
 

  

Programação de Eventos Parque Ibirapuera 

Agosto de 2017 
 

SVMA 

Agosto de 2017 



1 
 

 
PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS PARQUE IBIRAPUERA  
PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS  
ARENA DE EVENTOS ...................................................................................................................................... 2 
ARENA DA PONTE DE FERRO ........................................................................................................................ 2 
FONTE LUMINOSA......................................................................................................................................... 3 
GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA..................................................................... 3 
PLATÉIA EXTERNA DO AUDITÓRIO IBIRAPUERA ........................................................................................... 3 
QUADRAS DE BASQUETE E CAMPO DE FUTEBOL ......................................................................................... 4 
SERRARIA ...................................................................................................................................................... 4 
PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 4 
AUDITÓRIO IBIRAPUERA ............................................................................................................................... 4 
BOSQUE DA LEITURA .................................................................................................................................... 7 
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 ) ............................................................... 14 
MUSEU DE ARTE MODERNA ....................................................................................................................... 14 
PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS (EM REFORMA) ........................................................................... 17 
PAVILHÃO JAPONÊS .................................................................................................................................... 18 
PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA .............................................................................................. 18 
PLANETÁRIO ................................................................................................................................................ 18 
UMAPAZ ...................................................................................................................................................... 19 

 

 
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

file:///C:/Documents%20and%20Settings/d779342/Desktop/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2017/08.PROGRAMAÇÃOAGOSTO2017/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20AGOSTO%202017%20SVMA.docx%23_Toc489542463
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

ARENA DE EVENTOS 

 

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Sábado 05 de agosto de 2016, das 10h às 16h 
Evento em comemoração ao dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla com danças de várias 
modalidades e divulgação da doença. Pensando no bem-estar do paciente, a instituição tem como proposta 
promover a integração e bem-estar físico, mental, emocional e ou espiritual do paciente e seu familiar. 
Responsável: ABEM Associação Brasileira de Esclerose Múltipla 
 
# IBIRA VEM JUNTO  
Domingo 20 de Agosto de 2017, das 18h às 20h 
Show de celebração.  
Responsável: NIKE 
 
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SOLDADO E ANIVERSÁRIO DO PARQUE DO IBIRAPUERA 
Domingo 27 de agosto de 2017, às 11h  
Apresentação da Banda Sinfonica do Exército. 
Responsável: Exército Brasileiro – Comando Militar do Sudeste 
 

ARENA DA PONTE DE FERRO 

 

CAMINHADA DA AMAMENTAÇÃO SANTA JOANA 
Sábado 05 de Agosto de 2017 das 9h30 às 11h30 
A Caminhada é direcionada as mães e gestantes em prol da Amamentação.  
Responsável: Hospital e Maternidade Santa Joana 
 
DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 
Terça-feira 29 de Agosto de 2017 das 9h às 12h 
O Centro de Oncologia Einstein através de ações beneficentes, tem o objetivo de trabalhar a prevenção, 
que é a maior aliada para o combate da doença. Os cânceres pulmonares possuem uma incidência 
significativa em nosso país e o evento servirá de alerta para a população que o fumo é um dos principais 
fatores de risco para o desenvolvimento da doença. O evento trará informações sobre os pilares da 
prevenção: alimentação adequada, exercício físico e bem-estar mental. Além disso, um médico especialista 
para tirar dúvidas em geral do público, sem caráter algum de consulta, com informações básicas. Está 
previsto atividades como yoga, gerenciamento de estresse, alongamento, respiração profunda e aula 
funcional com  especialistas do corpo de funcionários do hospital. Haverá teste pulmonar com aparelho e 
bocais e uma demonsatração de uma feirinha orgânica para ensinar o público como escolher os produtos e 
os benefícios do alimento na forma mais natural possível. 
Responsável: Sociedade Beneficente Israelita Hospital Einstein 
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FONTE LUMINOSA 

