MUSEU DOS BRINQUEDOS NA PRAÇA DA LIBERDADE
A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio do Circuito Liberdade, e o Museu
dos Brinquedos convidam adultos e crianças para se divertirem na Praça com as
antigas brincadeiras de rua, destacando a potencialidade do brincar genuíno, sem
muita parafernália e tecnologias, apenas com a imaginação, a ludicidade do próprio corpo, da
relação entre gerações e diferentes pessoas.
Serão brincadeiras de roda,cantadas e coletivas, como Dona Aranha, Elefantinho Colorido,
Comida Brasileira, Estátua Pai Francisco, Lava a saia, Andar de trem e ainda uma gostosa
gincana com corrida do saco, do ovo, da minhoca, futebol de pano e dança da laranja!
Dias 23 e 30 de janeiro, das 9h às 12h, na Praça da Liberdade

MUSEU DAS MINAS E DO METAL
Férias é no Museu!
O Educativo do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal convida para as atividades
presenciais no Férias é no Museu! Nos dias 13 a 15, de 18 a 22, e 25 a 29 de janeiro, o Museu
oferece uma programação recheada de diversão e conhecimento para a criançada aprender e
se divertir. Serão ofertadas oficinas, contação de história e jogos educativos que abordarão as
diversas temáticas do museu. Os dias de atividades serão divididos em turnos, com número de
participantes limitados para cada turma.
Entrada gratuita. Vagas limitadas. Inscrição no local com 30 minutos de antecedência.
Menores de 13 anos deverão estar acompanhados dos seus responsáveis, que poderão
participardas atividades com as crianças.
Contação de Histórias e Contação de Histórias em Libras
Quinta, 13/01, e quarta, 26/01, das 14h30 às 17h
Oficina de Cristais
Sextas, 14/01 e 21/01, 14h30 e 16h
A partir de 08 anos de idade
Tabuleiro Acessível
Sábados, 15/01 e 29/01, das 14h às 17h
Jogos Educativos
Terças, 18/01 e 25/01, das 14h às 17h
Oficina de Libras
Quarta, 19/01 e quinta, 27/01, das 14h às 17h
A partir de 04 anos de idade
Oficina de Fósseis
Quinta, 20/01 e sexta, 28/01, 14h30 e 16h, sendo 14h30 (5 a 7 anos) e 16h (a partir de 8 anos)
Oficina Lacre do Bem
Sábado, 22/01, das 14h às 17h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE MINAS GERAIS
Os homens querem casar e as mulheres querem sexo (Campanha de Popularização do
Teatro)
14, 15 e 16/01
Sexta e sábado às 20h , domingo às 19h
Ingresso:
https://www.vaaoteatromg.com.br/detalhe-peca/belo-horizonte/os-homensquerem-casar-e-as-mulheres-querem-sexo
Os Saltimbancos (Campanha de Popularização do Teatro)
15, 16, 22, 23/01 , 05 e 06/02, às 16h
Ingresso: https://www.vaaoteatromg.com.br/detalhe-peca/belo-horizonte/os-saltimbancos
Pouso Forçado (Campanha de Popularização do Teatro)
Datas: 21, 22e 23/01
Sexta e sábado às 19h30, domingo às 19h
Ingresso: https://www.vaaoteatromg.com.br/detalhe-peca/belo-horizonte/pouso-forcado
Meu adorável Genro (Campanha de Popularização do Teatro)
28, 29e 30/01/2022
Sexta e sábado às 20h , domingo às 19h
Ingresso:
https://www.vaaoteatromg.com.br/detalhe-peca/belo-horizonte/meu-adoravelgenro
Como vencer a burocracia sem ter um infarto
04/02, 05, 06, 11, 12, 13, 19 e 20/02
Sexta e sábado, às 20h , domingo, às 19h
Ingresso:
https://www.vaaoteatromg.com.br/detalhe-peca/belo-horizonte/como-vencer-aburocracia-sem-ter-um-infarto
O Chapeleiro Maluco
12 e 13/02, às 16h
Ingresso:
https://www.vaaoteatromg.com.br/detalhe-peca/belo-horizonte/o-chapeleiromaluco

