
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMPD 
 
02 de dezembro, sábado 
 
Plenária Municipal de Dezembro 
Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, 100 
12H ÀS 17H 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA IDOSOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC 
 
03 de dezembro, domingo 
 
Arte Inclusão: Inclusão da Pessoa com Deficiência no Processo Artístico e Terapêutico 
Pólo Cultural da Terceira Idade, Rua Teixeira Mendes, 262 – Cambuci 
10H ÀS 11H45 / 14H ÀS 15H45 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS 
 
01 de dezembro, sexta-feira 
 
Apresentação “Danças, ritmos musicais e suas histórias” 
NAISPD CENHA - CREAS Mooca 
12H ÀS 14H 
 
02 de dezembro, sábado 
 
Exposição de produtos artesanais, grupo de conversa sobre os direitos da pessoa 
com deficiência e demonstração de aula de jiu-jitsu adaptado 
LUMEN – Associação de Assistência ao Deficiente Neuro Motor e/ou Mental - CREAS 
Vila Mariana 
09H ÀS 16H 
 
04 de dezembro, segunda-feira 
 
Feira Cultural: Meio Ambiente e Sustentabilidade 
NOVA 4E - Entidade Especializada em Pessoas Especiais - CREAS Mooca 
 
Dinâmicas na quadra 
Cantinho da Paz III - CREAS São Mateus 
 
Oficina “Um Novo Olhar” 
Cantinho da Paz II - CREAS São Mateus 
 
 
 
 
 
 

05 de dezembro, terça-feira 
 
Dinâmicas no espaço 
Cantinho da Paz III - CREAS São Mateus 
 
Exibição do filme “Cordas” 
Cantinho da Paz II - CREAS São Mateus 
 
06 de dezembro, quarta-feira 
 
Palestra “Deficiência Intelectual”, com o Professor Luis Jadon da Universidade São 
Judas 
NOVA 4E - Entidade Especializada em Pessoas Especiais - CREAS Mooca 
 
Reflexão sobre as atividades dos dias 04 e 05 de dezembro 
Cantinho da Paz II - CREAS São Mateus 
 
07 de dezembro, quinta-feira 
 
Ação voluntária com a Professora Mariana Bernardo, do Colégio Satélite - 
trabalhando corpo e movimento, jogos e gincanas 
NOVA 4E - Entidade Especializada em Pessoas Especiais - CREAS Mooca 
 
Capoeira - Inclusão Social da Pessoa com Deficiência 
Cantinho da Paz III - CREAS São Mateus / Clube Escola 
 
08 de dezembro, sexta-feira 
 
Ação com o SENAI - participação do Papai Noel, doces e apresentação de cães 
adestrados 
NOVA 4E - Entidade Especializada em Pessoas Especiais - CREAS Mooca 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC 
 
09 e 10 de dezembro, sábado e domingo 
 
Noite de Gala do Circo com acessibilidade em LIBRAS 
Theatro Municipal, Praça Ramos de Azevedo, s/n 
20H (09/12) / 18H (10/12) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COORDENADORIA DOS CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - COCEU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME 
 
01 de dezembro, sexta-feira 
 
CEU HELIÓPOLIS, Estrada da Lágrimas, 2385 - São João Clímaco 
10H ÀS 12H - Educação Inclusiva na perspectiva da educação integral com Maria Aparecida Gavioli 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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02 de dezembro, sábado 
 
CEU ALVARENGA, Estrada do Alvarenga, 3.752 - Pedreira 
08H ÀS 18H - Abertura da Exposição “Artistas Pintores com a Boca e os Pés” 
09H ÀS 18H - Palestra “Taekwondo Inclusivo” 
10H ÀS 11H - Boxe Inclusivo 
10H30MIN ÀS 12H - Tai Chi Chuan Inclusivo 
11H ÀS 12H - Muay Thai inclusvo 
13H ÀS 14H - Jiu Jitsu Inclusivo 
14H ÀS 15H - Dança e Jogos Teatrais Inclusivos 
 