 
REINAUGURAÇÃO DA FONTE LUMINOSA 
Segunda-feira 21 de agosto de 2017 às 18h 
O Espetáculo de Reinauguração da Fonte será realizado diariamente de 21 de Agosto de 2017 até dia 30 de 
Agosto de 2017 (10 dias corridos) em 2 sessões às 20h30 e 21h. 
O espetáculo  será reapresentado todos os sábados e domingos de 2017, em 2 sessões: às 20h30 e às 21, 
até a entrada do espetáculo de Natal.  
Responsável: ELO – Elfus Eventos 
  
ESPETÁCULO DA FONTE MULTIMÍDIA 
Show das águas:  
Segunda a Sexta, 9h00 às 12h | 18h às 21h  
Sábado e Domingo, 9h às 12h | 14 às 18h  
Show das águas com projeção de luzes e som:  
Sábado e Domingo, 20h30 às 21h00 | 21h00 às 21h30 

Responsável: ELO – Elfus Eventos 
 

GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
UM PIANO PELA ESTRADA COM ARTHUR MOREIRA LIMA E ULTRAGAZ 
Domingo 20 de Agosto de 2017, às 11h 
Apresentação do renomado pianista Arthur Moreira Lima, em um caminhão – teatro, especialmente 
adaptado para estas apresentações, executando as maiores obras de todos os tempos, dos compositores 
mais expressivos da história da música universal. 
Responsável: VGM  Produções Artísticas LTDA  
 
VIRADA SUSTENTÁVEL 
Sábado e domingo 26 e 27 de Agosto de 2017 
A Virada Sustentável é um movimento de mobilização colaborativa em prol da sustentabilidade e organiza 
o maior festival do tema do Brasil. Começou em São Paulo e já realizou outros festivais em Manaus, Rio de 
Janeiro, Valinhos e Porto Alegre. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade 
civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas 
e universidades, entre outros, com o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a 
sustentabilidade e seus diferentes temas para a população. A concepção da Virada 2017 é baseada nos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, que são também os princípios que regem 
os projetos realizados pelo grupo.  
Responsável: Instituto Virada Sustentável 

 

PLATÉIA EXTERNA DO AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
SAMSUNG BEST OF BLUES 
Domingo 06 de Agosto de 2017, das 18h às 20h 
O Auditório Ibirapuera será palco para uma apresentação gratuita do renomado guitarrista de rock 
instrumental Joe Satriani. A abertura do evento fica por conta do blueseiro Artur Menezes, famoso pelo 
estilo moderno e verdadeiro em suas canções.  
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duração: 150 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[livre para todos os públicos] 
Responsável: Instituto Dançar e Auditório Ibirapuera 
 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 

QUADRAS DE BASQUETE E CAMPO DE FUTEBOL  

 
# IBIRA VEM JUNTO  
Domingo 20 de Agosto de 2017 
Inauguração do Campo de Futebol a partir das 8h e inicio de atividades esportivas a partir das 11h.  
Responsável: NIKE 
 

SERRARIA 

 
TAI CHI  
Todas as segundas e sexta-feiras às 10h30. 
Responsável: UMA PAZ  

  
 
 

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
Programação de Agosto_Auditório Ibirapuera 

 
4 AGO 2017 | 21h 
Lucina em lançamento do disco Canto de Árvore 
participação especial Alzira E, poeta arrudA, Gustavo Galo e Ney Marques  
A cantora e compositora Lucina, autora de grandes sucessos gravados por Ney Matogrosso – como 
“Bandoleiro” e “Coração Aprisionado” –, sobe ao palco, acompanhada pelos músicos Marcelo Dworecki 
(baixo), Otávio Ortega (acordeom), Peri Pane (cello) e Décio Gioielli (steel drums), para fazer o show de 
lançamento de Canto de Árvore, seu novo álbum de inéditas. A apresentação conta ainda com a 
participação especial de Alzira E, do poeta arrudA, de Gustavo Galo e de Ney Marques. 
 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
 
5 AGO 2017 | 16h 
Banda Mirim com espetáculo Felizardo 
O musical infantil, com pitadas circenses e teatrais, conta um dia na vida de Aurora (uma menina de 6 anos) 
e de seu amigo imaginário, Felizardo. Ambos partem juntos em expedição para uma aventura heroica, onde 
não existe tempo nem idade. A descoberta do mundo, as brincadeiras de rua e o universo mítico da floresta 
e do folclore, assim como os primeiros “problemas” da infância, pontuam a pequena odisseia na vida das 
duas crianças. 
 
duração: 60 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). 
 