CENTRO CULTURAL UNIMED
Dias 15 e 16, às 16h - Peça infantil “Rainha da Neve", Cyntilante Produções - R$ 50 (inteira) eR$
25 (meia) - livremente inspirado na animação Frozen.
Até o dia 23/1, a exposição “Fátima Pena: flores inexatas, esquinas de sombra”. A entrada é
franca e a Galeria de Arte funciona de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 20h, sábados,
domingo e feriados, das 11h às 18h.
Dias 22 e 23, às 16h - Peça infantil “Mágico de Oz", Cyntilante Produções - R$ 50 (inteira) e R$
25 (meia).
Dias 29 e 30, às 16h - Peça infantil “Rapunzel", Cyntilante Produções - R$ 50 (inteira) e R$
25(meia).

ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Sessões no Planetário
Uma experiência única em Minas Gerais! No Planetário do Espaço do Conhecimento UFMG, o
público tem uma visão de 180º x 360º: todo o ambiente se transforma em cinema imersivo,
com sensação de profundidade e total envolvimento. A atividade possui um valor simbólico de
R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia), e é realizada duas vezes ao dia.
Confira a programação das sessões:
Terça: 13h - Limite e 16h - Dois Pedacinhos de Vidro
Quarta: 13h - Da Terra ao Universo e 16h - Arqueoastronomia Maia
Quinta: 13h - O Segredo do Foguete de Papelão e 16h - Alvorecer da Era Espacial
Sexta: 13h - Dois Pedacinhos de Vidro e 16h - Limite
Sábado: 13h - Alvorecer da Era Espacial e 16h - Da Terra ao Universo
Domingo: 13h - Arqueoastronomia Maia 16h - O Segredo do Foguete de Papelão
Obs: com ocupação reduzida, a 18 pessoas por sessão, seguiremos os protocolos de segurança
estabelecidos.
Visita mediada à Exposição Mundos Indígenas
A atividade presencial consiste em um passeio com o público pelo universo dos povos
Yanomami, Ye’kwana, Xacriabá, Maxakali e Pataxoop, que contam sua própria história na
exposição. Cada visita contará com até 10 participantes e seguirá os protocolos de segurança
estabelecidos.Atividade gratuita.
Dias 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 de janeiro, às 15h.
Oficina ‘Desdobrando o museu: Aves do Sertão’
A oficina é um convite para a construção de origamis (dobraduras em papel), com inspiração
na instalação “Ave, Sertão!”, da artista Dilce Laranjeira, na exposição virtual ”Sertão Mundo”.
Assim, as pessoas poderão conhecer um pouco da instalação e, por meio de um passo a passo
super divertido, construir um origami de uma dessas aves que habitam o sertão, lugar que
possui uma biodiversidade e cultura tão únicas! Atividade gratuita.
Dias 15 e 30 de janeiro, às 15h
Oficina ‘O Planisfério!’
O planisfério é uma representação plana da esfera celeste, que permite indicar quais
constelações podemos ver no céu noturno em qualquer dia e horário em Belo Horizonte. O
planisfério utilizado na oficina foi produzido como parte integrante da Sertão Mundo,
exposição virtual do Espaço do Conhecimento UFMG, que tem como referência o Sertão, este
lugar tão característico e presente na obra do escritor João Guimarães Rosa.Atividade gratuita.
Dias 22 e 29, às 15h
Papo em Pauta - Convivência, trabalho e pandemia: novas territorialidades e afetos

