
 

 
   

 

Programação de Eventos Parque Ibirapuera 

Abril/2017 

   

   



2 
 

 
 
 
 
PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 3 
ARENA DE EVENTOS ...................................................................................................................................... 3 
ARENA EM FRENTE À PONTE DE FERRO ....................................................................................................... 3 
BOSQUE DAS FIGUEIRAS ............................................................................................................................... 3 
GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA..................................................................... 4 
PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 5 
AUDITÓRIO IBIRAPUERA ............................................................................................................................... 5 
CECCO ........................................................................................................................................................... 8 
ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA ......................................................................................................... 10 
ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM ........................................................................................................ 10 
FUNDAÇÃO BIENAL ..................................................................................................................................... 10 
MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA .................................................................... 11 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA  ( NOVA SEDE - EXTERNO ) ............................................................... 12 
MUSEU DE ARTE MODERNA ....................................................................................................................... 13 
PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS (EM REFORMA) ........................................................................... 15 
PAVILHÃO JAPONÊS .................................................................................................................................... 15 
PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA .............................................................................................. 15 
PLANETÁRIO ................................................................................................................................................ 15 
UMAPAZ ...................................................................................................................................................... 16 

 
 

 
O Parque Ibirapuera possui 10 portões de acesso com horários e atendimentos diferenciados. Confira: 

 

Acesso a pedestres: 

- Avenida IV Centenário, portões: 05, 06 e 07A 

(UMAPAZ); 

- Avenida Pedro Álvares Cabral, portões: 02, 03, 04, 

09 e 10. 

- Avenida República do Líbano, portões: 07, 08 e 

09A. 

 

Acesso a veículos: 

- Avenida Pedro Álvares Cabral: 

Portão 03 – Livre a visitantes (zona azul) e veículos 

autorizados 

Portão 10 – apenas a credenciados, não podendo, 

portanto, ser utilizado por visitantes. 

- Avenida República do Líbano: 

Portão 07 - Livre aos visitantes mediante uso 

cartão Zona Azul. 

- Avenida Quarto Centenário: 

Portão 05 – apenas a credenciados, não podendo, 

portanto, ser utilizado por visitantes. 

Horário dos Portões: 

- Portões: 02, 05 e 10, das 05h às 00h. 

- Portões: 04, 06 e 09, das 05h às 22h. 

- Portões: 07, 08 e 09A, das 06h às 20h. 

- Portão: 07A, das 07h às 16h. 

- Portão 03 – pedestres até às 00h / veículos até às 

22h.  

Horário dos Portões, somente aos sábados no 

“Ibira 24h”: 

- Portões de acesso a veículos fecham às 22h00, 

todos os veículos no interior do Parque devem sair 

até meia-noite, exceto veículos credenciados. 

- Portões de acesso a pedestres fecham às 22h, 

exceto os Portões 02 e 10 com livre acesso 24h. 

Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/svma 

Recomenda-se ao visitante o uso dos meios de 

transporte: ônibus, integração metro-ônibus, táxi, 

bicicleta ou a pé. 

*Maiores informações para acessos e conduções 

ao parque, entre em contato com a SPTRANS pelo 

telefone 156 ou site: www.sptrans.com.br

http://www.sptrans.com.br/


PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 

ARENA DE EVENTOS 

 

CIRCUITO CASA DA MULHER / COMBATE AO CÂNCER DE MAMA 
Sábado 08 de abril de 2017, das 10h às 15h. 
Ações de prevenção ao câncer de mama e assistência social aos pacientes em tratamento e seus familiares, 
no dia 8 de abril de 2017, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Presença do nosso staff (dez pessoas) e 
microônibus customizado (Unidade móvel do Circuito Casa da Mulher) com camarins para ações de 
prevenção voltadas ao público em geral e orientação a pacientes e familiares com câncer de mama. 
Responsável: INSTITUTO ARTE DE VIVER BEM 
 

EXPOSIÇÃO DO EXÉRCITO 
Sábado e domingo 22 e 23 de Abril de 2017, das 8h às 17h.  
Semana do Exército com exposição de material de emprego militar e atividade interativas com o público.  
Responsável: Militar do Sudeste – Base de Administração de Apoio do Ibirpuera 
 

ARENA EM FRENTE À PONTE DE FERRO 

 

6º MUTIRÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA – ROTARY DAY  
Sábado 08 de Abril de 2017, das 9h às 17h. 
Programação Conscientização da cidadania e qualidade de vida, com foco na saúde (exames e de aferição 
de pressão arterial, detecção de diabetes, hepatite, IMC, Colesterol, massagem terapêutica, orientação 
odontológica, caminhada e participação da Banda do Exército). 
Responsável: – Rotary Internacional – Distrito 4420 
 