CEU ARICANDUVA, R. Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa Terezinha 
09H ÀS 12H - Boxe - Aula aberta com vivências de inclusão 
09H30MIN ÀS 11H - Karatê - Aula aberta com vivências de inclusão 
10H ÀS 11H30MIN - Judô - Aula especial com vivências sobre a deficiência auditiva 
10H ÀS 12H - Capoeira Inclusiva - Demonstração e aula aberta 
13H ÀS 15H - Workshop de vivência de pessoas com deficiência visual, física e 
auditiva 
13H ÀS 15H - Coral de LIBRAS - EMEF Dr. Paulo Gomes Cardim 
13H ÀS 16H - Roda de Conversa - Inclusão: Oportunidades e Desafios na Educação 
14H ÀS 16H - Muay Thai - Aula aberta com vivências de inclusão 
 
CEU AZUL DA COR DO MAR, Av. Ernesto de Souza Cruz, 2.171 - Cidade A. E. Carvalho 
11H ÀS 12H30 - Capoeira - Aula aberta com vivências de inclusão e palestra 
09H - Tênis de Mesa sentado - Aula aberta com vivências de inclusão 
13H ÀS 14H30MIN - Kung Fu - Aula aberta com vivências de inclusão 
14H ÀS 16H - Taekwondo - Aula aberta com vivências de inclusão 
A CONFIRMAR - Vôlei sentado - Aula aberta para o público 
09H - Dança fitness - Aula aberta 
10H - Palestra “Direitos das Pessoas com Deficiência - SMPED” 
14h - Música Toquinho - Natureza Distraída - Direito da Inclusão (Dança) 
 
CEU CAMPO LIMPO, Av. Carlos Lacerda, 678 - Campo Limpo 
09H ÀS 15H - Apresentação e Oficina Bocha Paralímpica 
09H ÀS 11H - Apresentação e Oficina Goalball 
09H ÀS 15H - Laboratório Sensorial 
09H ÀS 15H - Oficinas de Artesanato, Danças e Exposição - CECCO 
09H ÀS 15H - Oficinas de Vivências: Cadeira de rodas, Esculturas em argila, Pinturas, 
Caminhada de olhos vendados com Guia e Artesanato 
11H ÀS 12H - Depoimento da Atleta de Bocha Paralímpica Evani Calado 
12H ÀS 13H - Depoimento da Analista Kátia 
13H ÀS 14H - Palestras de LIBRAS com Renata e Wilson 
14H ÀS 15H - Palestra "A inclusão da pessoa com deficiência intelectual " com Maria 
Fernandes 
 
CEU CANTOS DO AMANHECER, Av. Cantos do Amanhecer, s/n. - Jardim Eleny 
10H ÀS 11H Cinema 
11H ÀS 12H Vôlei Sentado 
11H30MIN ÀS 12H30MIN - Atividade Inclusiva na Piscina com pais e alunos da EMEF 
12H ÀS 13H - Futebol de Cinco (com olhos vendados) 
10H ÀS 11H - Danças Urbanas 
16H ÀS 17H - Apresentação de Tango 
 
CEU CASA BLANCA, R. João Damasceno, 85 - Jardim São Luís  
09H ÀS 10H - Yoga adaptada para cadeirantes 
A CONFIRMAR - Vôlei adaptado melhor idade 
A CONFIRMAR - Vivência futebol de 5 
A CONFIRMAR - Apresentação de pessoas com deficiência visual e cadeirantes 
paralímpicos 
 
CEU CAPÃO REDONDO, R. Daniel Gran, s/n - Capão Redondo 
08H ÀS 10H - Vivência de voleibol no escuro 
10H ÀS 11H - Vivência de caranguejobol 
10H ÀS 10H30MIN - Abertura 
A CONFIRMAR - Performance Constelação 
11H ÀS 11H30MIN - Inclusão Metade - CIEJA 
13H ÀS 14H - Exposição de trabalhos 
14H30 ÀS 16H - Vamos tomar um café terapêutico? 
16H ÀS 17H30 - Balada Inclusiva 
 
CEU CIDADE DUTRA, Av. Interlagos, 7.350 - Cidade Dutra 
08H50MIN - Sessão de cinema com filme temático 
A CONFIRMAR - 07H ÀS 08H20MIN - Vivência com atividades às cegas 
A CONFIRMAR - 11H ÀS 12H - Vivência de mobilidade 
 
