
As férias chegaram e, com elas, a pergunta: o que fazer 

com as crianças quando viajar não é uma opção? 

Calma! São Paulo tem várias opções de diversão 

com preços acessíveis e até mesmo gratuitas.

Confira algumas dicas que selecionamos para vocês

e boas férias!

Cidade das Abelhas

Museu do Futebol
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Ótima oportunidade para aprender sobre a natureza e a importância das 
abelhas! O espaço tem museu apícola, colmeia gigante e degustação de mel 
fresquinho. Além disso, as crianças podem ver de perto um enxame! Calma, 
é tudo separado por um vidro!

Estrada da Ressaca, Km7, Embu das Artes – Cotia
De terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h
(11) 4703-6460 / (11) 4614-0609

Construído no Estádio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho, antigo Estádio Municipal do Pacaembu, na Praça 
Charles Mille, o museu traz a história do futebol de forma 
interativa, misturada com fatos históricos que marcaram 
época no Brasil e no Mundo. 

Horário: Ter. a dom.: 9h às 17h (c/permanência até 18h)
Grátis às quintas. Crianças até 7 anos, pessoas com 
deficiência e professores da rede pública não pagam
Endereço: Praça Charles Miller, s/n°, estádio do Pacaembu – 
(11) 3664 3848

E para quem gosta de hambúrguer, levar as crianças no 
Jedi´s é uma ótima opção de alimentação e diversão. O 
cardápio é variado, colorido e a temática do filme Star Wars 
encanta adultos e crianças que adoram tirar fotos com os 
personagens.

Búrgueres, almoço e jantar de pratos rápidos e decoração 
temática do lendário filme Star Wars, com happy hour.
Endereço: R. Verbo Divino, 1194 - Chácara Santo Antônio, 
São Paulo - SP - Telefone:(11) 2387-2552

Jedi´s Burguer

SESC Interlagos

Em uma área de 500 mil m2, o local reúne natureza, lazer, 
atividades culturais e esportivas. Para as crianças há playgrounds, 
casa da árvore, jacaré gigante, recanto das águas e a 
brinquedoteca. Além disso, são desenvolvidas atividades como 
exposições, teatro infantil, oficinas culturais, entre outras coisas.

Endereço: Avenida Manuel Alves Soares, 1100 – Parque Colonial, 
São Paulo - SP, 04821-270 - Telefone:(11) 5662-9500
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SESC Santo Amaro

Museu Catavento
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Unidade com projeto premiado de Edson Elito que oferece comedoria, 
biblioteca, parque aquático, teatro, consultórios odontológicos e espaço 
lúdico.

Endereço: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04752-005
Telefone:(11) 5541-4000

O Catavento é um museu Lúdico e interativo dedicado às ciências, 
dividido em quatro espaços: universo, vida, engenho e sociedade, 
que permite que os visitantes aprendam enquanto se divertem 
pelos espaços.

Endereço: Av. Mercúrio, S/N - Brás, São Paulo - SP, 03003-060

A Cidade da Criança é o parque de diversões brasileiro 
localizado no centro da cidade de São Bernardo do Campo, 
na região metropolitana de São Paulo, atrás dos antigos 
estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. 
Wikipédia

Endereço: R. Tasman, 301 - Jardim do Mar, São Bernardo do 
Campo - SP, 09750-360
Telefone: (11) 4330-6998

Cidade das Crianças

Parque Guarapiranga

Estrada Guarapiranga, 575 – Parque Alves de Lima 
Subprefeitura M'Boi Mirim 
Área: 152.600 m

 
Funcionamento: de terça a domingo das 6h às 18h 
Fone (11) 5514-6332
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Andar pelo Centro de São Paulo é sempre 
uma boa opção para quem gosta de história.
Com prédios conhecidos por sua 
arquitetura, a região foi restaurada e conta 
inclusive com guias que explicam a 
importância dos locais.

Catedral da Sé, Pátio do Colégio, Estação da 
Luz e Pinacoteca são algumas das opções 
que sugerimos, além do Mercado Municipal, 
localizado na região da 25 de março com 
deliciosas opções de lanches e refeições 
para todos os gostos.

Salesópolis

São Roque

Uma ótima opção para passar o dia é conhecer a 
nascente  do Rio Tietê em Salesópolis. Mediante 
agendamento prévio, é possível se divertir pelas trilhas 
interpretativas e matar a sede nas  torneiras para beber 
água do rio, que por ali corre limpinha. 

Informações turísticas 
Centro de Informação ao Turista, Artesanato e Cultura 
R. XV de Novembro, s/n 
Tel: (11) 4696-1718 

Distâncias 
São Paulo: 110 km 
Mogi das Cruzes: 47 km 
Acesso pela SP-088 

Endereço 
Parque Nascentes do Tietê 
Estrada do Pico Agudo - acesso pela SP-088, Km 107 
Tel: 4696-171

As férias chegaram e, com elas, a pergunta: o que fazer 

com as crianças quando viajar não é uma opção? 
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Centro de São Paulo
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A Cidade fica pertinho de São Paulo, 54 km, e conta com 
rotas de adegas e restaurantes.
Para as crianças, que tal dar uma passada no Ski 
Mountain Park, com pistas artificiais para a prática de 
Esqui ou Snowboard. 

Endereço: Av. Três de Maio, s/n - Cambará, São Roque - 
SP, 18133-310
Telefone:(11) 4712-3299



A cidade conta também com vários 

monumentos históricos, como o Museu da 

Convenção, a casa onde ficou hospedado 

dom Pedro II, o famoso Telefone Público, a 

Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, 

o Semáforo próximo ao orelhão e o 

Armazém do Limoeiro, entre outras.

'Berço de bandeirantes'. É assim que Santana de Parnaíba, 

com toda a razão, se proclama. Localizada a 40 

quilômetros do centro de São Paulo, a cidade foi, nos 

séculos 16, 17 e 18, quando ainda era vila, ponto de partida 

dos sertanistas que se dirigiam ao interior do Brasil em 

busca de riquezas e escravos. A história todos sabem: eles 

desbravaram, enriqueceram e escravizaram - e seu ímpeto 

explorador é até hoje motivo de orgulho para esse 

município de 100 mil habitantes.

A 138 quilômetros da capital paulista, a cidade da 

porcelana reúne 450 lojas de itens decorativos e 

utensílios domésticos
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Itu

Santana do Parnaíba

Pedreira

...outras cidades com roteiros turísticos próximas de São Paulo 

que são uma ótima opção de passeio aos finais de semana...

...desejamos a todos boas férias e muita diversão!!!
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