
 

Dicas Culturais de Férias da Pedra! 

 

Pedra da Gávea e Trupe se unem para uma animada Colônia de Férias 
 

 
 
O período de férias ficará muito mais divertido com a Colônia de Férias da Escola Pedra da Gávea em parceria 
com a Trupe. Música, capoeira, oficinas de biscuit, reciclagem, artes, culinária, contação de histórias, 
psicomotricidade e atividades sensoriais estão na programação para garantir a animação das crianças. 
 
A colônia ocorrerá no período de 9 a 27 de janeiro, na Unidade de Ipanema, rua Nascimento Silva 448, das 
8h30 às 12 horas; e, também,  na Unidade Jardim Oceânico, Av. João Carlos Machado, 411, Barra da Tijuca, 
das 14h30 às 18 horas. 
 
As atividades contemplarão crianças de 1 a 6 anos. Cada grupo terá de 10 a 15 crianças e será dividido por 
faixa etária.  
 
Para participar, o interessado poderá entrar em contato com a Trupe pelos telefones 2486-3193 (Barra) e 
2287-7529 (Ipanema) ou pelo e-mail financeiro@trupes.com.br. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:financeiro@trupes.com.br


Uma aventura de Natal 
 

 

 

Após intenso processo de revitalização, o Cais do Porto, chamado agora de Boulevard Olímpíco, recebe até o 

dia 28 de dezembro, no Armazém 2 do Pier Mauá, o primeiro parque de Natal da Cidade, idealizado pela 

Aventura Entretenimento.  

Com programação que promete encantar toda família, o local vai contar com uma grande exposição temática, 

apresentando uma trajetória lúdica que percorre o Deserto, a Galiléia, a Cidade do Papai Noel (com a casa da 

Vovó Noel, casa dos doces, um teatro com apresentações do coral de ursos, fábrica de brinquedos) e Mundo 

de Gelo (onde o Papai Noel vai recepcionar o público). Todos os ambientes serão cenografados com riqueza de 

detalhes e contarão com bonecos de robótica e animatrons. O público terá a opção de participar de visitas 

guiadas por educadores, que serão oferecidas a cada 30 minutos. 

O evento contará ainda com o “Espaço Aventura”, que terá contação de histórias, atelier acrobático, parede 

de escalada, mundo da fantasia (maquiagem e fantasias de Natal para as crianças), coro de ursos natalinos, 

painéis temáticos, games e vídeos em realidade virtual. Food trucks com quitutes natalinos, palestras e oficinas 

também integram a programação. 

E o Clubinho de Ofertas – portal de entretenimento infantil com descontos – já está realizando a pré-venda de 

ingressos promocionais com 50% de desconto. Para adquirir os cupons promocionais basta comprar pelo site: 

http://www.clubinhodeofertas.com.br/ 

Data de início: 10/12/2016 

Data de término: 28/12/2016 

Horário: 14h  às 22h 

Local do evento: Boulevard Olímpico – Armazém 2 Rio de Janeiro, RJ 

Valor do Evento: De R$ 40 por R$ 20 – sábado e domingo (10 e 11/12), e de R$ 20 por R$ 10,00 na segunda 

12/12. * Verificar disponibilidade de ingressos promocionais. 

Local do Evento: Boulevard Olímpico – Centro 

Fonte: http://www.tudomiudo.com.br/event/uma-aventura-de-natal/  
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AquaRio 
 

 
 
O Aquário Marinho do Rio de Janeiro, ou AquaRio, é um equipamento de visitação pública, 100% privado, 
moderno e multifuncional de educação, pesquisa, conservação, lazer, entretenimento e cultura que cria a 
oportunidade da Cidade do Rio de Janeiro oferecer a visitação de um espaço único com atrações e tecnologias 
inovadoras pouco vistas no Brasil. 
 
Com 26 mil m2 de área construída e 4,5 milhões de litros de água, o AquaRio é o Maior Aquário Marinho da 
América do Sul e terá até 8 mil animais de 350 espécies diferentes em exposição. Diversas atrações inéditas, 
recintos e tanques grandiosos e toda a infraestrutura necessária proporcionarão um entretenimento 
educativo e prazeroso ao público. 
 
