtir com as crianças no dia do ano mais esperado pela garotada. Veja
algumas opções:
Agência: ANDANÇAS VIAGENS & TURISMO
Pacote: Piquenique com brincadeiras no Jardim Botânico.
Roteiro: divertidas brincadeiras com monitores especializados no Jardim Botânico, que possui trilhas, estufa de mata tropical, museu, marco
da nascente do Riacho do Ipiranga, Lago das Ninféias, bosques, jardins e muito mais.
Saída: Dia 12 de outubro, às 9h – portaria do Jardim Botânico.
Preço: R$ 40 por pessoa, mínimo de 30 pessoas
Incluso: água, refrigerante, biscoito doce e salgado, 2 lanches naturais para cada pessoa, balas e Dan Top; monitoria no Jardim Botânico;
ingressos de entrada para todos os participantes nas atividades recreativas desenvolvidas.
Telefone: (11) 6945-8828
E-mail: andancastur@uol.com.br
Site: www.andancastur.com.br

Agência: CHECK POINT
Pacote: Passeio pelo Zôo Safári e Zoológico
Roteiro: Passagem pelo Parque Ibirapuera, Avenida 23 de Maio e Avenida dos Bandeirantes, visita ao Simba Safári (tour de 45 minutos) onde,
de dentro de um carro, os passageiros poderão apreciar, fotografar e tocar em alguns animais selvagens (leões, tigres, camelos, zebras,
girafas, macacos etc.) em seu habitat natural. Em seguida, visita ao Parque Zoológico, considerado um dos maiores do mundo pela
diversidade de sua fauna e flora.
Saídas: terça a domingo
Preço: R$90 por pessoa (acima de 2 pessoas). Crianças até 2 anos, se acompanhadas de um adulto, não pagam.
Incluso: Ingressos para o Zôo Safári e Zoológico, transporte até o local.
Telefone: (11) 6091-1316
E-mail: receptive@checkpointtours.com.br
Site: www.checkpointtours.com.br

Agência: GRAFFIT TURISMO
Pacote: Circuito São Paulo KID-II
Roteiro: Passagem pelo Playcenter, Memorial da América Latina, Rede Record de Televisão, SESC Fábrica – Pompéia e visita ao Parque da
Água Branca com MUGEO (Museu de Geologia) e Estação Ciência.
Pontos de Visitação: Parque Dr. Fernando Costa (MUGEO) e Estação Ciência.
Saída: 12 de outubro, das 14h às 18h – encontro no Largo do Arouche, 200
Preço: R$ 30 por criança
Telefone: (11) 5549-9569
E-mail: graffit@graffit.com.br
Site: www.graffit.com.br

Agência: TRIP ON JEEP Ecoturismo
Roteiro: Arvorismo, Cascading e Trekking
Em plena mata atlântica, a 50 minutos do centro de São Paulo, foi instalado um dos maiores percursos em árvores do Brasil. No local também
é possível caminhar e banhar-se em cachoeiras de águas límpidas.
Arvorismo: São duas horas de caminhada entre a copa das árvores, passando por escadas, cabos, pontes suspensas, redes, tirolesa sobre
cachoeira. O percurso é dividido em 4 seções, começando pelo treinamento. Ao final de cada seção, o participante retorna ao solo por meio de
uma tirolesa e caminha até a próxima controlando assim o ritmo da sua aventura. O grau de dificuldade e emoção aumenta a cada seção. A
segurança é garantida pelos monitores especializados e pelos equipamentos que possuem o selo internacional de qualidade UIAA (União
Internacional das Associações de Alpinismo). O percurso é aberto para maiores de 1,45m de altura.
Canoying ou cascading (rapel em cachoeira): Com o auxílio de cordas e equipamentos técnicos, e sob a supervisão de monitores
especializados, os participantes descem uma cachoeira com 28 metros de queda total, composta de uma queda pequena, uma parte mais
plana e uma queda de 20m bem vertical. Com segurança reforçada e dois monitores acompanhando o praticante o tempo todo. Para maiores
de 1,45m de altura.