BOSQUE DAS FIGUEIRAS 

 
FESTIVALMA 
Quinta-feira 13 de Abril de 2017 das 11h às 20h.  
O Festivalma é considerado o maior evento mundial multidisciplinar de cultura surf e praia. Idealizado pelo 
empresário e surfista Romeu Andreatta, o evento, que já recebeu mais de um milhão de visitantes em dez 
anos, reunirá nesta edição as principais referências da cultura de surf e praia da atualidade, buscando 
disseminar por meio das artes, cinema e música o estilo de vida dessa cultura. O tema escolhido este ano 
será Atlântico. 
Programação: 
13h – Mostra Cinema 
14h– Show Edú Marrom 
15h – Show Banda Salt & Water 
15h30 - Mostra Cinema 
17h – Show Banda Pepper 
18h – Show Banda Citizen Cope 
Responsável: Cosmos do Brasil Produção Editorial Eireli-ME 
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GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
DIA DAS BOAS AÇÕES 
Domingo 02 de Abril de 2017, das 10h ÀS 18h   
O Dia das Boas Ações é uma iniciativa global de mobilização de voluntários. Desde 2007 a iniciativa reúne 
pessoas, organizações e empresas ao redor do mundo para fazer o bem, colocando em prática a simples 
idéia de que qualquer pessoas pode fazer uma boa ação, seja ela grande ou pequena, e ter um impacto 
positivo no mundo. O evento conta com a participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos 
públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, empresas, escolas e universiadade. São promovidas 
atrações artísticas, oficinas, encontro social, atividades e conetúdos ligados a causas diversas. 
Programação: 
PALCO PRINCIPAL: 
10h - 11h Espetáculo Gigantes de Ar - PiA FraUs  
12h - 13h Espetáculo Água - A Próxima Companhia 
14h - 15h Show Barbatuquices - Barbatuques 
17h - 18h Ballet de Cegos - Cia Ballet de Cegos 
18h - 19h Sambada - Instituto Brincante com Antônio Nóbrega 
SUSTENTABILIDADE: 
10h - 11h Espetáculo Refugo Urbano - Trupe DuNavô 
12h - 13h Oficina - Kombosa Seletiva 
13h - 14h Oficina - Palestra Sustentabilidade - KKL BRASIL 
14h - 15h Espetáculo de animação Zôo-Ilógico - Cia. Truks - Teatro de Bonecos 
15h - 16h Oficina - Palestra Uso Racional da Água - Miya 
16h - 17h Desfile de Moda Sustentável – Desguarda Roupa 
VILA DIVERSIDADE: 
11h - 12h Aula de Yoga  
12h - 13h Oficina - Ação Solidária contra o Câncer Infantil - ASCCI 
13h - 14h Atração - Praga da Dança 
14h - 15h Oficina - Menestréis 
15h - 16h Atração - Slam das Minas - SP  
16h - 17h Oficina - Mulheres de Facilities 
17h - 18h Oficina - Turbantes com Abraço Cultural 
VILA EDUCAÇÃO: 
11h - 12h Espetáculo - Mário e as Marias Cia Lúdicos de Teatro Popular 
12h - 13h Oficina - Instituto Sorrir Para Vida 
13h - 14h Atração - Sarau do Binho 
14h - 15h Oficina - Kombosa Solidária 
15h - 16h Atração - Teatro Eleguá 
16h - 17h Oficina - Escola de Notícias 
17h - 18h Oficina - Sementes de Transformação 
E MAIS: 
12h - Homo Poéticus com Marco Miranda, do Sarau do Binho 
12h - Bicicloteca do Sarau do Binho 
13h - Performance com Aerealistas 
14h - Vivência em realidade virtual com Greenpeace Brasil 
15h - Intervenção cênica “Todas As Palavras Me Convém Intervenção” com Cia. Ilustrada e Homo Poeticus 
com Marco Miranda  
15h - Performance com Aerealistas 
16h - Bloco do Beco 
Para conhecer as ações: bit.ly/VoluDBA 
Responsável: ATADOS - Site: www.atados.com.br       
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PARQUE IBIRAPUERA – PRÓXIMO A BIENAL 

 
ONÇA no Parque Ibirapuera 
05 a 09 de Abril de 2017  
Motivado pela chegada da Feira Internacional de Arte Contemporânea - SP ARTE - no pavilhão Bienal, o 
artista Eduardo Srur decidiu instalar a obra completa "Hora da Onça Beber Água" no parque Ibirapuera. 
Uma parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 
A primeira aparição da obra foi nas margens poluídas do rio Pinheiros, em 2014, onde um casal de onças 
pintadas provocavam a reflexão do público nas marginais e estações de trem. Uma das onças infláveis com 
10 metros de comprimento por 5 metros de altura participa atualmente da exposição internacional 
"ACQUA", no espaço público da cidade de Genebra, na Suíça, por ocasião do Dia Mundial da Água. 
Responsável: Eduardo Srur 
 