CEU FEITIÇO DA VILA, R. Feitiço da Vila, 399 - Chácara Santa Maria 
08H - Diversidade de olho na cultura dos refugiados 
10H - Jiu Jitsu adaptado 
13H - Vôlei adaptado 
14H - Ponto, trama e vírgula (tramando com argila com inclusão) 
 

CEU FORMOSA, R. Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio 
08H30MIN - Palestra sobre inclusão 
09H - Experiências de atividades limitativas 
10H - Vôlei sentado 
11H - Maculelê para todos 
 
CEU HELIÓPOLIS, Estrada da Lágrimas, 2385 - São João Clímaco 
15H ÀS 16H - Karatê 
 
CEU INÁCIO MONTEIRO, R. Barão Barroso do Amazonas, s/n - Conjunto Inácio 
Monteiro 
08H30MIN ÀS 11H - Aula aberta de boxe 
11H ÀS 13H30MIN - Aula aberta de jiu jitsu 
12H30MIN ÀS 14H - Apresentação de dança de ritmos 
12H30MIN ÀS 14H - Apresentação de zumba 
16H ÀS 18H - Aula aberta de capoeira 
09H ÀS 12H - Torneio de futsal masculino sub 12-14 
12H ÀS 14H - Torneio de rugby tag sub 12-15 
 
CEU JAÇANÃ, R. Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira 
10H ÀS 11H30MIN - Palestra sobre inclusão 
A CONFIRMAR - Aula de Taekwondo 
11H ÀS 12H - Projeto SAAI - Oficina de Teatro 
09H ÀS 16H - Circuito Esportivo 
A CONFIRMAR - Oficina inclusiva com aluno de pedagogia da FMU 
12H ÀS 13H - Vídeo e oficina sobre inclusão 
 
CEU JAMBEIRO, Av. José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases 
A CONFIRMAR - Jiu Jitsu adaptado 
10H ÀS 12H - Palestra sobre inclusão nos esportes com o Professor Joel (A 
CONFIRMAR) 
18H ÀS 18H30MIN - Instituto Gnética - Palestra com atleta paralímpica e dançarina 
do Projeto Rodas que Voam + Apresentação 
18H30MIN ÀS 20H - Show: I Conexão Inclusiva CEU Jambeiro 
 
CEU PARQUE ANHANGUERA, R. Pedro José de Lima, 1020 - Jardim Anhanguera 
A CONFIRMAR - Vivência de vôlei sentado 
A CONFIRMAR - Oficina de pintura a guache 
A CONFIRMAR - Apresentação audiovisual “Conscientização da Inclusão” 
 
CEU PARQUE BRISTOL, Professor Artur Primavesi, s/n - Parque Bristol 
10H ÀS 11H30MIN - Contextualização e prática de judô para alunos com deficiência 
A CONFIRMAR - Visita da EMEB Neusa Basseto para diálogo sobre inclusão 
A CONFIRMAR - Oficina de tangran feito por surdos 
A CONFIRMAR - Prática de matemática para surdos 
A CONFIRMAR - Apresentação teatral 3ª Idade: Antes Paris 
A CONFIRMAR - Apresentação de futebol de amputados do Corinthians 
 
CEU PÊRA MARMELO, R. Pêra Marmelo, 226 - Jaraguá 
09H ÀS 11H30 - Relatos de uma mãe com filha com deficiência 
10H30MIN ÀS 11H30MIN - Curso de automaquiagem 
13H ÀS 15H - Apresentação Olga Kos 
 
CEU PERUS, R. Bernardo José de Lorena, s/n - Perus 
10H ÀS 11H - Hidro 
11H ÀS 12H - Oficina de contação de história 
13H ÀS 14H -  Palestra sobre inclusão 
14H ÀS 15H - Balada inclusiva 
 
CEU QUINTA DO SOL, Av. Luís Imparato, 564 - Cangaíba 
09H ÀS 10H - Aula para pessoas com deficiência auditiva 
11H ÀS 12H - Aula para pessoas com deficiência visual 
10H ÀS 11H - Hidro inclusiva 
14H ÀS 16H - Cinema 
17H ÀS 19H - Cinema 
11H ÀS 12H - Futsal de surdo 
13H ÀS 14H - Futsal de cego 
 