Em mais uma edição do ciclo de palestras sobre saúde, bem-estar e cultura, promovidas pelo
Espaço do Conhecimento em conjunto com o Instituto Unimed BH, conheceremos, juntos aos
convidados Ângela Marques, professora do Dep. de Comunicação Social da UFMG, e Luís Sá
Martino, professor do PPG em Comunicação da Cásper Líbero, aspectos sobre as novas
territorialidades de convivência e afeto.Atividade gratuita.
25 de janeiro, às 19h.
Lançamento da 4ª temporada da Exposição Sertão Mundo
Em janeiro, daremos continuidade a mais uma etapa da exposição Sertão Mundo! Concebida
no formato virtual, a 4ª temporada será inaugurada no dia 15 de janeiro, com quatro novas
instalações, sendo duas delas ligadas à astronomia. Atividade gratuita.Confira abaixo:
1) O Pedrês (Lajes)
2) Órion (Capitão Eneas) - Uma Madrugada de Primavera no Sertão
3) Órion (Capitão Eneas) - Como montar e usar o planisfério
4) Outros Sertões: Hamburgo (Hamburgo) - vídeo sobre locais de Hamburgo

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE
Morfose, com Uýra Sodoma
Um passeio sensorial e reflexivo pelos diálogos vividos por Andreza, durante o isolamento
social numa cidade estrangeira, no ano de 2020, onde natureza, arquitetura e seus elementos
foram capazes de trazer sensações memoráveis, com um gosto de sol.Integra o projeto
Sensações Memoráveis, com curadoria de Marco Paulo Rolla.
9 de janeiro, às 11h
Link: https://www.youtube.com/channel/UCYSzzu-rRNRwyYjh-J5nZzA
DJ Jota Januzzi
Jota Januzzi é dono de um estilo original. Sua ampla pesquisa musical se traduz em sets
multifacetados, capazes de conduzir o ouvinte por diferentes universos, incorporando
múltiplos gêneros e subgêneros, amarrados por uma forte narrativa. Atualmente é residente
da 101Ø, um dos principais coletivos de música eletrônica de Belo Horizonte. Já se apresentou
em diversas festas e clubs em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis,
Brasília, Búzios entre outras.
Dia 13/01, das 19h30 às 21h, na Sala Azul - MMGV
Oficina MOBRI: Brinquedos de papelão - Dinossauro
Já pensou em construir o seu próprio brinquedo? Não precisa de pilha nem outros dispositivos
eletrônicos. Basta usar raciocínio, criatividade e imaginação para começar a brincadeira.
Utilizando papelão, a Mobri ensinará como construir um dinossauro!
Cada dia terá quatro turmas:
- das 10h30 às 11h

- das 11h às 11h30
- das 11h30 às 12h
- das 12h às 12h30.
Faixa-etária: 4 a 10 anos.
Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317. OBS.: a criança deverá ser acompanhada por um
responsável durante todo o tempo da oficina. Haverá tolerância de 5 minutos para a chegada
do participante. Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Dias 15 e 22 de janeiro, presencial.
Oficina de Origami: Bora dobrar!, com Kennya Ramalho – Ímã Vestido
Dobraremos juntinhos um lindo e charmoso vestido em origami que irá decorar cantinhos
encantados do seu dia a dia.
Serão duas turmas:
- das 10h30 às 11h30
- das 11h30 às 12h30.
Faixa-etária: 7 a 10 anos.Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317.OBS.: a criança deverá ser
acompanhada por um responsável durante todo o tempo da oficina. Haverá tolerância de 5
minutos para a chegada do participante.Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Dia 16 de janeiro, presencial
Oficina de Stencil, com Julia Mendes
Utilizando-se da técnica stencil, crianças serão convidadas a estampar camisas, bolsas ou
pedaços de tecidos com imagens e frases. É necessário que os participantes tragam camisa
usada (sem estampa e de qualquer cor) ou bolsa.
Cada dia terá quatro turmas:
Dia 18/01
- das 14h às 14h30.
- das 14h30 às 15h.
- das 15h às 15h30.
- das 15h30 às 16h.
Faixa etária: 3 a 6 anos.
Dia 26/01
- das 14h às 14h30.
- das 14h30 às 15h.
- das 15h às 15h30.
- das 15h30 às 16h.
Faixa etária: 7 a 10 anos.
Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317.OBS.: a criança deverá ser acompanhada por um
responsável durante todo o tempo da oficina. Haverá tolerância de 5 minutos para a chegada
do participante.Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Dias 18 e 26 de janeiro, presencial