MARQUISE (EM FRENTE A ARANHA DO MAM) 

 
MATERNA EM CANTO – Ensaio Aberto 
Quarta-feira, 05 de Abril de 2017, às 10h30  
O coral convida a todos para participarem deste ensaio aberto. Primeiro e mais antigo coral de mães, hoje 
no Materna em Canto somos 26. Brancas, negras, orientais... mulheres. Casadas, separadas, solo... mães. 
Mulheres comuns e mães reais. Cantamos em coro para celebrar o feminino, para acalantar nossos bebês e 
para nos apoiar.  
Responsável: Isadora Canto 

 

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 
 

1 ABR 2017 | 21h 
Banda Mantiqueira com show do disco Com Alma 
A Banda Mantiqueira sobe ao palco do Auditório Ibirapuera para fazer o show do disco Com Alma (2017), 
seu mais recente trabalho, lançado para comemorar os 25 anos de carreira do grupo. No repertório da 
apresentação, músicas de Pixinguinha e Benedito Lacerda, Cacá Malaquias, Moacir Santos e Dizzy Gillespie, 
entre outros compositores. Os arranjos são de Nailor Proveta e Edson José Alves.  
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
 
 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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2 ABR 2017 | 19h 
Anelis Assumpção em Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários  
participação especial Liniker  
A cantora e compositora Anelis Assumpção mistura em seu trabalho vocais suaves e delirantes a arranjos 
irreverentes, pitadas de dub, reggae, afrobeat, samba e grooves brasileiros. Tudo isso representando o 
espírito livre de amarras da vanguarda da música contemporânea de São Paulo. Filha de Itamar Assumpção, 
ela leva sua essência para as composições solo e parcerias, permeadas de uma visão singular sobre a 
cidade, as relações que ela contém, o amor, seus sabores e dissabores. 
No Auditório Ibirapuera, Anelis será acompanhada de sua banda, a Amigos Imaginários, e convida a cantora 
Liniker para apresentar um show diferente, em que soma as músicas de seus dois discos, Sou Suspeita, 
Estou Sujeita, Não Sou Santa e Anelis Assumpção e Os Amigos Imaginários, com músicas do repertório de 
Itamar e algumas surpresas especiais.  
duração: 75 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
7 ABR 2017 | 21h 
Música no Foyer com Raquel Bernardes Quarteto 
em Veredas 
Formado por Raquel Bernardes (voz), Conrado Vieira (piano), Jackson Lourenço (contrabaixo) e Jonatan 
Carvalho Goes (bateria), o grupo criado em agosto de 2015, com o intuito de se aprofundar na obra de 
Egberto Gismonti e levá-la ao público, se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera com o espetáculo 
Veredas. O repertório do show mescla música instrumental e canções do compositor e multi-instrumentista 
– que ganharam novos arranjos – e explora ainda linguagens diversas. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
8 ABR 2017 | 21h 
Fábio Caramuru em EcoMúsica - Conversas de um Piano com a Fauna Brasileira 
No concerto EcoMúsica – Conversas de um Piano com a Fauna Brasileira, temas originais, criados 
especialmente pelo pianista Fábio Caramuru, se agregam a diferentes sons de 11 animais – cujos registros 
sonoros foram captados em diversos locais do país –, resultando em um trabalho artístico que homenageia 
com reverência e delicadeza a natureza brasileira. Completam o roteiro musical obras de Tom Jobim de 
inspiração ecológica. 
duração: 55 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
14 ABR | 17h 
Música no Foyer com Seis Canta em Identidades 
O grupo vocal, formado por Amanda Temponi, Aninha Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zeferino, Raquel 
Bernardes e Wilson Alves – e que conta com George Ferreira na percussão –, se apresenta no foyer do 
Auditório Ibirapuera com Identidades, o seu novo espetáculo, que pretende abrir e intensificar o debate 
sobre tolerância e respeito a diversidade de gênero, sexualidade, raça, credo e classe social. O repertório é 
formado por músicas autorais e de nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Douglas Germano e Kiko 
Dinucci.  
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
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15 ABR | 17h 
Música no Foyer 
com Canto Ma Non Presto em Referências 
O grupo vocal a cappella, formado por oito cantores de diversas origens musicais, se apresenta no foyer do 
Auditório Ibirapuera com Referências, espetáculo homônimo ao disco que será lançado ainda este ano pelo 
octeto. O repertório, eclético e instigante, traz canções – que ganharam novos arranjos – de nomes como 
Paulinho da Viola, Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, Maurício Pereira e Lenine, passando ainda por 
clássicos de Caetano Veloso e Chico Buarque. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
 
