MUSEU DA IMAGINAÇÃO
Funcionamento:
Quarta a Domingo e Feriados
Turno das 10h às 13h e Turno das 14h às 17h.
Museu da Imaginação | Rua Ricardo Cavatton, 251 | São Paulo – SP

Enquanto uma criança brinca, ela pode aprender sobre qualquer coisa.
E o Museu da Imaginação sabe como fazer essa união perfeitamente.
Como um Museu Infantil (ou Children’s Museum), explora a criatividade e a
fantasia por meio de instalações imersivas e exposições interativas, levamos
diversão com conteúdo cultural para crianças através de atividades lúdicas.
Sendo uma instituição 100% privada, são 2.000 m², divididos em dois andares,
com diversas experiências que marcam adultos e crianças.

Contando com uma equipe educativa com profissionais formados em várias
áreas, atuando como mediadores culturais e propondo formas diferentes de
aprender, brincar e se divertir. Fazendo do Museu um espaço de socialização
onde as crianças são as protagonistas, aprendendo umas com as outras
através do livre brincar, tendo a arte como fio condutor.

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

ESPAÇOS LÚDICOS

INFORMAÇÕES GERAIS
INGRESSOS:
CRIANÇA MEIA ENTRADA: O valor da meia-entrada para criança de 2 a 12 anos
é R$ 70,00 (R$140 - valor inteira). Não é necessária apresentação de carteira de
estudante. Documentos pessoais poderão ser solicitados.
PESSOA COM DEFICIÊNCIA de 02 a 12 anos: Paga valor promocional de R$
39,90 mediante a apresentação de documentos comprobatórios. Seu
acompanhante maior de 18 anos paga R$ 25,00*.
ADOLESCENTE DE 13 a 17 ANOS – MEIA ENTRADA: Paga valor promocional
de R$ 50,00.
BEBÊ DE 0 a 1 ANO E 11 MESES: gratuidade mediante apresentação de RG ou
certidão de nascimento.
ADULTO INTEIRA: Paga R$ 50,00.
ADULTO MEIA ENTRADA: Paga R$ 25,00.
ADULTO ESTUDANTE (acima de 18 anos): Paga R$ 25,00 - 50% de desconto
do valor cobrado no ingresso “adulto inteira”, o desconto será aplicado mediante
a apresentação da carteira de estudante ou documento comprobatório.
MELHOR IDADE (acima de 60 anos): Paga R$ 25,00 - 50% de desconto do
valor cobrado no ingresso “adulto inteira”, o desconto será aplicado mediante a
apresentação do documento comprobatório.
PROFESSOR* DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO
PAULO: Paga R$ 25,00 - 50% de desconto do valor cobrado no ingresso “adulto
inteira”, o desconto será aplicado mediante a apresentação do documento
comprobatório (identificação funcional).
PESSOA COM DEFICIÊNCIA acima de 13 anos: Paga R$ 25,00 - 50% de
desconto do valor cobrado no ingresso “adulto inteira”, o desconto será aplicado
mediante a apresentação do documento comprobatório.
ACOMPANHANTE (acima de 18 anos) DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Paga
R$ 25,00 - 50% de desconto do valor cobrado no ingresso “adulto inteira”, o
desconto será aplicado mediante a apresentação do documento comprobatório.

*O Portador de Deficiência possui garantia de 50% de desconto de um ingresso
Inteira e 1 (um) acompanhante têm direito de adquirir o ingresso adulto meiaentrada na bilheteria, conforme LEI N° 12.933,26 DEZEMBRO DE 2013.

SERVIÇO
Wi-fi,
Trocador,
Lanchonete,
Estacionamento conveniado: Rua Ricardo Cavatton, 125.
FUNCIONAMENTO:
Quarta a Domingo e Feriados
Turno das 10h às 13h e Turno das 14h às 17h
LOCALIZAÇÃO:
Rua Ricardo Cavatton, 251 | Lapa De Baixo | São Paulo - SP
CONTATO:
Tel: (11) 2645- 7590
Whatsapp: (11) 94539-7638
Escolas: agendamento@museudaimaginacao.com.br
Eventos: contato@museudaimaginacao.com.br
Instagram: @museudaimaginacao
Site: http://www.museudaimaginação.com.br

Museu da Imaginação, onde a brincadeira é coisa séria!