CEU ROSA DA CHINA, R. Clara Petrela, 113 - Jardim São Roberto 
09H ÀS 12H - Clínica de basquete 
A CONFIRMAR - 14H ÀS 16H - Oficina de LIBRAS 
A CONFIRMAR - 09H ÀS 10H - Hip Hop 
 
CEU SÃO RAFAEL, R. Cinira Polônio, 100 - São Rafael 
13H ÀS 15H - Apresentação e vivência de goalball 
 
CEU TIQUATIRA, Av. Condessa Elisabeth de Robiano, s/n - Penha 
10H ÀS 17H - Circuito inclusivo 
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CEU TRÊS LAGOS, Estrada do Barro Branco, s/n - Jardim Três Corações 
09H ÀS 10H - Karatê inclusivo 
11H ÀS 12H30MIN - Palestra e filme 
15H ÀS 16H - Taekwondo dance inclusivo 
17H30MIN ÀS 18H30MIN Taekwondo especial 

 
CEU VILA ATlÂNTICA, R. Coronel José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini 
14H ÀS 14H30MIN - Palestra “Arte Inclusiva - Processo de Territórios Sensoriais”, 
dentro da 16ª Mostra de Dança  
 

 
03 de dezembro, domingo 
 
CEU ALVARENGA, Estrada do Alvarenga, 3.752 - Pedreira 
15H ÀS 17H - Basquete Inclusivo (externo) 
 
CEU ARICANDUVA, R. Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa Terezinha 
13H - SpCine - Historietas Assombradas 
15H - SpCine - Blade Runner 
18H - SpCine -  Blade Runner 
 
CEU CAMINHO DO MAR, R. Eng. Armando de Arruda Pereira, 5.241 - Jabaquara 
10H ÀS 18H - Exposição de próteses esportivas - Parceria com Marian Weiss 
10H ÀS 18H - Vivência circuito com cadeiras de rodas 
10H ÀS 12H - Futebol escola para surdos x time de ouvintes 
13H ÀS 15H - Vivência vôlei sentado 
15H ÀS 17H - Vivência futebol de 5 
10H ÀS 12H - Piscina para a escola Helen Keller e Ane Sulivan 
 
CEU CAMPO LIMPO, Av. Carlos Lacerda, 678 - Campo Limpo 
09H ÀS 15H - Laboratório Sensorial 
09H ÀS 15H - Oficinas de Artesanato, Danças e Exposição - CECCO 
09H ÀS 15H - Oficinas de Vivências: Cadeira de rodas, Esculturas em argila, Pinturas, 
Caminhada de olhos vendados com Guia e Artesanato 
13H30MIN ÀS 14H - Futebol de Surdos 
 
 
CEU CANTOS DO AMANHECER, Av. Cantos do Amanhecer, s/n. - Jardim Eleny 
10H30MIN ÀS 13H - Apresentação de Karatê 
10H30MIN ÀS 13H - Capoeira 
10H ÀS 11H Futsal Adaptado 
 
CEU CAPÃO REDONDO, R. Daniel Gran, s/n - Capão Redondo 
10H ÀS 11H30 - Aula de conscientização - Hidroginástica 
12H ÀS 14H - Futsal em duplas 
14H30MIN ÀS 18H - Encerramento 
 
CEU CIDADE DUTRA, Av. Interlagos, 7.350 - Cidade Dutra 
09H ÀS 10H - Handebol para cadeiras 
10H ÀS 11H - Tênis de mesa para cadeirantes 
11H ÀS 12H - Iniciação a natação 
 
CEU FEITIÇO DA VILA, R. Feitiço da Vila, 399 - Chácara Santa Maria 
08H - Futsal adaptado 
14H - Basquete adaptado 
13H - SPCine para todos 
 

CEU INÁCIO MONTEIRO, R. Barão Barroso do Amazonas, s/n - Conjunto Inácio 
Monteiro 
10H ÀS 14H - Torneio de boxe 
11H ÀS 13H30MIN - Aula aberta de jiu jitsu 
13h30min às 15h - Aula aberta de Karatê 
10H ÀS 13H - Torneio de Street (3x3) 
 
CEU JAMBEIRO, Av. José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases 
A CONFIRMAR - Aula de taekwondo inclusiva + Palestra com o Instituto Olga Kos 
10H ÀS 12H - Cinema - Temas Inclusivos 
 