6 AGO 2017 | 18h 
Samsung Best of Blues com Joe Satriani abertura Artur Menezes 
O Auditório Ibirapuera será palco para uma apresentação gratuita do renomado guitarrista de rock 
instrumental Joe Satriani. A abertura do evento fica por conta do blueseiro Artur Menezes, famoso pelo 
estilo moderno e verdadeiro em suas canções.  
 
duração: 150 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[livre para todos os públicos] 
 
11 AGO 2017 | 21h 
Isca de Polícia em Isca-Volume 1 
A banda sobe ao palco para fazer o show do disco Isca-Volume 1, primeiro trabalho autoral do grupo após a 
morte de seu criador, Itamar Assumpção (1949-2003). Além das canções do álbum – a maioria em parceria 
com grandes compositores brasileiros, como Arrigo Barnabé, Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Zeca Baleiro e 
Carlos Rennó, e outras compostas especialmente para este trabalho por Tom Zé e Péricles Cavalcanti –, 
completam o repertório clássicos de Itamar Assumpção. A apresentação conta com a participação especial 
de convidados. 
 
duração: 80 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). 
 
12 AGO 2017 | 21h 
Luiza Lian em Oyá Tempo 
participação especial Nina Oliveira e Roberta Estrela D'Alva 
A cantora e compositora sobe ao palco acompanhada pelo produtor e músico Charles Tixier (MPC e 
teclados), com o espetáculo Oyá Tempo, homônimo ao seu mais recente trabalho, lançado em março deste 
ano. Por meio de uma performance que engloba cenário, figurino e projeções, concebida com as artistas 
visuais Sonia Costa e Bianca Turner, Luiza propõe um mergulho no tempo etéreo da entidade afro-brasileira 
Oyá Tempo, apresentando as canções e poesias do seu álbum visual – que, além de composições inéditas, 
traz um filme de média-metragem e um site. A apresentação conta ainda com a participação especial da 
atriz e MC Roberta Estrela D’Alva e da cantora Nina Oliveira. 
 
duração: 70 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). 
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13 AGO  2017 |17h 
Homenagem ao Dia dos Pais  
com Cumbucado, Família Ubuntu, Quarteto Saxofonando e Regional Mistura 
Os grupos Cumbucado, Família Ubuntu, Quarteto Saxofonando e Regional Mistura – cujos integrantes são 
estudantes da Escola do Auditório e também alunos por ela já formados – sobem ao palco para apresentar 
um espetáculo em homenagem aos pais. O repertório traz composições de grandes nomes da música 
brasileira. 
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] 
 
18 e 19 AGO 20117 | 21h 
Jazz Sinfônica regência João Maurício Galindo e Fábio Prado 
A Orquestra Jazz Sinfônica sobe ao palco do Auditório Ibirapuera para duas noites de apresentação, sob a 
regência dos maestros João Maurício Galindo e Fábio Prado. 
 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
20 AGO 2017 | 19h 
Edu Ribeiro Quinteto em Lançamento do disco Na Calada do Dia participação Léa Freire 
O baterista e compositor Edu Ribeiro sobe ao palco, acompanhado pelos músicos Guilherme Ribeiro 
(acordeom), Rubinho Antunes (trompete), Gian Correa (violão de sete cordas) e Bruno Migotto 
(contrabaixo), para fazer o show de lançamento do álbum Na Calada do Dia. O repertório traz músicas 
autorais e inéditas do artista e demais integrantes do quinteto, além de composições de Chico Pinheiro e 
Léa Freire – que participa do espetáculo. 
 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
25 AGO 2017  
Abertura do Estéticas das Periferias 
17h| Debate Ocupações e Política Cultural: Conflito e Negociação (foyer) 
20h | espetáculo SLAM! (plateia interna) 
 