16 ABR 2017 | 17h 
Música no Foyer com Beradêro 
O Beradêro nasceu na Escola do Auditório, da amizade dos quatro músicos do grupo. Nomeados assim por 
causa da canção homônima de Chico César, os integrantes têm como proposta aproximar a produção 
musical regional e a vida urbana. Para isso, apresentam um repertório rico em diferentes gêneros, como 
cocos, cirandas e cantigas populares. O show Meus Amô tem a participação especial das percussionistas 
Si.Sa Medeiros e Bruna Lopes. 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
 
21 ABR 2017 | 17h 
Música no Foyer com Wilson Alves em lançamento do EP Wilson Alves 
O cantor, compositor e arranjador faz o show de lançamento de seu primeiro trabalho solo, o EP Wilson 
Alves, que traz no repertório músicas autorais que descrevem a força e o universo da periferia. A 
apresentação conta ainda com composições de Caetano Veloso, Zé Kéti e Criolo, entre outros artistas. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[classificação indicativa: 12 anos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
  
 
22 ABR 2017 | 21h (apresentação com audiodescrição) 
23 ABR 2017 | 19h (apresentação com libras) 
IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro 
Espetáculo Conselho de Classe 
A peça da Cia. dos Atores discute a educação no Brasil e no mundo com uma abordagem realista do 
ambiente escolar. Em uma escola pública do Rio de Janeiro, a chegada do novo diretor desestabiliza uma 
reunião de professores que estava em andamento. O encontro faz eclodir dilemas éticos e pessoais, em 
meio a decisões que se confundem nas relações de poder da instituição. Com Cesar Augusto, Leonardo 
Netto, Marcelo Olinto, Paulo Verlings, João Rodrigo Ostrower e Thierry Trémouroux e direção de Bel Garcia 
e Susana Ribeiro. 
No sábado 22, às 21h, a peça tem audiodescrição. No domingo 23, às 19h, conta com interpretação na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 12 anos] 
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28 ABR 2017 | 21h 
Quaternaglia 
O grupo Quaternaglia – formado pelos violonistas Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e 
Sidney Molina – sobe ao palco do Auditório Ibirapuera com o show de comemoração de seus 25 anos de 
carreira. O repertório da apresentação é composto de obras de nomes como Astor Piazzolla, Leonard 
Bernstein, Egberto Gismonti, Sergio Molina e Marco Pereira. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
 
29 ABR 2017 | 20h 
Especial Escola do Auditório – Formandos 2016 
participação especial Beatriz Pacheco, Edson José Alves, James Yamauti, José Luiz Braz, Liw Ferreira, 
Rogério Clementino e Walmir Gil 
No dia 29 de abril, às 20h, acontece o Especial Escola do Auditório – Formandos 2016, espetáculo de 
celebração da formatura de 17 ex-alunos que compõem a quarta turma de formandos da Escola do 
Auditório. Sob regência do diretor artístico-pedagógico Nailor Proveta (que também participa do concerto), 
os jovens instrumentistas se apresentam em diferentes formações e acompanhados por alunos e ex-alunos 
já formados. O evento conta ainda com a participação especial de Beatriz Pacheco, Edson José Alves, James 
Yamauti, José Luiz Braz, Liw Ferreira, Rogério Clementino e Walmir Gil. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa. 
[livre para todos os públicos] 
 
 
30 ABR 2017 | 17h 
Navegando pela Enciclopédia: Dorival Caymmi 
Criar diálogos com a obra de grandes artistas brasileiros é o objetivo do projeto Navegando pela 
Enciclopédia, que a cada edição vai prestar homenagem a uma personalidade das nossas artes (cinema, 
dança, música, teatro, literatura e artes plásticas) que compõe os verbetes da Enciclopédia Itaú Cultural. O 
compositor, cantor, violonista e poeta Dorival Caymmi (1914-2008) é o tema do encontro realizado no 
Auditório Ibirapuera, que será conduzido pela jornalista Patricia Palumbo. 
Para participar, é necessário se inscrever a partir do dia 20 de abril pelo link que ficará acessível nos sites 
itaucultural.org.br e auditorioibirapuera.com.br. Serão disponibilizadas 40 vagas.  
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito, via inscrição prévia [40 vagas]. Na Sala dos Pôsteres do Auditório Ibirapuera. 
[livre para todos os públicos] 
O evento conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
Para dúvidas ou informações sobre estes eventos do Auditório Ibirapuera: 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
 

CECCO 

 
Acesso: Av. IV Centenário – Portão 05 
Segunda à Sexta, 8h às 17h 
Responsável: CECCO Ibirapuera - Contato: 5549-7840 | www.ceccoibirapuera.com.br 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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OFICINAS ABERTAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

ACOLHIMENTO COLETIVO 10:00 Segunda-feira 

CAMINHADA 08:15 Terça-feira 

CAMINHADA 08:15 Quinta-feira 

CONSELHO GESTOR CECCO 13:00 Segunda-feira (1ª do mês) 

