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VISITA DE GRUPO DE CRIANÇAS 

Crianças nos espaços de brincar e jogar, sala de integração sensorial e oficina de 

produção de brinquedos. 

 

A Oficina do Aprendiz, criada em 2004, têm como missão promover o resgate da 

cultura lúdica caracterizada pela imersão no brincar, transformando atos de consumo em 

momentos de reflexão e revisão de papeis do adulto enquanto provedor da infância e da 

criança enquanto consumidora de brinquedos prontos e acabados. 

O desafio que nos colocamos ao acolher nossos visitantes passa por gerar 

modificações em nossa concepção de infância, brinquedo, brincadeira e jogo! Buscamos 

proporcionar uma experiência, à adultos e crianças, de não apenas comprar brinquedos 

mas de vivenciar momentos mágicos que transformam hábitos de convivência na família, 

na escola e com os amigos! 

 

A visitação passa por três momentos distintos: 

• Primeiro, um mergulho no universo mágico de brinquedos e jogos que sobrevivem 

a centenas ou milhares de anos, em diferentes culturas de nosso planeta; 

• Segundo, provocamos atividades mais orientadas de acordo com o perfil, idade ou 

objetivo específico do visitante; 

• E por último, o momento mais mágico da visita: descer até o espaço de fábrica 

onde a magia da transformação de pedaços de madeira em brinquedos provoca 

encantamento e desejo de fazer seu próprio brinquedo. 

 

Ao recebermos grupos de crianças vindas de escolas da região, cada criança 

participa da construção de um pequeno e simples brinquedo que levará como convite à 

reflexão sobre quantos brinquedos precisamos, qual é o melhor brinquedo e, finalmente 

como é muito prazeiroso o fazer do que receber tudo pronto! Brinquedo bom é aquele que 

reserva espaço para o brincante terminá-lo ou modifica-lo!   

 

Não é permitido trazerem dinheiro para compras. 

Tempo de visitação: 1H30 

Custo: R$ 15,00 por criança 

 

Conheça melhor o nosso trabalho 
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