CEU PARQUE ANHANGUERA, R. Pedro José de Lima, 1020 - Jardim Anhanguera 
A CONFIRMAR - Oficina de culinária (biscoito) 
A CONFIRMAR - Apoio “Desafio Inclusivo do Passinho” 
A CONFIRMAR - Apresentação audiovisual “Conscientização da Inclusão” 
 
CEU PARQUE BRISTOL, R. Professor Artur Primavesi, s/n - Parque Bristol 
A CONFIRMAR - Apresentação teatral: Jardim do Inimigo 
A CONFIRMAR - Apresentação teatral 3ª idade: Antes de Paris 
A CONFIRMAR - Basquete em cadeiras de rodas 
 
CEU QUINTA DO SOL, Av. Luís Imparato, 564 - Cangaíba 
10H ÀS 13H - Capoeira inclusiva 
10H ÀS 11H - Hidro inclusiva 
09H ÀS 10H - Ginástica inclusiva 
17H ÀS 20H - Dança inclusiva 
 
CEU ROSA DA CHINA, R. Clara Petrela, 113 - Jardim São Roberto 
14H ÀS 16H - Vôlei 
10H ÀS 11H30MIN - Palestra sobre inclusão 
 
CEU SÃO RAFAEL, R. Cinira Polônio, 100 - São Rafael 
09H ÀS 13H - Torneio de futebol de amputados 
 
CEU TRÊS LAGOS, Estrada do Barro Branco, s/n - Jardim Três Corações 
15H ÀS 17H - Sertanejo especial 
 
CEU VILA ATLÂNTICA, Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini 
10H ÀS 11H30MIN - Banda Angels - Associação Excepcionais São Domingos Sávio 
10H ÀS 11H30MIN - Coral Angels - Associação Excepcionais São Domingos Sávio 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 
 
27 de novembro a 01 de dezembro, segunda a sexta-feira 
 
Orientação aos usuários e familiares sobre autocuidado e orientação sobre a 
importância dos usuários com deficiência na participação social e comunitária 
AMA/UBS Integrada Jardim Popular 
 
30 de novembro, quinta-feira 
 
Brincadeiras lúdicas com um grupo de pacientes com Síndrome de Down realizado 
pela fisioterapeura Jéssica e a terapeura ocupacional Yasmin e pauta com o 
psicólogo Sidnei sobre o dia internacional da pessoa com deficiência 
CER II Jardim Camargo Novo 
15H 
 
Distribuição de folhetos sobre inclusão 
CER/APD Jardim Campos 
 
Grupo Saúde da Mulher 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H 
 
 

01 de dezembro, sexta-feira 
 
Atividade conjunta de alongamento dos pacientes com deficiência física e 
intelectual da equipe multiprofissional com a fisioterapeura Simone; Pauta e 
dinâmica com os psicólogos William, Marcela e Sidnei; e soltura das bexigas 
simbolizando o dia internacional da pessoa com deficiência pelas fonoaudiólogas 
Nívea e Angélica 
CER II Jardim Camargo Novo 
10H 
 
04 de dezembro, segunda-feira 
 
Palestra na sala de espera 
CER Jardim Marcelo 
09H 
Orientação sobre acessibilidade nos grupos de espera da unidade 
UBS Dr. Pedro de Souza Campos 
10H ÀS 12H 
 
Roda de conversa sobre legislação, direitos, reabilitação e saúde mental da pessoa 
com deficiência no Grupo da Dança Circular 
AMA/UBS Integrada Jardim Três Marias 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Grupo Tabagismo 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
17H 
 
04 a 08  de dezembro, segunda a sexta-feira 
 
Roda de conversa sobre legislação, direitos, reabilitação e saúde mental da pessoa 
com deficiência 
Ama/UBS Integrada Jardim Três Marias 
 
05 de dezembro, terça-feira 
 
Oficina de Convivência Musical: Roda de conversa sobre o dia internacional da 
pessoa com deficiência 
CECCO Ermelino 
 
Grupo de Hiperdia 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H30MIN 
 
06 de dezembro, quarta-feira 
 
Roda de conversa sobre legislação, direitos, reabilitação e saúde mental da pessoa 
com deficiência no Grupo de Dança do Ventre e no Grupo de AMG 
Ama/UBS Integrada Jardim Três Marias 
 