CORDÃO BIBI TANTÃ NO PONTO 
ECOSOL DO BUTANTÃ* 

14:00 Terça-feira / Sexta-feira 

MÚSICA 14:00 Segunda-feira 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 08:30 Quarta-feira (início 08/02) 

RODA DE CONVERSA 14:00 Segunda-feira 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Quinta-feira (início 09/02) 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Sexta-feira (início 03/02) 

XIANG GONG NO CAPS AD 
JABAQUARA** 

08:15 Segunda-feira 

ACOLHIMENTO COLETIVO 10:00 Segunda-feira 

CAMINHADA 08:15 Terça-feira 

CAMINHADA 08:15 Quinta-feira 

CONSELHO GESTOR CECCO 13:00 Segunda-feira (1ª do mês) 

CORDÃO BIBI TANTÃ NO PONTO 
ECOSOL DO BUTANTÃ* 

14:00 Terça-feira / Sexta-feira 

 
* Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 250. 
** Praça Barão de Japurá, 01 – Próximo ao Metrô Conceição 
 

***UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7ª. 

OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

ALONGAMENTO 14:00 Quarta-feira 

ARTE EM TECIDOAVANÇADA 09:00 Quarta-feira 

ARTE EM TECIDO INTERMEDIÁRIA 10:00 Terça-feira 

ARTE EM TECIDO PASSO A PASSO 08:15 Terça-feira 

BIJOUTERIA-PRODUÇÃO DE 
ACESSÓRIOS 

14:00 Terça-feira 

COLÓQUIO CULTURAL 14:00 Quarta-feira 

FIOS E BORDADOS 14:00 Quarta-feira 

IMPRESSÕES DA NATUREZA 14:00 Segunda-feira 

JARDINAGEM 10:00 Terça-feira 

JARDINAGEM 10:00 Quinta-feira 

MARCHETARIA AVANÇADA 08:15 Segunda-feira 

MARCHETARIA INTERMEDIÁRIA 10:00 Segunda-feira 

MARCHETARIAPASSO A PASSO 10:30 Sexta-feira 

MOSAICO 13:30 Terça-feira 

NÚCLEO DE APOIO À ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

09:00 Sexta-feira 

NÚCLEO DE APOIO À ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

14:00 Sexta-feira 

OLGA KOSS 10:00 Quinta-feira 

YOGA INICIANTES*** 08:00 Segunda-feira 

YOGA PRATICANTES*** 08:00 Quarta-feira 
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ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini 
Contato: 5575-5425 / 5084-1704| svmaescoladeastrofisica@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia  
 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 

 
Acesso: Av. IV Centenário, Portão 07A 
Responsável: Escola de Jardinagem 
Contato: 5908-3801| Inscrições: oficinasjardim@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem 
 
O detalhamento da programação, com atualização ao longo do ano, é divulgado mensalmente pelo Boletim 
Informativo da Escola Municipal de Jardinagem e fica disponível no site. 

 
Oficina, Palestra, Trilha ou MinicursoO 
As inscrições são feitas mediante preenchimento de ficha própria para cada atividade (oficina, palestra, 
trilha ou minicurso), disponível no site. Observe as datas a partir das quais as inscrições estão 
disponíveis. Ocasionalmente, os eventos também são divulgados/disponibilizados através de e-mail 
enviado com pelo menos cinco dias de antecedência à data de suas realizações. 
 

FUNDAÇÃO BIENAL 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 03 
Contato: 55767637 ou 55767641 | e-mail: contato@bienal.org.br ou pavilhao@bienal.org.br 
Informações: www.bienal.org.br 
 
SP ARTE – Feira Internacional de Arte de São Paulo 
De 05 a 09 Abril de 2017, 05 e 08/04 das 12h às 22h, 09/04 das 11h às 20h. 
SP ARTE/DESIGN 2017 
Descrição: Galerias Nacionais e Internacionais de arte expõem suas obras e promovem arte moderna e 
contemporânea, brasileira e internacional, estreitando o relacionamento entre colecionadores, artistas, 
críticos de arte , curadores, diretores de museus, instituições culturais e galerias. 
Ingresso: R$ 40,00 (promocional ou meia R$ 20,00) 
Site: www.sp-arte.com 
Responsável: SP Arte Eventos Culturais S.A. 
 