Uma das maiores atrações do AquaRio é o tanque principal, o Recinto Oceânico e de Mergulho. Com 3,5 
milhões de litros de água, sete metros de pé-direito e um túnel passando por seu interior, a combinação da 
impressionante massa d’água com a grande quantidade de peixes proporcionará uma experiência incrível e 
usualmente pouco acessível à grande maioria: a oportunidade de participar de um mergulho real com peixes, 
raias e tubarões. Além disso, há mais 24 tanques secundários e áreas específicas (três tanques de toque) onde 
o público, especialmente as crianças, poderá interagir com alguns dos animais expostos. 
 
O AquaRio tem um grande componente tecnológico: o Aquário Marinho Virtual. São instalações que 
permitem total interatividade para que o visitante tenha acesso a conceitos e informações sobre as espécies 
que não podem ter contato direto com o público, por motivos de segurança, saúde pública ou mesmo para 
evitar estresse aos animais.  
 
O AquaRio tem também um forte componente museológico: o Museu de Ciências. Exposições permanentes e 
temporárias sobre os mais variados temas relacionados ao ambiente marinho e aquático estarão disponíveis 
para agregar mais conhecimento ao visitante e para garantir a preservação de acervos e coleções científicas. 
 
Por meio de suas instalações e equipamentos, o AquaRio dará suporte a um Centro de Educação Ambiental, 
que promoverá programas, eventos, festivais e cursos relacionados às questões ambientais, e a um Centro de 
Pesquisa Científica, que, a partir do manejo e manutenção dos animais em cativeiro, realizará pesquisas 
científicas nas diversas áreas da biologia e da veterinária em contato direto com Universidades e Centros de 
Pesquisa. 
 
INGRESSOS E HORÁRIOS 

O AquaRio funciona todos os dias das 10h às 18h, com entrada no circuito até 17h.  
Nossos ingressos são vendidos com horário marcado, mas atenção, esse é o horário para a sua entrada. 
Nossos visitantes levam, em média, 1hora para percorrer todo o circuito, mas nós não estipulamos um tempo 
máximo para sua permanência, você pode aproveitar o quanto quiser!  
Preparamos para vocês diversas formas e promoções para visitarem o AquaRio. Veja abaixo a melhor opção 
para você e sua família e garanta já o seu ingresso! 

 



ATENÇÃO! 

Nos feriados do Natal (25/dezembro) e Ano Novo (1/janeiro), nosso horário de funcionamento se mantém 
normal, no entanto, nas respectivas vésperas 24/dezembro e 31/dezembro, teremos um horário especial: 
- Das 10h às 16h, sendo o último horário para entrada na catraca que dá acesso ao circuito 14h59 - 
ATENDIMENTO A GRUPOS:  
Compre agora os ingressos para seu grupo com conforto e tranquilidade! Entre em contato por telefone 
0xx21 4063-3003 | 0xx11 4412-5454 ou envie um e-mail para suporte@ingressocomdesconto.com.br  

 
Dúvidas 

http://www.aquariomarinhodorio.com.br/contato/duvidas 

 

Ingressos 

http://www.aquariomarinhodorio.com.br/explore-o-aquario/como-chegar-e-horarios  

 
 
Exposição de Brinquedos à Mão – Caixa Econômica Cultural 
 

 

 Exposição Brinquedos à Mão -  Serão expostos mais de 1300 objetos utilizados pela infância de antigamente e 

ainda muito presentes nas comunidades interioranas do Nordeste brasileiro. O acervo pertence a Sálua 

Chequer, colecionadora e pesquisadora de cultura popular, que assina a curadoria da mostra junto com o 

artista visual Zé de Rocha. E em fevereiro a curadora fará uma oficina e uma visita guiada. O projeto é uma 

idealização e realização da Trevo Produções.  Pouco conhecidos das crianças dos grandes centros urbanos de 

hoje, os brinquedos da exposição foram feitos à mão por artesãos que transformam barro, pedaços de pau e 

de pano, latas de óleo e caixas de papelão em objetos capazes de despertar emoções e fantasias, estimulando 

a criatividade e a afetividade. 