07 de dezembro, quinta-feira 
 
Atividade inclusiva no Grupo de Atividade Corporal e Relaxamento 
CECCO Ermelino 
 
Roda de conversa sobre legislação, direitos, reabilitação e saúde mental da pessoa 
com deficiência no grupo Cuidando de Quem Cuida e no grupo de Artesanato 
Ama/UBS Integrada Jardim Três Marias 
 
Grupo Saúde da Mulher 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H 
 
Roda de conversa sobre o dia internacional da pessoa com deficiência e Dança 
Circular - Serviços de reabilitação da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do 
Ó 
Casa de Cultura da Freguesia do Ó 
10H 
 
08 de dezembro, sexta-feira 
 
Reprodução do filme temático para abordar a inclusão das pessoas com deficiência 
com posterior discussão sobre o tema na oficina de Vídeo 
CECCO Ermelino 
 
Roda de conversa sobre legislação, direitos, reabilitação e saúde mental da pessoa 
com deficiência no grupo de Memória 
Ama/UBS Integrada Jardim Três Marias 

 
11 de dezembro, segunda-feira 
 
Grupo Tabagismo 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
17H 
 
12 de dezembro, terça-feira 
 
Grupo de Hiperdia 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H30MIN 
 
14 de dezembro, quinta-feira 
 
Grupo Saúde da Mulher 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H 
 
18 de dezembro, segunda-feira 
 
Grupo Tabagismo 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
17H 
 
19 de dezembro, terça-feira 
 
Grupo de Hiperdia 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H30MIN 
 
21 de dezembro, quinta-feira 
 
Sarau com inclusão social da pessoa com deficiência 
UBS Cisper 
 
Grupo Saúde da Mulher 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H 
 
22 de dezembro, sexta-feira 
 
II SARAÚDE 
NIR/CER Jardim Tietê 1 
 
26 de dezembro, domingo 
 
Grupo de Hiperdia 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H30MIN 
 
28 de dezembro, quinta-feira 
 
Grupo Saúde da Mulher 
AMA/UBS Integrada Humberto Cerruti 
10H 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PREFEITURA REGIONAL DE SAPOPEMBA 
 
03 de dezembro, domingo 
 
Capoeira para Todos - Vivência de Inclusão com o Professor Anderson, Estagiária 
Verônica (Supervisão de Esportes e Lazer da PR-SB) e Mestre Marcio e alunos da 
Capoeira Enola de Santos - SP 
Praça Torquato Plaza, s/n - Largo Jardim Grimaldi 
13H30MIN 
 
Apresentação musical; Ginástica, alongamento, relaxamento; Alfabetização; e 
palestra “Cuidados com quedas e doenças” - Associação de Idosos de Sapopemba 
“Vida Nova” 
R. Jose de Queiróz Matos, 216 - Jardim Grimaldi 
10H ÀS 12H 
 
Amostra Cultural - CEU Sapopemba - NASCE “Espaço Cantinho da Esperança” 
R. Manuel Quirino de Mattos, s/n - Jardim Sapopemba 
09H ÀS 13H 
 

Show de Talentos - Interação Musical - “Caro Povo Brasileiro” 
R. Manuel Qurino de Mattos, s/n - Jardim Sapopemba 
09H ÀS 13H 
 
Show de Talentos - Socialização e Inserção - “Mães… Atendidos e Funcionários” e 
“Mães e Funcionários” - Espaço “Joseja Santiago” 
R. Manuel Qurino de Mattos, s/n - Jardim Sapopemba 
09H ÀS 13H 
 
 
Show de Talentos - Socialização e Inserção - Apresentação musical e dança -  
“Mães… atendidos… funcionários” - Espaço “Crê Ser Feliz” 
R. Manuel Qurino de Mattos, s/n - Jardim Sapopemba 
09H ÀS 13H 
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DMA / CET 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SMT 
 
01, 02 e 03 de dezembro, sexta-feira a domingo 
 
Ação promocional e demonstrativa da ocupação das vagas DeFis/Idoso 
Shoppings: Morumbi, JK, Vila Olímpia, Villa Lobos, Ibirapuera e Iguatemi 
13H ÀS 16:30 
 
