
 
 

“Ecologia social” 

 

Que tal começar as férias ensinando os pequenos o prazer da solidariedade?  No mês de agosto,  a Escola 

Pedra da Gávea estará mergulhada no pilar de Ecologia Social com a campanha "Faça o bem, sem olhar a 

quem".  

Para tornar esse momento encantador, os pais podem ler uma história, ou até mesmo inventá-la,  que aborde a 

questão do consumo e das diferenças sociais. Depois, é só partir para ação, separando o que não se usa mais 

para doação. Podem ser doados itens novos ou usados de brinquedos, jogos, livros, roupas, colchões, 

travesseiros, roupas de cama e banho, berços e carrinhos de bebê. Além de material de higiene pessoal, leite 

em pó, fraldas infantis e geriátricas, luvas descartáveis e cadeiras de rodas (para crianças/adolescentes com 

deficiência). 

Estaremos recebendo todas as doações nas duas unidades, Barra e Ipanema, entre os dias 24 e 31 de 

agosto. Os donativos serão entregues para as instituições AMAR,  Arco Íris,  Betel, Meimei,  Casa Comunitária, 

Casa de Passagem, Lar Jesus é Amor, Renascer e Reviver.  PARTICIPE!  

 

 

 

 

 

 



 
 

Casa da Ciência da UFRJ 

 

Inaugurada em 1995, a Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ é 

um centro de popularização da ciência que explora diversas áreas do conhecimento por meio de 

linguagens distintas: exposições, oficinas, ciclos de palestras, cursos, workshops, audiovisual e teatro. 

O grande desafio é motivar os visitantes a fazer suas próprias descobertas, a partir de atividades que 

provoquem a curiosidade e os convidem a questionar e a buscar respostas. O espaço é composto de 

salão de exposições, auditório, áreas administrativas, espaço para oficinas, cafeteria e jardins. 

No aniversário de 21 anos da casa da Ciência da UFRJ, a programação contempla a nova 

edição da exposição “Descubra e Divirta-se”, que traz diversos experimentos interativos para você 

brincar à vontade e aprender mais sobre os fenômenos físicos.  

Já imaginou falar de ciência e arrepiar os cabelos, flutuar em espelhos ou congelar a própria 

sombra? Essas são algumas atrações que estão à sua espera!  

SERVIÇO:  

Casa da ciência  

Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ  

Rua Lauro Müller, 3 – Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ 

www.casadaciencia.ufrj.br  

Visitação Terça a sexta – das 9 às 20horas 

Entrada Franca 

Programação completa em: http://www.casadaciencia.ufrj.br/divulgacao/DESCUBRA_flyer.html  

Oficinas 
Primeiro sábado e domingo de cada mês – 11h e 16h 
Descura e Divirta-se reciclando – Casa da Ciência 
Nas férias:  
31/07  - 16horas:   Descobrindo o arco-íris – Museu da Vida  
Mostra VerCiência Física pra quê? 
Sessões de vídeos temáticos seguidas de debates com mediação de curadores Sérgio Brandão e José 
Renato Monteiro – 19h 
04/08 – Energia / Oficinas, Mostra de Vídeos e Teatro Infantil – Senhas no local 30 minutos antes 

http://www.casadaciencia.ufrj.br/
http://www.casadaciencia.ufrj.br/divulgacao/DESCUBRA_flyer.html


 
 

 

NO FUNDO DO MAR 
(PEÇA DE TEATRO) 

 

 
 
'No Fundo do Mar' é um espetáculo que fala da importância de se preservar os mares e oceanos. As 
crianças poderão aprender neste musical muito alegre e divertido como ajudar a evitar a poluição 
dos mares e oceanos. 
Com um elenco de 11 atores-cantores-bailarinos o musical fala da importância da preservação dos 
mares e oceanos de uma forma alegre, dinâmica e divertida. O Barão Tubarão - o engraçado tubarão 
medroso; Pérola Negra e Pérola Branca - as charmosas pérolas irmãs; Os mergulhadores Cruel e 
Mau-Mau; O Polvo bonachão; A meiga Tartaruga; O sensato Cavalo Marinho; As prestativas 
Lagostas e a linda e convencida Estrela Star. 
 