As crianças que forem à exposição poderão saciar a vontade de brincar no espaço chamado de Cantinho do 

Brincar, com objetos lúdicos como cinco marias, pula corda, bolinhas de gude, piões, dentre outros.  

Classificação – Livre 

Curadoria: – Sálua Chequer e Zé de Rocha 

Projeto Expográfico – Zé de Rocha e Vanessa Cerqueira 

Realização – Trevo Produções 

Produção local – Ludmila Teixeira – Multicult 

Assessoria de imprensa – Mais e Melhores Produções Artísticas 

Patrocínio – CAIXA e Governo Federal 

http://www.aquariomarinhodorio.com.br/contato/duvidas
http://www.aquariomarinhodorio.com.br/explore-o-aquario/como-chegar-e-horarios
http://roteirinhocarioca.com.br/site/wp-content/uploads/2016/11/WEB-IMAGEM-ROTEIRINHO-CARIOCA-POSTAGEM.jpg


Caixa Econômica Cultural 

Av. Almirante Barroso, 25 – Centro 

Tel.: 3980-3815 

Exposição Brinquedos à Mão 

De 18 de Dezembro de 2016 a 19 de Fevereiro de 2017 

Visitação – de terça a domingo  das 10h às 21h 

Gratuito / 

Fonte: http://roteirinhocarioca.com.br/2016/11/01/exposicao-de-brinquedos-a-mao-caixa-economica-cultural/  

 
A Arte de Criar com Lego® – Museu Histórico Nacional 
 

 
 

The Art of The Brick – A Arte de Criar com Lego® é uma exposição para todas as idades. A mostra está num 

espaço de mais de 1.800 m² e faz com que o público mergulhe no mundo divertido e colorido, e às vezes 

desconcertante, do artista Nathan Sawaya. 

Nesta exposição, o artista utilizou mais de um milhão de peças Lego®, criando obras que instigam a mente e 

arrancam sorrisos de crianças e adultos. A mostra apresenta inúmeras criações espetaculares, como O 

Pensador, do escultor francês Auguste Rodin, o magnífico vitral da face norte da Catedral de Chartres, na 

França, e até um dinossauro de seis metros de comprimento, feito com 80.020 peças Lego®. 

Classificação – Livre 

Museu Histórico Nacional 

Praça Marechal Âncora, s/n0. – Centro 

De terça-feira a domingo, de 10h às 17h 

R$20,00 (Inteira)/R$10,00 (Meia – mediante apresentação de carteirinha) 

De 17 de novembro a 15 de janeiro de 2017 
 

Fonte: http://roteirinhocarioca.com.br/2016/11/01/a-arte-de-criar-com-lego-museu-historico-nacional/  

 

 
 
 

http://www.caixacultural.gov.br/SitePages/unidade-programacao.aspx?uid=6
https://www.facebook.com/BrinquedosaMao/?fref=ts
http://roteirinhocarioca.com.br/2016/11/01/exposicao-de-brinquedos-a-mao-caixa-economica-cultural/
http://expo-theartofthebrick.com.br/
http://www.museuhistoriconacional.com.br/
http://roteirinhocarioca.com.br/2016/11/01/a-arte-de-criar-com-lego-museu-historico-nacional/
http://roteirinhocarioca.com.br/site/wp-content/uploads/2016/11/art-of-the-brick.jpg


Piquenique no Parque Lage 
 

 
 

O Parque Lage é uma imensa área verde localizada bem no meio da Zona Sul, aos pés do Cristo Redentor. 

Conhecido como locação de filme, como ‘Os mercenários’, e de clipes, como ‘Beautiful’, de Snoop Dogg, o 

parque possui 52 hectares de jardins, lagos, grutas, um grande aquário e uma linda mansão. O projeto 

paisagístico é de 1840 e a mansão foi totalmente remodelada em 1920. 

Durante os finais de semana das férias, um piquenique com a família é um programa adorável, podendo 

aproveitar e percorrer as trilhas pela Floresta da Tijuca. 

