MUSEU DA IMAGINAÇÃO
Rua Ricardo Cavatton, 251 | São Paulo – SP

VALORES DE INGRESSOS:
- CRIANÇA MEIA ENTRADA (2 a 12 anos): O valor da meia-entrada para criança de 2 a 12 anos é R$
70,00 (R$140 - valor inteira). Não é necessária apresentação de carteira de estudante. Documentos
pessoais poderão ser solicitados.
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA (de 02 a 12 anos): R$ 39,90 - Mediante a apresentação de documentos
comprobatórios. Seu acompanhante maior de 18 anos paga R$ 35,00.
- BEBÊ DE 0 a 1 ANO E 11 MESES: gratuidade mediante apresentação de RG ou certidão de nascimento.
- ADULTO INTEIRA: R$ 70,00.
- ADULTO MEIA ENTRADA:
ESTUDANTE (acima de 18 anos): R$ 35,00 - 50% de desconto do valor cobrado no ingresso
“adulto inteira”, o desconto será aplicado mediante a apresentação da carteira de estudante ou
documento comprobatório.
ESTUDANTE DE 13 a 17 ANOS – MEIA ENTRADA: R$ 35,00 - 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): R$ 35,00 - 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: R$ 35,00 - 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: R$ 35,00 - 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: R$ 35,00 - 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 meia-entrada na bilheteria, conforme LEI N°
12.933,26 DEZEMBRO DE 2013.
*Caso o visitante queira cancelar o ingresso, o reembolso do valor do ingresso será efetuado desde que
esse direito seja requisitado em até 7 (sete) dias da data da compra, e que seja em até 24 (vinte e quatro)
horas ANTES da data da visita.

MUSEU DA IMAGINAÇÃO
Enquanto uma criança brinca, ela pode aprender qualquer coisa. E o Museu da Imaginação
sabe 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
experiências que maram adultos e crianças. Contando com uma equipe com profissionais
formados em várias aeras, atuando como mediadores culturais e propondo formas
diferentes de aprender, brincar e se divertir. Fazendo do Museu um espaço de socialização
onde crianças são protagonistas, aprendendo umas com as outras através do livre brincar,
tendo a arte como fio condutor.

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
ESCALANDO O MUNDO
Desenvolvida especialmente para o Museu da
Imaginação, a exposição “Escalando o Mundo” foi
inspirada na incrível história de força e
superação do jovem com paralisia cerebral
Getúlio Felipe da Silva, que escalou uma das
montanhas da cadeia Dolomitas, Alpes da Itália, e
escolhido como embaixador da exposição.
A ideia é que os visitantes embarquem em uma
viagem rumo aos 7 picos de diferentes
continentes. A proposta da sala é levar as
crianças a uma verdadeira imersão nas
montanhas.

MONDRIAN: DO FIGURATIVO
AO ABSTRATO
Um espaço que tem como principal objetivo
promover uma experiencia de estímulo à arte e
diversão no mesmo lugar. Aqui, o público entra
em contato, de forma imersiva e interativa,
com as ideias do artista holandês Piet Mondrian
e atividades inspiradas em suas obras abstratas,
utilizando formas geométricas e cores
primárias. Tudo isso por meio do sentir, tocar,
escalar, montar, construir, explorar, imaginar e
criar.

VOLTA AO MUNDO
Esta exposição proporciona as crianças e
todos os participantes, brincarem entre as
linhas, formas geométricas e as cores
primárias do artista Piet Mondrian. Além de
expandir repertório cultural, as crianças
interagem com outras crianças no espaço,
ampliam a criatividade e desenvolvem
habilidades motora e cognitiva.

ImaginEINSTEIN
A exposição é contextualizada pelo
personagem ImaginEINSTEIN, que nasceu da
intersecção do nome do museu e em
homenagem ao grande cientista Albert
Einstein, que teve seus estudos direcionados a
relatividade. São 15 instalações para interagir
e descobrir os conceitos científicos em cada
atração. Teremos a formação de arco íris,
espelhos curvos que proporcionam diferentes
imagens do seu corpo, ilusões de ótica, a
simulação das asas de um avião, entre outros.

ESPAÇOS LÚDICOS

ESPAÇO SENSORIAL MULTIKIDS BABY
Desenvolvido em parceria com a empresa
Multikids Baby, o espaço pretende propor
experiências para uma faixa etária menor. Aqui,
crianças poderão experimentar caminhar por
diferentes pisos, com texturas das mais variadas,
visualizar cores, objetos, e a si mesmo em espelhos
triangulares, escalar e engatinhar em puffs, se
balançar e ainda brincar com jogos que auxiliam a
cognição e a coordenação motora.

BOLAS MALUCAS
Aqui, crianças e adultos podem
escalar, pular e se equilibrar,
explorando seus movimentos e
percebendo seu corpo – peso, força,
intensidade – sobre o ambiente.

ESPAÇO MULTIKIDS OFICINA
Nesse espaço são desenvolvidas oficinas que
desenvolvem a coordenação motora fina, a
espacialidade com construções, a dinâmica com
estruturas de pistas coloridas e oficinas de arte
rotativas que exploram a sensibilidade, a
narrativa, a composição de cenas e elementos
estéticos. Tudo sempre de forma cooperativa e
diversa, incentivando a criatividade e o fazer
artístico.

PEQUENOS CONSTRUTORES
Blocos de espuma, encanamento gigante, carrinhos
de mão e muito mais proporcionam a experiencia
de serem verdadeiros construtores por um dia, em
um único espaço temático e totalmente
personalizado, possibilitando criações até onde sua
imaginação puder alcançar. Uma experiência
marcante, divertida e inesquecível.

ARCO-ÍRIS NO PAPEL
Nessa mesa, duas pessoas podem usá-las ao mesmo
tempo: uma de cada lado. Desenvolvendo a
coordenação motora, a observação, a organização do
pensamento, a construção das noções espaciais e
outros aspectos cognitivos muito importantes.

QUEM SERÁ?
O que eu vejo quando olho o que me
enxerga? Dentro dos cones, podemos
observar os olhares de outros animais e
insetos: suas diferentes cores e formatos,
aprendendo sobre a diversidade natural
da fauna do planeta terra.

CASA DA ÁRVORE
Voltado para uma faixa etária menor, a casa na
árvore possibilita desafios que encontramos por
todas as Estações lúdicas, porém para uma faixa
etária menor. Além de escalada e escorregador,
é possível tomar um chá com muita imaginação
dentro da casa, tendo uma visão privilegiada de
toda a estação.

ESTAÇÃO DA MÚSICA
Nesse espaço, as crianças terão contato
com instrumentos musicais de verdade,
podendo explorar sons, barulhos e
intensidades. E a cooperatividade se
apresenta através da possibilidade de
montar uma banda.

INFORMAÇÕES GERAIS

SERVIÇO:
Trocador,
Lanchonete,
Estacionamento Conveniado: Rua Ricardo Cavatton, 125.

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
Aniversário e Eventos: eventos@museudaimaginacao.com.br
Museu da Imaginação: contato@museudaimaginacao.com.br
Instagram: @museudaimaginacao
Site: http://www.museudaimaginação.com.br

Museu da Imaginação, onde a brincadeira é coisa séria!