FICHA TÉCNICA 
Cenógrafa: Clícia Cohen 
Designer de som: Luiz Everando 
Designer de luz: Marco Antonio Cardi 
Contrarregra: Raul Mororó 
 
SERVIÇO: 
16 de Julho a 14 de agosto  
 Fashion Mall  
Estrada da Gávea, 899 
São  Conrado  
Telefone: 2111-4444 

 
Sala I  
Classificação: LIVRE  
Duração: 54 min

 
VALORES DE VENDAS NA BILHETERIA (PARA DESCRIÇÃO NO SISTEMA DO BORDERÔ): 
DIAS: Sábado 
HORÁRIO: 17:30 
INTEIRA: R$ 60,00 
MEIA: R$ 30,00 

DIAS: Domingo 
HORÁRIO: 17:30 
INTEIRA: R$ 60,00 
MEIA: R$ 30,00 



 
 

 

Debret e a Missão Artística Francesa no Brasil-200 anos 
 

 
 

Para comemorar os 200 anos da Missão Artística Francesa no Brasil, o Museu Chácara do 
Céu, em Santa Teresa, apresenta a exposição Debret e a Missão Artística Francesa no Brasil-200 
anos. A mostra fica em cartaz entre os dias 20 de julho e 25 de setembro. A entrada é Catraca Livre e 
a Visitação acontece de quarta à segunda, das 12h às 17h. 

Com curadoria de Jacques Leenhardt, a mostra reúne 75 aquarelas e gravuras da coleção 
Castro Maya, produzidas pelo artista Jean-Baptiste Debret, de 1816 e 1831, período em que viveu 
no país. A exposição, que segue para Paris em outubro, faz um retrato das várias camadas da 
população brasileira da época, passando por índios, escravos africanos, caboclos, mestiços, e 
europeus, ricos e pobres. 

As obras selecionadas para a mostra foram dividas por temas, entre eles, “Religião na Cidade”, 
“Escravidão”, “Selvagens e Civilizados?” e “O ateliê do pintor da história e o ateliê da rua”, este último 
apresentando com o único autorretrato conhecido do artista trabalhando. Um dos objetivos da 
Missão Artística Francesa,era que os profissionais estrangeiros divulgassem a imagem modernizada 
da colônia brasileira, que acabava de virar sede do Reino de Brasil, Portugal e Algarves. 

 
SERVIÇO: 
Museu Chácara do Céu  
Rua Murtinho Nobre, 93 
Santa Teresa 
Rio de Janeiro 
de  20/07 a 25/09 
Segundas, Quartas, Quintas, Sextas, Sábados e Domingos das 12:00às 17:00 
 
Fonte: https://catracalivre.com.br/rio/agenda/gratis/obras-de-debret-sao-expostas-no-museu-
chacara-do-ceu/  
 
 
 

https://www.facebook.com/museuscastromaya/?fref=ts
https://www.facebook.com/museuscastromaya/?fref=ts
https://catracalivre.com.br/brasil/lugares/museu-chacara-do-ceu/
https://catracalivre.com.br/rio/agenda/gratis/obras-de-debret-sao-expostas-no-museu-chacara-do-ceu/
https://catracalivre.com.br/rio/agenda/gratis/obras-de-debret-sao-expostas-no-museu-chacara-do-ceu/


 
 

O Triunfo da cor. O pós-impressionismo: obras-primas do Musée d’Orsay e 
do Musée de l’Orangerie 

 

 
São  75 obras de 32 artistas que, a partir do fim do século XIX, buscaram novos caminhos para 

a pintura. Os visitantes encontram trabalhos de nome como  Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, 
Cézanne, Seurat e Matisse. Os artistas são conhecidos pela revolução artística que causaram por 
meio do uso da cor em seus quadros, sendo considerados grandes mestres da pintura moderna. 

O Triunfo da Cor se organiza em 4 módulos com trabalhos provenientes dos museus d’Orsay e 

de l’Orangerie, ambos sediados em Paris. O módulo 1 apresenta uma seleção de obras de artistas 

motivados pelos estudos desenvolvidos pelo cientista Michel Eugene Chevreul sobre a técnica 

neoimpressionista de aplicar na tela pontos justapostos de cores primárias. 

Esta é a segunda mostra que o Musée d’Orsay e a Fundación MAPFRE, ambos de Paris, 

realizam no Brasil. A primeira foi a exposição Impressionismo: Paris e a modernidade – Obras-primas 

do Musée d’Orsay, consagrada como a terceira mostra mais visitada no mundo no ano de 2012. 