Talks - SP-Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo  
De 06 a 07 de abril de 2017 Horário de Funcionamento: Das 08h às 12h – público visitante (quinta) Das 08h 
às 20h – público visitante (sexta)  
Descrição: Festival de arte; apresentação de mais de 120 galerias de arte, brasileiras e estrangeiras; 
realização de palestras, lançamentos de livros; realização de exposições curadas.  
Site: www.sp-arte.com  
Realização: SP Arte Eventos Culturais S.A  

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
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VX Invasion  
De 19 de abril de 2017 Horário de Funcionamento: 15h às 20h 
Descrição: Evento para convidados (jornalistas, blogueiros, formadores de opinião) chegarão a partir das 15 
horas, entram para plenária e assistem uma apresentação, após 40 minutos eles saem da plenária e 
encontraram um espaço interativo com 15 produtos ACER para degustação e atividades (jogos), após essas 
atividades teremos um happy hour encerrando as atividades às 20 horas. 
Realização: RIVA PROMOÇÕES E EVENTOS e AGR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL  
 
TRAVELWEEK SÃO PAULO 2017  
De 25 a 28 de abril de 2017 Horário de Funcionamento: 25/04 das 16h às 22h e 26, 27 e 28/04 das 8h30 às 
19h  
Descrição: Evento fechado a convidados e profissionais do trade de turismo de alto padrão. Exposição 
dividida em destinos e temas. Todas as áreas serão integradas e projeto será desenvolvido para visitante 
fazer caminho obrigatório dentro do espaço. Além da mostra, serão oferecidos serviços de catering.  
Site: www.travelweeksaopaulo.com 
Realização: Reed Exhibitions Alcantara Machado  
 
 

MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

 
Museu Afro Brasil - Organização Social de Cultura 
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera - Portão 10. 
São Paulo / SP - 04094 050 - Fone: 55 11 3320-8900 
O funcionamento do museu é de terça-feira a domingo, das 10 às 17hs, com permanência até às 18hs. 
Entrada Inteira: R$ 6,00 - Meia Entrada: R$ 3,00 – Grátis aos sábados. Obs.: Conferir no site politica de 
gratuidade.  
Para agendar visita mediada pelos educadores do Núcleo de Educação entre em contato: 
agendamento@museuafrobrasil.ogr.br  
Inscrições de eventos do Núcleo de Educação: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br /Telefone: 
3320-8900 ramal 8921  
 
 
Exposições - De terça a domingo das 10h às 17h 
Exposição de Longa Duração 
A exposição de Longa Duração pretende contar uma outra história brasileira. (...) tem a intenção de 
desconstruir um imaginário da população negra, construído fundamentalmente pela ótica da inferioridade 
ao longo da nossa história e transformá-lo em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no 
pertencimento, reafirmando assim o respeito por uma população matriz de nossa brasilidade. 
 
Design e Tecnologia no tempo da Escravidão 
Está aberta ao público a reedição de uma das exposições de maior sucesso do Museu Afro Brasil. A mostra 
apresenta mais de 400 peças do acervo do museu, entre objetos de uso doméstico e ferramentas para 
ofícios rurais e urbanos, que contextualizam o conhecimento aplicado na produção de objetos e utensílios 
dos séculos XVIII e XIX. 
 
Movimento Constante – esculturas de Paulo Otávio| Até 09 de Abril de 2017 
A partir de sua experiência como designer gráfico - que, a princípio, trabalha com linhas, formas e equilíbrio 
no plano bidimensional - o artista paulistano Paulo Otávio passa à tridimensionalidade, explorando as 
formas fundamentais encontradas na natureza e no cotidiano universal, nas 22 esculturas que compõem a 
mostra. 
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Ações Educativas  
Visitas para público espontâneo  
02 de abril (domingo), às 14h00  
09 de abril (domingo), às 14h00  
16 de abril (domingo), às 14h00  
23 de abril (domingo), às 14h00  
30 de abril (domingo), às 14h00 
 
As visitas atenderão ao público espontâneo e terão como foco temas relativos aos núcleos que compõem a 
exposição de longa duração e que abordam a História, Memória e Arte dos brasileiros a partir da 
perspectiva afro-brasileiras. 
As visitas nos finais de semana têm duração de 1h30 e são realizadas com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 
pessoas respeitando a ordem de inscrição e/ou chegada. Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de 
antecedência ao horário programado e procurar o setor de acolhimento. 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
Valores dos ingressos e política de gratuidade estão disponíveis no endereço www.museuafrobrasil.org.br 
 

Ateliê Aberto  
15 de abril (sábado), às 15h00 
Nesta atividade, o espaço de oficina do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil estará aberto à 
experimentação artística com materiais diversos em nosso espaço de oficina. 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
A atividade tem duração de 2h00 e será realizada com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas 
respeitando a ordem de inscrição e/ou chegada. Após o início da atividade, não será permitida a entrada. 
Atividade gratuita. 
Público-alvo: Aberto a todas as idades, as crianças devem estar acompanhadas por responsável. 
 
