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VISITINHA NAS ARTES

● É a visitação da Cidade das Artes Bibi 
Ferreira para crianças até 12 anos, 
que pretende guiar as crianças pelo 
mundo da imaginação, despertando 
o seu interesse pelas artes.

● Ela se divide em 2 partes: um tour 
realizado por guias treinados, pela 
Esplanada, Grande Sala, Teatro de 
Câmara, Sala Eletroacústica e Sala 
do Lego e Sala de Leitura. A 2a parte 
é uma aula de inicialização musical 
com a Professora Mila. 

@visitinhanasartes
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 A ideia por trás dessa atividade é a de 
despertar nas crianças o prazer pelas 
artes, pelas possibilidade que as artes    
        nos oferecem para discutir a vida,   
                explorar a nossa existência,    
           provocar re1exões, expressar os  
        sentimentos, nos divertir e nos       
          unir por um objetivo.

@visitinhanasartes
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● Os guias usam técnicas da contação de histórias para 
envolver as crianças e o sistema áudio emula aquelas 
que lhes são contadas ao pé do ouvido.

● Um intérprete de libras faz a comunicação com os 
surdos.

● Uma personagem foi criada para ajudar a levar as 
crianças para o mundo da imaginação. A Batutinha!

● A Batutinha é uma fantasminha que habita a Cidade 
das Artes e cuida de todas as artes e  artistas no Rio.

● Ela é uma maestrina, para mostrar que mesmo o que 
parece impossível pode ser alcançado.

@visitinhanasartes
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VISITINHA NAS ARTES

 A Visitinha nas Artes foi >nanciada pelo FOCA, um projeto 
de fomentos das artes patrocinado pela Prefeitura do Rio 
de Janeiro, em 2022.

 A Visitinha nas Artes é gratuita!
 As visitas ocorrem, normalmente aos 

domingos, e em datas especiais.
 A capacidade é de 20 crianças e um total de 

50 pessoas. 
 As visitas podem receber grupos de escolas, 

ongs, condomínios, famílias, desde que 
reservados com antecedência. 
milamusiced@gmail.com

@visitinhanasartes
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VISITINHA NAS ARTES

 Levamos as crianças pelo mundo mágico 
da Cidade das Artes Bibi Ferreira, onde 
se encontrarão com criaturas desse e de 
outros mundos, conhecerão os segredos 
por trás de cada detalhe existente ou 
imaginário da cidade, e elas perceberão 
que seus mundos vão além das 
fronteiras físicas.

@visitinhanasartes
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 Contrapartidas
● Logo dos patrocinadores na comunicação, 
mídias sociais e uniformes.

● Menção dos patrocinadores nos 
comunicados à imprensa e pelos guias 
durante a visita.

● Reserva prioritária para grupos de 
interesse dos patrocinadores.

@visitinhanasartes



  9

VISITINHA NAS ARTES

@visitinhanasartes
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@visitinhanasartes
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@visitinhanasartes
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@visitinhanasartes
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@visitinhanasartes
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Mila Schiavo Weyrauch
21-98122.8049

milamusiced@gmail.com
instagram.com/VisitinhaNasArtes
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