CCBB RJ - Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro  
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/rio-de-janeiro/ 
Rua Primeiro de Março, 66 
Centro - Centro 
Rio de Janeiro 
(21) 3808-2020 
diariamente de 20/07 (Qua) a 17/10 (Seg) 
das 09:00 às 21:00 
 
 

FONTE: https://catracalivre.com.br/rio/agenda/gratis/ccbb-recebe-obras-de-van-gogh-cezanne-e-
matisse/  
 

https://catracalivre.com.br/rio/lugares/ccbb-rj-centro-cultural-banco-do-brasil-rio-de-janeiro/
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/rio-de-janeiro/
https://catracalivre.com.br/rio/agenda/gratis/ccbb-recebe-obras-de-van-gogh-cezanne-e-matisse/
https://catracalivre.com.br/rio/agenda/gratis/ccbb-recebe-obras-de-van-gogh-cezanne-e-matisse/


 
 
 

Ventaneira – A Cidade das Flautas – 
 Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas  

 

 
 

Ventaneira é uma cidade fantástica onde flautas voam amarradas em pipas coloridas e só o sopro dos 

ventos pode tocar estes instrumentos musicais. Um dia, amanhece silenciosa, sem ventos e sem 

música. Até que o menino Rudin, o único habitante de Ventaneira que não sabia nem fazer flautas 

nem empinar pipas, e que só consegue ver o que suas mãos podem alcançar, descobre como trazer a 

música e a alegria de volta à cidade. Através de Rudin, o público se identificará com questões 

pertinentes a toda criança: se sentir diferente, ser excluído das brincadeiras, não ser compreendido 

por ter uma forma especial de observar o mundo. 

Classificação – Livre 

Idealização E Texto – Moira Braga 

Elenco – Felipe Rodrigues e Moira Braga 

Direção – Morena Cattoni 

Assistente de Direção – Mati Lima 

Direção Musical/Música e Arranjos – Carol d’Avila 

Preparação Vocal – Veronica Machado 

Cenografia E Figurinos – Luci Vilanova 

Visagismos – Sergio Mattos 

Iluminação – Genilson Barbosa 

Ilustrações – Ayara Mendo 

Designer Gráfico – Karine Drumond 

Fotografia Artística – Thelma Vidales 

Áudio Descrição – Nara Monteiro e RIOVOX 

Intérpretes de Libras – JDL Traduções 

Direção de Produção – Simone Vidal/Taty Maria 

Produção Executiva – Lucciano Whyte 

http://roteirinhocarioca.com.br/site/wp-content/uploads/2016/07/ventaneira_thelmavidales6.jpg


 
 

Assistente de Produção – Marcela Rosário 

Realização – Arrastão de Ideia 

SERVIÇO: 

Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas 

Rua Murtinho Nobre, 169 – Santa Teresa 

Sábados e domingos, às 11h 

Gratuito 

De 6 a 28 de agosto 

FONTE: http://roteirinhocarioca.com.br/2016/07/01/ventaneira-a-cidade-das-flautas-centro-cultural-municipal-
parque-das-ruinas/  

 

Porto Maravilha 

 
 

O Porto Maravilha realizará ações para a valorização do patrimônio histórico da região, bem como a 

promoção do desenvolvimento social e econômico para a população. A implantação de projetos de 

grande impacto cultural, como o Museu de Arte do Rio de Janeiro (Mar), na Praça Mauá, e o Museu 

do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em parceria com a Fundação Roberto Marinho, dão nova cara à 

entrada do porto. Para coordenar o processo de implantação do Porto Maravilha, foi criada 

a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (cdurp), empresa de 

economia mista, controlada pela Prefeitura. A cdurp tem como principais funções implementar e 

gerir a concessão de obras e serviços públicos na região, além da administrar os recursos 

patrimoniais e financeiros referentes ao projeto. 