Trekking: Três trilhas sinalizadas com diferentes níveis de dificuldade, que propiciam a liberdade de caminhar na mata atlântica passando entre
cachoeiras, escadas de pedra e pontes de madeiras observando espécies em extinção e ouvindo o canto dos pássaros.
Em uma belíssima casa estilo modernista, ao lado da cachoeira, funciona o restaurante.
Duração: 07 horas
Preço: R$190 por pessoa, acima de 5 pessoas
Inclui: transporte, almoço caseiro, ingresso nas atividades, acompanhamento por guia, monitor especializado e seguro viagem.
Telefone: (11) 5543 5281
E-mail: contato@triponjeep.com
Site: www.triponjeep.com
Informações adicionais:
Agência: URBEN TURISMO
Pacote 1: Dia da Criança em São Paulo - 12/10
Preço: a partir de R$328 por pessoa em apartamento duplo
Incluso:
- 2 noites de hospedagem no hotel escolhido com café e taxas
- Transfer in/out congonhas
- Transfer hotel/Hopi Hari/hotel (serviço regular dia 13/10)
- Ingresso para o Hopi Hari (Dia 13/10)
Pacote 2: Espetáculo “Disney Live – Winnie The Pooh”
Preço: a partir de R$365 por pessoa em apartamento duplo
Incluso:
- 2 noites de hospedagem no hotel escolhido com café e taxas
- Transfer in/out congonhas
- Transfer hotel / Show / hotel (serviço regular dia 12/10)
- Ingresso setor poltrona 1 para Disney Live (12/10)
Telefone: (11) 5071-7058
E-mail: lucas@urbenturismo.com.br
Site: www.urbenturismo.com.br
Informações adicionais:
Check In às 14h e Check Out às 12h
Opcionais: (ingresso + transfer in/out regular)
Wet´n Wild ou Hopi Hari*: R$ 164 por pessoa, mínimo de 2 pessoas (opcional do pacote Disney Live)
Parque da Mônica: R$92 por pessoa, mínimo de 2 pessoas
Parque da Xuxa: R$84 por pessoa, mínimo de 2 pessoas
Zôo Safari: R$80 por pessoa, mínimo de 2 pessoas
SERVIÇO
Disney live! - Winnie the Pooh
Credicard Hall - Avenida das Nações Unidas, 17955 - Santo
Amaro
Tel.: (11) 6846-6000
Data: 10 a 21 de outubro
Horário: Quarta(10/10), às 15h e 20h; quinta(11/10), às 20h;
sexta(12/10), às 11h, 14h e 17h; sábado (13/10), às 11h, 15 e
18h; domingo (14/10), às 11h, 15h e 18h; terça(16/10), às 15h.
Preço: De R$20 a R$120
www.ticketmaster.com.br
Peter Pan e Wendy
Teatro Alfa - Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722 - Santo
Amaro
Tel.: (11) 5693-4000 ou 0300 789 3377
Data: Até 16 de dezembro
Horário: sábados e domingos, às 17h30.
Preço: R$10 (crianças) e R$20 (adultos)
www.teatroalfa.com.br
Flauta Mágica
Teatro Imprensa - Rua Jaceguai, 400 - Bela Vista
Tel.: (11) 6846-6000
Data: 13, 14, 20, 27 e 28 de outubro
Horário: 16h
Preço: R$40 e R$20 (meia-entrada)
www.ticketmaster.com.br
Lazy Town
Citibank Hall - Alameda dos Jamaris, 213 - Moema
Tel.: (11) 6846-6000
Data: 26, 27 e 28 de outubro.
Horário: sexta, às 17h; sábado, às 11h, 14h e 17h; domingo, às
11h e 14h.
Preço: R$60 a R$120
www.ticketmaster.com.br
Espaço Caixa Cultural
Praça da Sé, 111 - Centro
Tel.: (11) 3321-4400
Grátis
www.caixacultural.com.br