08 e 09 de dezembro, sexta-feira e sábado 
 
Ação promocional e demonstrativa da ocupação das vagas DeFis/Idoso 
Shoppings: Anália Franco, Higienópolis, Tatuapé, Mooca 
13H ÀS 16:30 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COHAB 
 
02 de dezembro, sábado 
 
I Congresso de Capacitação de Síndicos COHAB 
Faculdade Drummond - Rua Francisco Marengo, 1470  
08H ÀS 14H 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SP OBRAS 
 
Exibição de frases comemorativas nos relógios digitais de rua da cidade 
01, 02 e 03/12 - Virada Inclusiva 
03/12 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
04 a 09/12 - Dezembro Verde da Paralisia Cerebral 
05/12 - Dia Nacional da Acessibilidade 
09/12 - Dia da Criança com Deficiência 
13/12 - Dia Nacional do Cego 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ILUME 
 
02 a 04 de dezembro, sábado a segunda-feira 
 
Iluminação especial em monumentos e prédios da cidade para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e 8ª Virada Inclusiva 
Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá, Ponte Estaiada, Ponte das Bandeiras, Biblioteca Mário de Andrade e Monumento às Bandeiras 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSTITUTO TOMIE OHTAKE 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 291 
 
01 de dezembro, sexta-feira 
 
Manhãs de História - Julio Le Parc: da Forma à Ação 
09H ÀS 10H20 / 14H30 ÀS 15H20 
 
02 de dezembro, sábado 
 
Manhãs de História - Julio Le Parc: da Forma à Ação 
11h ÀS 11H50 
 
Visitas em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) na exposição Julio Le Parc: da Forma 
à Ação 
11H ÀS 12H 
 
Mediações Acessíveis - ciclo de palestras e conversas VerOuvindo - festival de 
filmes com acessibilidade de Recife 
16H ÀS 18H30 

 
03 de dezembro, domingo 
 
Visitas em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) na exposição Julio Le Parc: da Forma 
à Ação 
11H ÀS 12H 
 
No Colo - atividades para bebês e famílias 
11H ÀS 12H30 
 
Expresso Acesso 
11H ÀS 18H 
 
Todas as atividades são gratuitas, com vagas limitadas. Inscrições devem ser feitas 
por meio do site https://goo.gl/Hz2qmL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 

Compartilhe #CulturaAcessível 
 
5 

https://goo.gl/Hz2qmL


 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
01, 02 e 03 de dezembro, sexta-feira a domingo 
 
8ª VIRADA INCLUSIVA - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br 
 
01 de dezembro, sexta-feira 
 
Palestra “O Mundo do Surdo” - DERDIC 
Rua Doutora Neyde Apparecida Sollitto, nº 435 
10H ÀS 11h30MIN 
 
III Fórum Biomob Brasileiro de Acessibilização - BIOMOB / UNIBES 
Unibes Cultural - R. Oscar Freire, 2500 - Pinheiros 
10H ÀS 19H 
03 de dezembro, domingo 
 
Inclusão a Toda Prova - Corrida e Caminhada - Instituto Olga Kos 
Parque do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral 
07H 
 
Passeio do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - INIS / Projeto Mães 
Guarapiranga e IPDA 
Parque Praia do Sol - Represa Guarapiranga, Av. Atlântica, altura 3.200. São Paulo 
10H ÀS 17H 
 

Missa em Ação de Graças - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - Pastoral 
da Pessoas com Deficiência 
Catedral da Sé, Praça da Sé - Sé 
11H 
 
Bike Tour na Av. Paulista acessível em LIBRAS - Bike Tour 
Av. Paulista, 2355 
12H 
 
Apresentação de dança - Cia de Rodas para o Ar 
Casa das Rosas, Av. Paulista, 3 
15H30MIN 
 
04 de dezembro, segunda-feira 
 
Dezembro Verde - Marco 500 - Associação Cruz Verde 
R. Dr. Diogo de Faria, 695 
11h30min 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

Rua Líbero Badaró, 425 - 32º andar - Centro  
 

atendimentosmped@prefeitura.sp.gov.br 
 

facebook.com/smpedsp 
 

twitter.com/inclusao_sp 
 

youtube.com/user/inclusaosp 
 

instagram.com/smpedsp 
 

(11) 3913-4000 
 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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