Oficina Bonecas Africanas, com Nanci Lourdes
A construção da boneca negra preserva, em forma de escultura, um pouco da história de um
povo que carrega no peito a alegria de uma criança. Confeccionada com jornal, desperta a
atenção e os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, “nossa mãe Terra”, tão sagrada
para nossos ancestrais africanos e para todo o planeta.
Faixa-etária: 9 a 12 anos.Inscrições pelo telefone (31) 3343-7371.OBS.: a criança deve vir com
roupa que possa sujar. Deverá ser acompanhada por um responsável durante todo o tempo
da oficina. Haverá tolerância de 5 minutos para a chegada do participante.Integra o projeto
Férias Divertidas no Memorial.
Dias 20 e 21 de janeiro, das 14h às 16h, presencial
Oficina de Origami: Bora dobrar!, com Kennya Ramalho – Colar Coração
Imagine ter um quadrado de papel em suas mãos e transformá-lo em um lindo coração. Com
ele em mãos, criaremos um acessório para que ele fique mais tempo ao seu lado e pertinho de
seu coração.Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Serão quatro turmas:
- das 10h30 às 11h.
- das 11h às 11h30.
- das 11h30 às 12h.
- das 12h às 12h30.
Faixa-etária: 5 e 6 anos.
Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317.
Dia 23 de janeiro, presencial
Show – Wilson Dias
Dia 23/01, às 11h, no Auditório do MMGV
Oficina Como desenhar dinossauros, com Val Armanelli
Baseados em uma imagem, vamos fazer o desenho de um dinossauro, primeiro construindo-o
com figuras geométricas, depois refinando o desenho adicionando detalhes e características.
Por fim, vamos transferir o desenho para um segundo papel e colorir!
Cada dia terá duas turmas:
- das 14h às 14h40.
- das 15h às 15h40.
Faixa-etária: 7 a 10 anos.
Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317. OBS: a criança deverá ser acompanhada por um
responsável durante todo o tempo da oficina. Haverá tolerância de 5 minutos para a chegada
do participante.Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Dias 27 e 28 de janeiro,presencial

Oficina MOBRI: Brinquedos de papelão – Casas e Carros
Nessa oficina, os encaixes e as dobras do papelão se transformarão em casas e carros!
Serão quatro turmas:
- das 10h30 às 11h.
- das 11h às 11h30.
- das 11h30 às 12h.
- das 12h às 12h30.
Faixa-etária: 4 a 10 anos.
Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317.OBS: a criança deverá ser acompanhada por um
responsável durante todo o tempo da oficina. Haverá tolerância de 5 minutos para a chegada
do participante.Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Dia 29 de janeiro, presencial
Para Chicos – Mariana Arruda Buarqueando para Crianças
Uma viagem pelo cancioneiro de Chico Buarque, com um olhar lúdico e teatrante da atriz,
cantora Mariana Arruda do Grupo Maria Cutia de Teatro. Em cena, canções como "João e
Maria", “Pedro Pedreiro”, "Valsa dos Clowns" e clássicos das trilhas de "Os Saltimbancos" e
"Os Saltimbancos Trapalhões".
Dia 29/01, às 16h, no Auditório do MMGV
Oficina de Origami: Bora dobrar!, com Kennya Ramalho – Marcador de Página: Boneca
Japonesa
Hina Matsuri, (Festa das Bonecas) ou “Dias das Meninas”, é uma festa típica japonesa que
ocorre no dia 3 de março, em que se ora pela saúde das meninas com a exibição de bonecas
vestidas de quimono (Hina Ningyô). Os participantes irão conhecer um pouco da história das
bonecas Ningyô e confeccionar um marcador de página na forma de uma Ningyô usando a
técnica do origami.
Serão duas turmas:
- das 10h30 às 11h30.
- das 11h30 às 12h30.
Faixa-etária: 11 a 15 anos.
Inscrições pelo telefone (31) 3343-7317.OBS: a criança deverá ser acompanhada por um
responsável durante todo o tempo da oficina. Haverá tolerância de 5 minutos para a chegada
do participante.Integra o projeto Férias Divertidas no Memorial.
Quando: Dia 30 de janeiro, presencial
BDMG CULTURAL
Mostra Sangue de Bairro