SERVIÇO: 

Porto Maravilha 

Rua Sacadura Cabral, 133 – Saúde, Região Portuária 

Tel.: 2153-1400 

Fonte:  http://www.portomaravilha.com.br/  

http://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:centro-cultural-municipal-parque-das-ru%C3%ADnas
http://roteirinhocarioca.com.br/2016/07/01/ventaneira-a-cidade-das-flautas-centro-cultural-municipal-parque-das-ruinas/
http://roteirinhocarioca.com.br/2016/07/01/ventaneira-a-cidade-das-flautas-centro-cultural-municipal-parque-das-ruinas/
http://186.192.129.214:7171/museu_arte
http://186.192.129.214:7171/museu_amanha
http://186.192.129.214:7171/museu_amanha
http://186.192.129.214:7171/quemsomos
http://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha
http://www.portomaravilha.com.br/


 
 

O Poeta Voador, Santos Dumont 
 

 
 

A exposição “O poeta voador, Santos Dumont” apresenta a capacidade do inventor brasileiro, um 
visionário que se dedicou à ciência e à tecnologia inspirado pela arte. Com linguagem audiovisual e 
atividades interativas, o ambiente inclui protótipos das principais criações de Santos Dumont e duas 
réplicas em tamanho real: logo na entrada do Museu, o pioneiro 14bis; e, no local da exposição, o 
avião Demoiselle, mais completo projeto do inventor.  

O objetivo da exposição é destacar Santos Dumont como um jovem empreendedor adepto de 
conceitos ainda hoje atuais: disponibilizava seus projetos para que fossem replicados, em vez de 
registrar patente, em uma espécie de creative commonsantes de o termo existir; um dos primeiros 
designers contemporâneos do país, com traços precisos, simples e funcionais; um dos brasileiros 
mais célebres do mundo, que lançou moda em Paris, capital do mundo no início do século passado. 

Visitante poderá experimentar avião 

A exposição se divide em cinco ambientes. Na sala principal, sete modelos em escala reduzida criados 
por Santos Dumont – do balão Brasil ao avião Demoiselle, síntese de todos os seus projetos, 
passando pelo 14bis – mostram a evolução da tecnologia desenvolvida pelo inventor. Em telas 
interativas, desdobram-se várias camadas de conteúdo, reunindo documentos, imagens e fotos 
históricas digitalizadas. 

Um Demoiselle em tamanho real (construído na Cidade do Samba e transportado para o Museu do 
Amanhã) estará em exposição e os visitantes concorrem a um “voo” virtual por Paris e Rio de Janeiro 
do início do século XX, por meio de uma edição de vídeo. Um documentário sobre a trajetória de 
Santos Dumont ocupa a sala Cinema, enquanto na Sala dos Balões um filme passeia pelas invenções 
que inspiraram o poeta e a evolução do sonho de voar, desde os desenhos de Leonardo Da Vinci. 

SERVIÇO 
Início:  
Terça-feira, 26 de abril de 2016 
Término:  
Domingo, 30 de outubro de 2016 
Local: Museu do Amanhã 

Exposição Temporária 
Horário: 
ter - dom 10h-17h 

Fonte: http://museudoamanha.org.br/pt-br/o-poeta-
voador-santos-dumont  

http://museudoamanha.org.br/pt-br/o-poeta-voador-santos-dumont
http://museudoamanha.org.br/pt-br/o-poeta-voador-santos-dumont


 
 

Oficina de Origami 
 

 
 

Origami é a arte japonesa de dobrar o papel. Venha aprender com o professor Bruno Ferraz 

divertidas formas como caixinha, coração entre outros. O origami também trabalha a memória, 

concentração, visão espacial e você ainda levará para casa todas as dobraduras feitas no dia. 

 

SERVIÇO:  

Data: 06/08 (sábado) 

Horários: 15h e 16h 

Duração: 1h cada sessão 

Local: Cidade das Artes – Barra daTijuca 

Sala de Leitura 

Capacidade: 30 crianças por sessão 

Classificação: maiores de 5 anos 

Vagas limitadas  

Inscrições: saladeleitura@cidadedasartes.org ou 3325.0448 (terça a domingo – 10h às 18h). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saladeleitura@cidadedasartes.org


 
 

 

 Museu Seleção Brasileira  
 

 
 
O  Museu CBF Experience, localizado na nova sede da instituição na Barra da Tijuca, é um prato 
cheio para os amantes de futebol. Em uma área de 1000 metros quadrados, os fãs do esporte podem 
acompanhar a história da Seleção Brasileira desde os seus primeiros jogos até os mais importantes 
títulos. São dezenove instalações com recursos tecnológicos que permitem a interatividade do 
público com as atrações. O acervo conta ainda com relíquias como uniformes, troféus e fotografias.  
  