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico - RJ 

Diariamente, das 8h às 18h 

 

Trilha no Parque da Catacumba 

 

A trilha que começa no Parque da Catacumba, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, leva ao mirante do Morro do 
Sacopã. É uma caminhada leve, que dura apenas 15 minutos e só tem 130 metros de altitude. A trilha passa 
por uma floresta que está sendo regenerada. O parque ainda oferece atividades como arvorismo, tirolesa e 
rapel. 
Duração: aproximadamente 15 minutos 
Idade mínima: 4 anos 
Nível de dificuldade (1 a 5): 1 
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 3000 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ 

 

 

 

http://www.eavparquelage.rj.gov.br/eavText.asp?sMenu=VISI


Trilha da cachoeira das Almas (circuito da Floresta da Tijuca) 

Caminhada em um circuito que passa por vários pontos da Floresta da Tijuca até chegar à Cachoeira das 
Almas. O caminho tem rios, floresta fechada, formações rochosas e muitas palmeiras de palmito Jussara. Ao 
fim, chega-se à Cachoeira das Almas, único lugar onde o banho é permitido. O percurso pode ser iniciado pelo 
portão de entrada da Floresta da Tijuca, indo em direção à Cascata Taunay e à Capela Mayrink, passando pelo 
Centro de Visitantes, onde é recomendável uma parada para apreciar a exposição permanente que conta a 
história completa do local. 
Duração: aproximadamente cinco horas 

Idade mínima recomendável: 4 anos 

Nível de dificuldade (1 a 5): 2 

Pedalar pela orla da Zona Sul 

 

O Rio possui 19 estações de aluguel de bicicletas, distribuídas entre a Lagoa, Copacabana, Leme, Gávea, 

Ipanema e Leblon. Para usar é bem simples! Basta chegar na estação e ligar para os números (21) 4063-3111 

ou (21) 4003 6054 ou (21) 3005 4316 no caso de uso eventual (sem cadastro – R$ 5,00), ou cadastrar-se no 

site e definir se quer ou não a mensalidade (R$10,00). Para maiores informações 

acesse: www.mobilicidade.com.br/rio. Nesse link tem detalhes de como usar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zae.com.br/zaerio/comoutilizar.asp
http://www.mobilicidade.com.br/rio
https://ww2.mobilicidade.com.br/sambarjpt/comoutilizar.asp


Visitar o Forte de Copacabana 

 
 
Se você gosta de cultura, história e um belíssimo visual, você precisa conhecer o Forte de Copacabana. 
O Forte ainda possui alguns cafés, todos com vista para a orla de Copacabana, com destaque para a tradicional 
Confeitaria Colombo. 
Onde? Av Atlântica, Posto 6, Copacabana . 
Tel: (21)2287-3781 

 
Bosque da Barra 
 

 
 

O Parque Natural Municipal Bosque da Barra, conta com várias atividades: 

– 2km  de alamedas e a pista de cooper de 3km servem às caminhadas, corridas e passeios de bicicletas; 

– um lago artificial de 1200m²; 

– recreação infantil com brinquedos de cordas e troncos, além de caixas de areia; 

– churrasqueiras; 

– eventualmente há peças teatrais no teatro de arena; 

– sanitários públicos com boxes para banhos e bicas d´água distribuídas pelo parque. 

Aberto diariamente. 

Horário: 08:00 às 17:00 

Local do evento: Av. das Américas, km 6 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 

Telefone: (021) 3325-0302 

Email: pnmbosquedadbarra@yahoo.com.br 

Valor do evento: Entrada franca 



 
Museu de Arte do Rio 

 

 

O museu faz parte de uma grande projeto de  revitalização da zona portuária do Rio, que ganhou 

recentemente uma nova Praça Mauá, totalmente revitalizada.  

O museu tem a intenção de contar um pouco da história do Rio de Janeiro, seus conflitos, desafios e 

expectativas, além de introduzir a arte no ensino público.  

 

O museu está instalado em dois prédios interligados e totalmente reformados, um em estilo modernista, onde 

antes funcionava uma rodoviária, e o outro, o Palacete Dom João VI, em estilo eclético e tombado pelo 

patrimônio histórico, os dois são unidos pelo topo por uma bela e única cobertura em forma de onda.   