Série fotográfica dos artistas Affonso Uchôa e Desali sobre o bairro Nacional, em Contagem.
Exposição em cartaz até 23/01 na Galeria de Arte BDMG Cultural e na plataforma
mostrasbdmgcultural.org
Diariamente, das 10h às 18h
TEATRO FELUMA
“Capitão Fracasso”
Texto e direção: Luiz Paixão
Data: dias 22, 23, 29 e 30 de janeiro
Horário 20h (sábados) e 19h (domingos)
Classificação: livre
“Atendendo a Pedidos”
Direção e Dramaturgia: Lenine Martins e Robson Vieira
Atuação: Robson Vieira
Data: dias 24, 25, 26 e 31 de janeiro e 02 e 03 de fevereiro
Horário: 20h
Classificação: 16 anos
“Maio, Antes que Você me Esqueça”
Texto e direção: Jair Raso
Atuações: Ilvio Amaral e Maurício Canguçu
Data: dias 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro
Horário: 21h (sextas e sábados) e 19h (domingos)
Classificação: 12 anos
“Defunto Bom é Defunto Morto”
Texto: Jair Raso e Ricardo Batista
Direção e atuação: Ricardo Batista
Data: dias 08, 09, 10, 14 e 15 de fevereiro
Horário: 20h
Classificação: 12 anos
“A Porta e o Vestido”
Dramaturgia e atuação:FernandoFabrini
Direção: Carluty Ferreira
Data: dias 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de fevereiro
Horário: 20h
Classificação: 14 anos
Ingressos:R$ 20,00 (valor único) nos postos do Sinparc ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br
Na bilheteria do teatro: preços variam entre R$ 42,00 a R$ 60,00, de acordo com cada
espetáculo. Informações:www.vaaoteatromg.com.br |@campanha_do_teatro | @sinparcmg
CASA FIAT DE CULTURA.
Aleijadinho: artista multifacetado I Bate-papo virtual com o curador Liszt Vianna Neto
Um dos mais importantes nomes do Barroco e do Rococó, Aleijadinho teve o período de maior
desenvolvimento de sua arte entre os séculos 18 e 19. As obras sacras e o rico trabalho