SERVIÇO: 
Local: Sede CBF: Avenida Luis Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca 
Horários: aberto todos os dias, das 10h às 18h (última entrada permitida 17h30) 
Ingressos: inteira R$ 22 / meia (estudantes e idosos): R$ 11 
Gratuidade: ciranças menores de 6 anos / pessoas com necessidades especiais e dois acompanhantes 
/ professores da rede pública / ONGs e projetos sociais pré-agendados / imprensa 
Site: http://www.museuselecaobrasileira.com.br/  
 
Fonte: http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/dez-motivos-conhecer-museu-cbf-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museuselecaobrasileira.com.br/
http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/dez-motivos-conhecer-museu-cbf-2


 
 

 

Casas dos países: um pouco de todo o mundo nos Jogos Rio 2016 

 

 

 

Durante os Jogos, o Rio se tornará a casa do mundo! Cariocas e turistas que vierem de outros países 
para acompanhar a competição poderão visitar espaços de hospitalidade temáticos de cada nação. 
Serão 52 casas (25 abertas ao público) em diversas áreas da cidade. 

A casa da Suíça, por exemplo, trará uma pista de patinação na Lagoa Rodrigo de Freitas. As casas de 
hospitalidade farão a promoção do país, da cultura, turismo, gastronomia e comércio e também 
receberão as comemorações das delegações. 
 
Confira  o local e atrações de cada casa nos links:  
 
 http://www.cidadeolimpica.rio/noticia/casas-dos-paises-um-pouco-de-todo-o-mundo-nos-jogos-
rio-2016/  
 
http://oglobo.globo.com/rio/paises-que-virao-ao-jogos-olimpicos-vao-abrir-21-casas-ao-publico-
19257177  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cidadeolimpica.rio/noticia/casas-dos-paises-um-pouco-de-todo-o-mundo-nos-jogos-rio-2016/
http://www.cidadeolimpica.rio/noticia/casas-dos-paises-um-pouco-de-todo-o-mundo-nos-jogos-rio-2016/
http://oglobo.globo.com/rio/paises-que-virao-ao-jogos-olimpicos-vao-abrir-21-casas-ao-publico-19257177
http://oglobo.globo.com/rio/paises-que-virao-ao-jogos-olimpicos-vao-abrir-21-casas-ao-publico-19257177


 
 

Mostra Interativa Frida e Eu 

 
A exposição Frida e Eu que vai acontecer a partir do dia 28 de julho no Museu Histórico Nacional no 
Rio. 

A mostra interativa já passou por diversos países como a França, Espanha, México e Inglaterra 
apresentando ao público um pouco da vida da artista mexicana Frida Kahlo. 

Ela chega ao Brasil através da iniciativa da Bacuri Cultural,  produtora especializada em produção 
cultural para crianças, que marca seu lançamento com a exposição, em parceria com o Centre 
Pompidou (França). 

Para apresentar ao v’’isitante a vida e a obra da artista que foi a primeira latino-americana a ter um 
quadro vendido por um milhão de dólares e é mundialmente conhecida por seus autorretratos, a 
mostra é composta por seis eixos temáticos: FRIDA E O AUTORRETRATO, FRIDA E A FAMÍLIA, 
FRIDA E A DOR, FRIDA E DIEGO, FRIDA E A NATUREZA e FRIDA E PARIS. 

Pensando em aproximar as crianças e o museu, ‘Frida e eu’ não vai contar com obras de acervo da 
artista - que vão ficar à disposição na própria cenografia da exposição: em uma estação com diversas 
almofadas espalhadas pelo chão, um cavalete adaptado, canetas esferográficas e um espelho no teto 
colocado na posição exata em que todos deitados consigam se ver, mas vão apresentar ao 
público diversas instalações que trarão a alma da artista para perto das crianças. 
SERVIÇO:  De 28 de julho a 02 de outubro de 2016 
Museu Histórico Nacional 
Praça Marechal Âncora, próximo à Praça XV / Centro – Rio de Janeiro 
Telefone: (21) 3299.0300 / 3299.0324 
Horário de visitação: terça a sexta, das 10h às 17h30; sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h. Fechado 
às segundas-feiras. 
Ingresso: R$ 8,00 (oito reais)  

FONTE: http://1001roteirinhos.com.br/2016/07/publico-infantil-e-o-foco-da-mostra-interativa-
frida-e-eu/  
 

http://1001roteirinhos.com.br/2016/07/publico-infantil-e-o-foco-da-mostra-interativa-frida-e-eu/
http://1001roteirinhos.com.br/2016/07/publico-infantil-e-o-foco-da-mostra-interativa-frida-e-eu/

