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Museu da Imigração inaugura espaço de leitura da Fundação Bunge 

Abertura do projeto “Semear Leitores”, com cerca de mil livros, acontecerá no dia 26 (terça-feira), às 14h 

 

Durante o ano, o Museu da Imigração - instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo 

do Estado de São Paulo - promove diversas atividades culturais e educativas voltadas ao público infantil. A 

partir de 26 de novembro (terça-feira), por meio de uma parceria com a Fundação Bunge, as famílias 

poderão aproveitar o Espaço de Leitura “Semear Leitores”, com inauguração marcada para às 14h. Com 

mais de 30 ambientes gratuitos em nove estados brasileiros, o projeto estará disponível aos visitantes na 

Sala das Comunidades, ao lado do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência (CPPR), de maneira 

permanente. 

 

Criado para estimular o contato das crianças com os livros de maneira atrativa e prazerosa, o ambiente 

contará, na abertura, com uma apresentação conduzida pela escritora e contadora de histórias Kiara Terra, 

criadora do método “A História Aberta”, com narrativas colaborativas. Com estantes baixas para facilitar o 

acesso aos livros, pufs e tatame, o espaço terá elementos que remetem à imigração, como trem e navio 

onde os pequenos poderão sentar para ler as publicações disponíveis na sala. Entre os cerca de mil 

materiais de leitura, as crianças encontrarão contos relacionados às temáticas abordadas pelo Museu. 

 

“Oferecer programações para o público infantil, que valorizem a interação das crianças com os familiares e 

apresentem a temática da imigração desde cedo, faz parte do planejamento de nossas ações. Sendo assim, 

contar com um espaço permanente no qual os pequenos poderão ter acesso a tantas histórias no universo 

da leitura tornará a visita ao MI ainda mais enriquecedora”, comenta a diretora executiva do MI, 

Alessandra Almeida. 

 

A garotada e as famílias poderão soltar a imaginação com adereços variados, que proporcionarão uma 

experiência ainda mais especial e irão contribuir com as atividades realizadas, como contações de história. 

Além disso, uma mediadora de leitura, profissional formada pela Fundação Bunge e responsável por 

estimular esse processo entre os visitantes, estará sempre presente no espaço. 

 

Serviço  

Abertura do Espaço de Leitura “Semear Leitores” 

Data: 26 de novembro (terça-feira) 
Hora: 14h 
Entrada: Gratuita 
Local: Museu da Imigração 
 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 10h às 17h 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 

Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 

www.museudaimigracao.org.br  
 

http://www.museudaimigracao.org.br/
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Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes | (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli | (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  
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