arquitetônico se tornaram referência no que se conhece como um dos primeiros processos
artísticos genuinamente brasileiro. Seu legado está sendo rememorado pela Casa Fiat de
Cultura em um projeto inovador, a partir das obras de Sant’Ana Mestra, pertencente à Capela
de Sant’Ana, da comunidade de Chapada de Ouro Preto/MG; de São Joaquim, da Paróquia de
Nossa Senhora da Conceição, em Raposos/MG; e de São Manuel, do acervo da Paróquia de
Nossa Senhora do Bonsucesso, em Caeté/MG, em que o público pode acompanhar os
bastidores e o passo a passo do restauro. Quer saber mais sobre a exposição? No bate-papo o
curador e historiador Liszt Vianna Neto irá revelar os detalhes e a importância deste projeto
que, ao revisitar a obra do Aleijadinho e revelá-la ao público, oferece uma oportunidade para
que os contemporâneos possam reconstruir a memória do mestre e artista multifacetado.
Inscrições gratuitas pela Sympla
.
18/jan | das 19h às 20h30 | transmissão ao vivo
Rafael e a idade de ouro do Renascimento I Palestra virtual com Elisa Byington
As primeiras décadas do século XVI foram consideradas a Idade de Ouro do Renascimento,
ocasião em que artistas e letrados acreditaram ter alcançado a síntese entre as formas da
natureza e a perfeição da Antiguidade Clássica. Rafael de Urbino (1483-1520), o mais jovem da
trindade encabeçada por Leonardo da Vinci e Michelangelo, foi considerado entre eles o mais
perfeito. A polivalência do seu talento fez dele a figura dominante na cena artística sob o
pontificado de Leão X Medici (1513-1521), ápice do período. Para falar sobre esse artista que
foi capaz de unir a forma da estatuária clássica à naturalidade da expressão humana, Elisa
Byington, brasileira e italiana, pós-doutora em História da arte, irá fazer um recorte histórico
na fase madura do artista, com destaque para sua a capacidade de materializar em imagens
conceitos complexos que se transformaram em modelo para as academias de arte e referência
para os artistas ao longo dos séculos, até a ruptura com a tradição clássica no final do século
XIX. A palestra é uma parceria com o Consulado da Itália em Belo Horizonte. Inscrições
gratuitas pela Sympla.
26/jan | das 19h às 20h30 | transmissão ao vivo
CCBB
Teatro - O Pescador e a Estrela
Um menino redescobre seu poder de enxergar o invisível ao se imaginar como um herói
deficiente visual em uma aventura de resgate ao que não se pode ver, só sentir: o amor.
Elenco: Lucas Drummond, Diego de Abreu, Luisa Vianna, Sara Bentes e Thiago Marinho
Direção: Karen Acioly
De sexta a segunda, às 16h. Até 24/01
Ingressos: bb.com.br/cultura
Teatro I - CCBB BH - Praça da Liberdade, 450 - Savassi - BH
Oficina de Saberes
Encontros de produção de narrativas a partir dos imaginários culturais dos participantes,
promovendo um diálogo das culturas locais com as exposições em cartaz.
Dias 7 e 15 de janeiro, às 15h
Ingressos: bb.com.br/cultura

Sala do Programa Educativo - CCBB BH - Praça da Liberdade, 450 - Savassi - BH
Oficinas de Artes
Exercícios de experimentação de materiais, sons e movimentos em processos artísticos
voltados à criação de imagens.
Dias 8 e 16 de janeiro - 15h
Ingressos: bb.com.br/cultura
Sala do Programa Educativo - CCBB BH - Praça da Liberdade, 450 - Savassi - BH
Jogos de Arte
Encontros voltados à criação em artes, explorando brincadeiras e jogos de criação que
envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita.
Dias 9 e 22 de janeiro - 15h
Ingressos: bb.com.br/cultura
Sala do Programa Educativo - CCBB BH - Praça da Liberdade, 450 - Savassi - BH
Oficinas de Histórias
Encontros de leitura mediada de livros ilustrados, seguidos pela criação de narrativas de
invenção com imagens e textos reunidos em publicações artesanais.

Dias 14 e 29 de janeiro - 15h
Ingressos: bb.com.br/cultura
Sala do Programa Educativo - CCBB BH - Praça da Liberdade, 450 - Savassi - BH
Ateliê de Férias
Você já experimentou desenhar sem tirar o lápis do papel? E que tal pintarmos o que
guardamos na memória? E o som será que tem cor, vamos colorir os sons? Vamos desenhar os
sabores, que forma tem a comida que você mais gosta? O Ateliê de Férias é um espaço de
experimentação de alguns materiais/técnicas (aquarela, giz pastel, etc) e também de algumas
propostas/metodologias: sobreposição, justaposição, movimento, acaso, linha contínua entre
outros processos utilizados na produção de diversos artistas.
Dia 15 de janeiro, sábado, 11h
Ingressos: bb.com.br/cultura
Sala do Programa Educativo - CCBB BH - Praça da Liberdade, 450 - Savassi - BH

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS
A criançada que está em recesso escolar pode aproveitar para se divertir aprendendo, no
projeto Trem de Férias, do SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO), que será oferecido entre 25 e
29 deste mês de janeiro. A programação será aberta, no dia 25, com mais uma edição especial
do Mediador Mirim – das 9h às 11h30 –, ação que estimula a meninada a frequentar museus e
a se tornar guardiã do espaço museal.

Links para inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlu_f7AaZg1bbJc_Qr5WSgVqyVxuV4ADmZOOY
H5-H6Hw77A/viewform