 

A arquitetura do museu já vale a ida até lá, a diferença arquitetônica entre os prédios ligados pelo topo, forma 

um conjunto belíssimo de se ver. No topo do prédio modernista, por onde você vai começar sua visita, a vista 

da Baía de Guanabara dá as boas vindas ao visitante!  

 

No museu , exposições temporárias, sempre com alguma contando um pouco a história do Rio, fazem do 

museu um dos mais visitados da cidade. 

Agora, com a nova Praça Mauá, a visita ao museu ficou ainda melhor, pois antes ou depois da visita, nossos 

filhotes  podem se divertir no grande espaço aberto que a Praça Mauá oferece. 

Endereço do museu: Praça Mauá, 5 - Centro do Rio.  

Informações: (21) 3031-2741  

Funcionamento: teça-feira das 10 às 19 horas e de quarta a domingo das 10 às 17 horas.  

Ingressos: gratuito para todos às terças-feiras. Geral: R$8,00  e meia: R$4,00. 

Site: Museu de Arte do Rio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br


Museu da Vida 

 

 
 

Passeio pouco divulgado e pouco utilizado pelos turistas, e até mesmo pelos próprios cariocas, por ficar longe 

da zona sul, mas o Museu da Vida é um lugar incrível para levar as crianças, uma verdadeira aula de ciências 

interativa.  

 

O objetivo do museu é fazer a intergração entre sociedade, cultura e ciência, de forma lúdica e divertida, 

através de exposições, atividades interativas, multimídia, teatro, vídeo e laboratórios. 

 

A diversão já começa com o trenzinho que você pega em uma linda estação para conhecer as atrações do 

museu. Em uma delas você conhece detalhes da construção do castelo da Fiocruz, fazendo uma verdadeira 

viagem no tempo, conhecendo o Rio nos anos 20. 

 

A parte que as crianças mais curtem é o Parque da Ciência, uma área de 2400m² onde elas podem escalar uma 

célula gigante, criar luz sem energia elétrica ou mesmo entender o funcionamento do olho humano.  

 

Endereço: Avenida Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro.  
Funcionamento: aberto ao público em geral aos sábados de 10 às 16 horas, não sendo necessário 
agendamento.  
De terça  a sexta-feira,  das 9 às 16:30 horas, sendo necessário ligar para agendar sua visita.  
Telefone para agendamento de visitas: (21) - 2590-6747. 
Site: Museu da Vida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museudavida.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=mvida&sid=20
https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/museu-da-vida


Museu CBF Experience 

 

 
 

O Museu CBF Experience, localizado no térreo da sede da CBF, na Barra da Tijuca, possui uma área de 1000 

m², e conta a história dos cem anos de seleção de uma forma totalmente tecnológica e interativa.    

 

No museu você assiste a  vídeos emocionantes dos primórdios da seleção, vê imagens do primeiro jogo da 

seleção, em 1914 contra a seleção inglesa Exeter City, onde o Brasil vence de 2x0. 

 

Também podemos ver a evolução do uniforme da seleção, as taças ganhas, ouvir narrações de jogos 

históricos. Em uma imensa mesa touch screen, podemos acessar todos os jogos, os gols mais importantes e as 

vitórias da seleção. 

 

Um parte super emocionante é assistir, em uma sala 360º, onde passam imagens  das finais das copas em que 

fomos vencedores, de 1958 até 2002. Nesta sala também podemos ver de pertinho as réplicas oficiais das 

nossas cinco taças, ganhas nos mundiais de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.  

 

E no final do passeio, jogos interativos, como jogo da memória, quebra-cabeça, e um bem legal, que testa os 

seus conhecimentos sobre a seleção canarinha, além de poder colocar um óculos 3D e ver de pertinho os 

jogadores no vestiário. 

 

Um passeio imperdível para os amantes e os não tão amantes do futebol! 

 

Endereço: Avenida Luis Carlos Prestes, 130. Barra da Tijuca - Rio de Janeiro. 

Tel: (21) 3572-1963  

Site: Museu da seleção brasileira.  

Email: museucbf@cbf.com.br  

Horários: aberto todos os dias, das 10 às 18 horas. Só fecha nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.  

http://museucbfexperience.com.br/
http://museuselecaobrasileira.com.br/