Escola Municipal de Bailado / Orquestra Experimental de
Repertório
Teatro Municipal - Praça Ramos de Azevedo, s/nº - Centro
Tel.: (11) 3223-3022 / 3222-8698
Grátis
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura/theatromunicip
al
Brincando e Reciclando no Mercadão
Mercado Municipal - Rua da Cantareira, nº 306 - Parque Dom
Pedro II
Tel.: (11) 3228-0673 / 3227-6879
Data: até 13 de outubro
Horário: 10h às 15h
Grátis
www.mercadomunicipal.com.br
Rollerbrother Mega Rink
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, 807 - Santo Amaro
Tel.: (11) 5181-3288
Horário: quarta e quinta, das 16h às 23h30; sexta das 16h às 4h;
sábado das 14h às 4h; e domingo das 14h às 23h30.
Preço: R$ 15 (sextas, sábados e domingos) a R$ 7 (quartas e
quintas)
www.rollerbrothers.com.br
Estádio Municipal de Beisebol
Rua Castelo Branco, 5446 - Bom Retiro
Tel.: (11) 3221-5105
Data: de domingo a segunda.
Horário: das 8h às 17h.
Grátis
Kart in Jaguaré
Avenida Jaguaré, 1133 - Jaguaré
Tel.: (11) 3714-4386
Data: segunda a sexta, 14h às 23h30; sábado, domingo e
feriados, das 9h às 22h30.
www.kartin.com.br
Parque da Mônica

Shopping Eldorado - Avenida Rebouças, 3.970 - Pinheiros
Tel.: (11) 3093-7766
Data: de domingo a segunda-feira
Horário: 10h às 20h.
Preço: R$ 35,00: crianças de 2 a 10 anos e R$ 22,00: a partir de
11 anos e adultos. (Pessoas de 60 até 64 anos têm desconto de
50% no passaporte adulto. Menores de 2 anos e acima de 65
anos não pagam, mediante apresentação de documento)
www.monica.com.br
Espaço Zero
Rua Goiás, 167 - Higienópolis
Tel.: (11) 3661-8658
Data: 11 de outubro
Horário: às 14h30 e 15h40
Preço: R$25
Corredor Literário
Avenida Paulista - vários endereços
Data: 8 a 14 de outubro
Horário: 10h às 21h
www.corredorliterario.com.br
Aquário São Paulo
Rua Huet Bacelar, 407 - Ipiranga
Tel.: (11) 2273-5500
Data: de segunda a domingo
Horário: das 10h às 18h
Preço: De R$6 a R$25
www.aquariodesaopaulo.com.br
Estação Ciência
Rua Guaicurus, 1394 - Barra Funda
Tel.: (11) 3673-7022
Data: 12 de outubro
Horário: 9h às 18h
Grátis
Praça São Lourenço
Rua Casa do Ator, 608 - Vila Olímpia
Tel.: (11) 3044.1434
Data: 12 de outubro
www.pracasaolourenco.com.br

Quinta do Museu
Avenida Brig. Faria Lima, 2705 – Pinheiros
Tel.: (11) 3031-0005
Data: 12 de outubro
www.quintadomuseu.com.br
Chácara Santa Cecília
Rua Ferreira de Araújo, 601 - Pinheiros
Tel.: (11) 3034-3910
Data: 12 de outubro
www.chacarasantacecilia.com.br
Restaurante Mexilhão
Rua Treze de Maio, 626 - Bela Vista
Tel.: (11) 3263-0135/0235
Data: 12 de outubro
Chakras Espaço Gastronômico
Rua Dr. Mello Alves, 294 - Jardins
Tel.: (11) 3062-8813
Data: 12 de outubro
www.chakras.com.br
Morumbi Shopping
Avenida Roque Petrônio Jr, 1089 - Santo Amaro
Tel.: (11) 4003-4132
www.morumbishopping.com.br
Shopping Frei Caneca
Rua Frei Caneca, 569 - Consolação
Tel.: (11) 3472-2000
www.freicanecashopping.com.br
Shopping Jardim Sul
Avenida Giovanni Gronchi, 5819 - Morumbi
Tel.: (11) 3779-3900
www.jardimsul.com.br
Shopping Market Place
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902 _ Itaim Bibi
Tel.: (11) 3048.7000.
www.marketplace.com.br

