
bebês já passaram pelas
sessões, no colo das mães
ou no tapetinho lá da frente

é o número de adultos que
já participaram das sessões
para fofuchos de até 18 meses

+ Projetado para os pequenos, o
Aprontando Uma tem corredor sen-
sorial, ‘aulas’ de culinária, música,
arte e brincadeiras na horta, entre
outras atividades. O local também
promove ações ao ar livre, como o
‘Piquenique do Aprontando’ (dia
20/8, às 10h, na Praça Adolfo Bloch),

com contação de his-
tórias e cantigas

de rodas. Exce-
lente para a fa-
mília toda.
R. Simão Álvares,

951, V. Madalena,

2855-9129.

de cinemas recebem o projeto,
presente em 11 estados,
sendo 9 salas em São Paulo

+A brinquedoteca bilíngue Kinder-
play não tem a pretensão de ser uma
escola de inglês, mas ensina o idioma.
“É um momento em que a criança está
relaxada e aprende sem perceber”, diz
a dona, Daniela Grinberg. Ali, as crian-
ças brincam com arte, fantasia e músi-

ca. O espaço abre em al-
guns sábados, como

o dia 20, das 10h
às 16h, por R$ 78
a aula avulsa de
2h. R. das Tabo-

cas, 110,

V. Madalena,

3294-1374.

+Um dos pioneiras na baby
ioga, há 3 anos o GAMA promo-
ve a atividade incluindo os
pequenos no alongamento.
Porém, mais do que ficar jun-
to com a mãe durante a aula, o
bebê serve de ‘pesinho’, auxi-
liando no equilíbrio, na força e
na postura. A união costuma
dar muito certo mas, caso o
bebê chore, a professora o co-
loca no colo, sobre o balanço
da bola de pilates. E o
choro vai embora rapidi-
nho. R. Natingui, 380,

V. Madalena, 2506-7090.

C
rian

ças

mil

+Referência no teatro infantil, o Grupo
Sobrevento comanda a ‘2ª Mostra Inter-
nacional de Teatro para Bebês’, em São
Bernardo do Campo, de 22/8 a 4/9; e o ‘1º
Ciclo Internacional de Teatro para Bebês’,
em Brasília e no Rio de Janeiro. Infeliz-
mente, os eventos não vem à cidade. Mas,
em outubro,
eles estreiam
por aqui dois
espetáculos pa-
ra as crianças:
‘Bailarina’ (foto)
e ‘Meu Jardim’.
www.sobre

vento.com.br
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Permitido
aprontar

+Dia 5 de agosto de
2008, na primeira sessão
do Cinematerna, os ciné-
filos desavisados toma-
ram um susto: neném na
plateia? Sim, senhor. Era
a persistente Irene Naga-
shima, com o filho Max –
e outras 12 mães e 10
crianças. Três anos de-
pois, as sessões só aumen-
taram. Nesta semana:
amanhã (13), às 10h30,
‘Os Smurfs’ no Anália
Franco, e, às 11h, ‘Capitão
América’ no Market Pla-
ce. Segunda (15), às
13h30, ‘Os Smurfs’ no
Bourbon Shopping.
www.cinematerna.org.br

salas

Fazendo
escola

Em inglês,
please
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Equilíbrio
compartilhado

Sessão
premiada

+Com o nome já anuncia, a Baby
Arts - Música e Interação, une arte,
pais e filhos. Tudo isso em torno de
um violão, um piano ou vários choca-
lhos. Tanto faz. O que importa é a mú-
sica. E música boa, como a dos Beatles.
Este mês, além das deliciosas aulas
com Aline Romeiro e Wlad Mattos,
haverá atrações com participação dos
educadores italianos Arnolfo Borsac-

chi e Pier Elisa Campus: dias 20 e 27,
às 15h e às 16h30, a ‘Oficinas de Apren-
dizagem e Apreciação Musical para
Bebês’; e dia 28, às 19h30 e às 11h, um
miniconcerto. Gostou? Então prepare-
se. A Baby Arts estreia o projeto ‘Pri-
meiros Concertos’, dias 3 e 4/9, no
Sesc Pompeia. Baby Arts – Música e Inte-

ração. Al. dos Tupiniquins, 988, Moema.

R$ 300, as duas oficinas e o concerto.
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