Ngoma  
29 de abril (sábado), às 14h00 
Nesta oficina, a partir de uma breve visita ao museu os participantes aprenderão a confeccionar tambores 
com materiais de fácil manipulação (PVC e fita adesiva). Em seguida, serão desafiados a experimentar as 
potencialidades desse instrumento improvisado para conhecer e experimentar palavras, movimentos, 
músicas e brincadeiras congolesas. 
 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
A atividade tem duração de 1h30 e será realizada com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas respeitando a 
ordem de inscrição e/ou chegada. Após o início da atividade, não será permitida a entrada. Atividade gratuita. 
Público-alvo: infanto-juvenil, as crianças devem estar acompanhadas por responsável. 

 
BIBLIOTECA “Carolina Maria de Jesus”  
A biblioteca possui cerca de 10.000 itens, incluindo livros, revistas e outros tipos de periódicos, teses, 
posters e material multimídia, com uma coleção especializada em escravidão, tráfico de escravos, abolição 
da escravatura, da América Latina, Caribe e Estados Unidos. Horário de Funcionamento: 3ª feira a 6ª das 
10h às 17h30 / Aos sábados, das 10h às 14h – ENTRADA GRATUITA. 
 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA  ( NOVA SEDE - EXTERNO ) 

 
Acesso e Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301  
Terça das 10h às 21h e quarta a domingo das 10h às 18h. 
Entrada gratuita  
Responsável: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo  
Contato: 2648-0254 |Informações: www.mac.usp.br  
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MUSEU DE ARTE MODERNA 

  
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 
Contato: 5085-1300  
Informações: www.mam.org.br  
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: emaileducativo@mam.org.br 
 
MOSTRA ANITA MALFATTI 
A exposição Anita Malfatti: 100 Anos de Arte Moderna fica em cartaz no MAM,  
no Parque do Ibirapuera, de 7 de fevereiro até 30 de abril. A visitação ocorre de terça a domingo, das 10h 
às 17h30. Os ingressos custam seis reais, e tem entrada gratuita aos sábados. 
 
O Museu de Arte Moderna de São Paulo abriu no dia 7 de fevereiro a exposição Anita Malfatti: 100 Anos de 
Arte Moderna, com cerca de 70 obras representando a trajetória da artista brasileira, um dos mais 
importantes nomes do século XX. Para retratar a vasta produção da pintora, desenhista, gravadora e 
professora Anita Malfatti, a mostra foi concebida como uma homenagem ao centenário da exposição 
inaugural do modernismo brasileiro, uma individual de Anita aberta em dezembro de 1917, e que recebeu 
severa crítica de Monteiro Lobato na época. 
No MAM, a mostra conta com obras que abrangem diversos aspectos da produção da artista. A exposição 
tem como finalidade apresentar um recorte da  
trajetória de Anita, dividida em três momentos: os anos do estopim do modernismo brasileiro; a época de 
estudos em Paris e a produção naturalista; e, por fim, as pinturas  
com temas populares. 
Abre a retrospectiva um conjunto de trabalhos realizados na Alemanha, seguido de retratos e paisagens 
expressionistas exibidos em 1917, que causaram grande impacto no, até então, tradicional meio paulistano, 
entre as quais os óleos sobre tela O Japonês (1915/16), Uma Estudante (1915/16) e O Farol (1915). Entre a  
primeira e a segunda parte da mostra, sobressai o interesse pela temática nacional, onde figuram trabalhos 
famosos como Tropical (c.1916). 
Na fase mais naturalista, estão paisagens europeias como na pintura a óleo Porto de Mônaco (c. 1925), e 
nas aquarelas Veneza, Canal (c.1924), Vista do Fort  
Antoine em Mônaco (c. 1925). A terceira parte engloba trabalhos realizados nos anos 1930-40, época em 
que a artista se dedicou a retratar familiares, amigos e membros  
da elite, além de temas populares. 
 
 
01 (sab) 
Família MAM 
10h ás 11h Narração de Histórias em português e Libras com Mirela Estelles e Amarílis Reto 
+ livre 
 
02 (dom) 
Domingo MAM 
11h – 12h Oficina de escultura em argila 
No ateliê do MAM 
+livre 
 
16h – 17h Oficina de coco com Isabella Santos 
Em frente a Aranha 
+livre 
 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
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06 (qui) SP ARTE 
19h -20h30 Visita mediada à exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna com o professor Felipe 
Martinez 
+ adultos 
 
07 (sex) SP ARTE 
11h – 12h30 Visita mediada em libras ao Jardim de Esculturas com o educador Leonardo Castilho 
+ livre 
14h30 – 15h30 Experimentações com tintas naturais com a educadora Mirela Estelles 
+ 6 meses até 24 meses 
Ateliê MAM 
 
08 (sáb) SP ARTE 
15h -16h Oficina de escultura com o professor e escultor cego Rogério Ratão 
+ 4 anos 
Ateliê MAM 
 
