
Com fauna e fl ora características da Mata 
Atlântica, a Unidade de Conservação Estadual 
possui três trilhas de passeio, ampliando as 
possibilidades de contato das crianças com o 
verde. Ideal para piqueniques e brincadeiras ao 
ar livre. Também possui programação.

Endereço: Av. Professor José Arthur de Carvalho, 
644-1002 – Lagoa Redonda, Fortaleza/CE, 
60831-370.
Telefone: (85) 3101.5550

Reinaugurada este ano, a Biblioteca Pública 
Estadual do Ceará (Bece) já se tornou um dos 
lugares preferidos para levar as crianças. Isso 
porque une brincadeiras, conhecimento e uma 
programação ideal para mergulhar os pimpolhos 
num clima de magia e criatividade.

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 
Av. Leste-Oeste, 255, Centro.
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Apesar de não possuir uma programação fi xa para o público 
infantil, o Museu da Fotografi a Fortaleza (MFF) frequentemente 
realiza atividades cujo foco é a participação de crianças. 
A intenção é fazer com que o meio fotográfi co fi que cada vez 
mais acessível aos pimpolhos.
Sempre são promovidas pelo equipamento, por exemplo, a 
Ofi cina de Fotografi a de Celular para crianças e também a de 
Câmera Obscura. Na primeira, a turminha une teoria e prática, 
explorando uma forma bastante específi ca de observar o 
cotidiano. A atividade é voltada para aqueles a partir de 6 anos.
Já na segunda, por meio de dobraduras, cortes e colagens, o 
encontro aborda o princípio da câmera fotográfi ca. Com materiais 
simples, os pequenos participantes produzem e utilizam as próprias 
câmeras obscuras para realizar as imagens que desejam.

Também conhecida pelo nome de Centro de Artesanato 
(Ceart), a Praça Luíza Távora é outro recanto ideal para a 
prática de atividades ao ar livre, permitindo uma maior 
conexão com o meio ambiente em plena aglomeração de 
prédios da Aldeota.
O espaço ganhou uma brinquedoteca, estimulando o 
desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças 
entre 3 e 12 anos. Com área de 300m², possui piso 
anti-impacto e brinquedos infantis: casinhas duplas – 
sendo uma com ponte de playground e outra com ponte 
de eucalipto –, escorregadores com balanço triplo, duas 
gangorras, dois brinquedos em mola, uma gangorra dupla 
frontal e um balanço frontal. Estes dois últimos brinquedos 
são inclusivos, o que permite que bebês de colo e crianças 
com defi ciência se divirtam no espaço. Outro detalhe 
superbacana é que a praça carrega parte da História do Ceará, 
a exemplo de um vagão antigo de trem. Atualmente, ele 
está reformado para as crianças brincarem e mergulharem 
no passado de nosso Estado.
Endereço: Avenida Santos Dumont, 1589, Aldeota.

Por meio do Grupo Mirante de Teatro Unifor, a Universidade 
de Fortaleza também entra no rol dos lugares que oferecem 
programações educativas para crianças. O projeto Tarde 
com Arte promove uma verdadeira viagem pelo mundo 
artístico de uma forma bastante especial.
A iniciativa parte da vida dos artistas plásticos e das obras de 
arte espalhadas pela Unifor para dialogar com importantes 
aspectos do imaginário e do cotidiano em si. Resultado: 
múltiplos transbordamentos e saberes entre pais, fi lhos e 
toda a comunidade.
Contação de histórias em áudio, para divertir crianças 
e adultos, também compõe a iniciativa, que já tratou de 
diversos aspectos relacionados à trajetória e ao legado 
de Salvador Dalí (1904-1989), Nice Firmeza (1921-2013), Vik 
Muniz e a ancestralidade da cultura popular.
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A Casa de José de Alencar é uma instituição cultural propícia 
para para fazer um piquenique com as crianças.

Endereço: Av. Washington Soares, 6055, José de Alencar, 
Fortaleza/CE, 60830-640.
Telefone: (85) 3366.9276

Área de lazer mais antiga da cidade, construída em 
1890, o Passeio Público – também conhecido como 
Praça dos Mártires – reúne características valiosas para o 
aproveitamento infantil e de toda a família.
Centenário, belo e aconchegante, reserva aos pequenos 
uma das vistas mais bonitas de Fortaleza, com a presença 
do mar de um lado e de um extenso tapete de folhas de 
outro, das copas das árvores. Um encontro com o presente 
e com o futuro de forma singela e poderosa.
No espaço também se encontra o Café Passeio, com 
lanches, almoços e apresentações ao vivo, agradando a 
todos os públicos e fazendo com que os pequenos sintam a 
arte em meio ao que a Capital tem de mais rico.

Endereço: Rua Doutor João Moreira, s/n – Centro. Ao lado 
da Santa Casa de Misericórdia.
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