09 (dom)  
Domingo MAM 
11h-12h Oficina de confecção de móbiles 
+livre 
Em frente a aranha 
 
14h-17h  Breaking Ibira – Roda de treino e dança de B.boys e B.girls 
+livre 
Em frente a aranha 
 
15 (sáb)  
Família MAM 
11h-12h Pic nic com desenhos e esculturas comestíveis 
+3 anos 
Ateliê MAM 
 
16 (dom) 
Domingo MAM 
11h-12h  Oficina de Construção de Galáxias 
+livre 
Em frente a aranha 
 
15h-16h30 Roda de tambor com Alan Gonçalves 
+livre 
Em frente a aranha 
 
22(sáb) 
Família MAM 
15h-16h Criação de versos inspirados na exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna 
+4 anos 
 
23 (dom) 
Domingo MAM  
11h-12h Que formas tem seu rosto 
+livre 
Em frente a Aranha 
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15h-17h bate papo com o coletivo Revolta da Lâmpada 
+livre 
Em frente aos Gêmeos 
 

PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS (EM REFORMA) 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura 
Terça a Domingo, 09h00 às 18h00. 
Contato: 5083-0199 
 

PAVILHÃO JAPONÊS 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Funcionamento: quarta-feira, sábado, domingo e feriados, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Ingresso: R$ 10,00 - adulto | R$ 5,00 - Crianças de 6 a 11 anos, estudantes e idosos de 60 a 65 anos. 
Menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, entrada gratuita. 
Responsável: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social 
Contato: 3208-1755 r 108 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhao@bunkyo.org.br  
 

PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. 
Contato: 5082-1777 | Informações: oca@prefeitura.sp.gov.br 
 
Fechado para visitação de 27 de marca à 08 de abril. Exceto domingos dia 02 e 09, onde ocorre o retorno 
do acervo do PACUBRA (Pavilhão de Culturas Brasileiras). 
 
ABERTA A VISITAÇÕES, COM A MEDIAÇÃO DE NOSSOS EDUCADORES 
De terça a sexta-feira das 9 às 17hs, podendo ser sem acompanhamento ou com acompanhamento de 
mediadores do educativo. 
Aos sábados e domingos somente visitas em grupo com acompanhamento de mediadores. 
Agendamento de grupos pelo e-mail educativomuseudacidade@gmail.com 
 

PLANETÁRIO 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Planetário Prof. Aristóteles Orsini 
Contato: 5575-5206| planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios  
 
 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:educativomuseudacidade@gmail.com
mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL 
Inaugurado em Janeiro de 2016 oferece programação  especial  para  as  férias  em  São  Paulo, nos meses  
de  Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro:  
4 sessões gratuitas por dia (às 10h, 12h, 15h e 17h), de  quarta  a  domingo  e  feriados,  com  duração  de  
40  minutos  cada  sessão.   
Gratuito. A faixa etária mínima para entrada no planetário é de 5 anos mediante documento. 
 
ATENDIMENTO A GRUPOS ESCOLARES 
As sessões escolares ocorrem em meses letivos (março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e 
novembro) nos seguintes horários 9h, 10h30, 14h e 15h30. Cada sessão possui duração de 40 minutos. 
O número do telefone do planetário é 5575-5206 em dias úteis durante horário comercial, o e-mail 
é agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
 
 

UMAPAZ 

 
Acesso: Av. IV Centenário, 1268 - Portões 07 e 07A 
Responsável: Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz 
Contato: 5908-3801 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br  
*Programação completa de cursos e palestras no local, por telefone ou site.   
Inscrições: inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br 
A UMAPAZ é um departamento da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São 
Paulo, tem o propósito de sensibilizar e contribuir para a formação de pessoas capazes de viver de forma 
sustentável, de promover na sua comunidade, modos de convivência socioambiental sustentável. Oferece 
cursos e atividades de educação ambiental e para a convivência, tendo como princípios o respeito à 
comunidade da vida, a biodiversidade e a diversidade humana, a transdisciplinaridade e a cultura de paz, 
acolhendo a Carta da Terra como documento-base. 
 
Biblioteca: Espaço Sapucaia: 
Acervo voltado ao meio ambiente e cultura de paz. Livros, teses, trabalhos técnicos, periódicos, CD’s, 
DVD’s, VHS e fotografias. Dedicada à pesquisa, consulta e empréstimo. O acervo pode ser conhecido no site 
www.umapaz.phlweb.com.br 
Segunda a Sextas, 09h00 às 19h00 | Sábados, 09h00 às 13h00 |Informações: 5908-3828| Contato: 
bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br. 
  

mailto:agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PARQUE IBIRAPUERA 
eventosparqueibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 

       Por favor, em caso de dúvidas consulte o site e, ou, telefone de cada instituição.   
Atualizada em 29 de março de 2017. 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