O Auditório Ibirapuera vai sediar a abertura do Estéticas das Periferias, que está em sua sétima edição. Às 
17h, no foyer, acontece o debate Ocupações e Política Cultural: Conflito e Negociação, que vai discutir a 
potencialidade das ocupações como forma de expandir a oferta e o acesso à cultura na cidade, entre outras 
questões. Às 20h, será apresentado o espetáculo-performance SLAM!, dirigido por Roberta Estrela D’Alva. 
A montagem traz ao palco o universo dos poetry slams – batalhas de poesia falada, que chegaram ao Brasil 
em 2008 e hoje se alastram por todo o país com enorme impacto no público jovem e periférico. 
 
duração: 
Debate | 120 minutos (aproximadamente) 
Espetáculo SLAM! | 70 minutos (aproximadamente) 
 
ingressos: Gratuito. Para o espetáculo haverá 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] 
O evento conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
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26 AGO 2017 
Virada Sustentável  
16h | Exibição do filme Não Respire - Contém Amianto (LIVRE) 
19h | Exibição do filme Frágil Equilíbrio (12 anos) 
20h30 | Roda de bate-papo (LIVRE) 
 
O Auditório Ibirapuera recebe parte da programação da Virada Sustentável. Na ocasião, serão exibidos os 
filmes Não Respire – Contém Amianto (Brasil, 2017, 70 min), com direção de André Campos, Carlos Juliano 
Barros e Caue Angeli, às 16h, e Frágil Equilíbrio (Espanha, 2016, 81 min), com direção de Guillermo García 
Lopez, às 19h. Na sequência, às 20h30, haverá uma roda de bate-papo para tratar de temas e questões 
ligados à sociedade atual. 
 
duração: 
Não Respire - Contém Amianto | 70 minutos (aproximadamente) 
Frágil Equilíbrio | 81 minutos (aproximadamente) 
Roda de bate-papo | 60 minutos (aproximadamente) 
 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da exibição 
dos filmes. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa. 
 
27 AGO 2017 | 19h 
Maciel Melo em Lançamento do disco Outra Trilha  
O cantor e compositor faz o show de lançamento do disco Outro Trilha, no qual traz seu lado menestrel em 
canções inéditas que mostram o diálogo da música do sertão pernambucano com o country. Além das 
composições do novo álbum, completam o repertório da apresentação clássicos de sua autoria que foram 
interpretados e gravados por artistas como Elba Ramalho, Fagner, Dominguinhos, Renato Teixeira e Zé 
Ramalho. 
 
duração: 90 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). 
 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 

BOSQUE DA LEITURA 

 
BOSQUE DA LEITURA 
Terças e Quintas, das 8h às 12h 
Sábados e Domingos, 10h às 16h 
 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO GRUPO FABULARES 
Sábado 19 de Agosto de 2017, às 11h e às 15h  
O Grupo Fabulares é um grupo de contação de histórias e, se apresenta em bibliotecas municipais e 
bosques da Leitura de São Paulo, para cumprir projetos do PROAC do governo do Estado de São Paulo. 
O presente projeto consiste em transformar contos e poemas de dois autores brasileiros (Manoel de Barros 
e Luís da Câmara Cascudo) em contação de história, seguida por uma atividade relacionada ao tema. 
O público alvo são crianças e as atividades são gratuitas. 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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Responsável: Bosque da Leitura  
 
Acesso: Av. República do Líbano, 1151 – Portão 7 
Responsável: CSMB – Coordenação de Serviços de Extensão em Leitura 
Contato: 2291-5763| e-mail: bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.bibliotecas.sp.gov.br 
 

CECCO 

 
 

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) 

IBIRA ARTE 

 09:30 

Terça-feira 

(horários extras a combinar) 

MÚSICA 14:00 Segunda-feira 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

Xiang Gong e Meditação 08:30 Quarta-feira 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

Xiang Gong  08:30 Sexta-feira 

RODA DE CONVERSA 14:00 Segunda-feira 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Quinta-feira 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Sexta-feira 

XIANG GONG NO CAPS AD JABAQUARA* 08:15 Segunda-feira 

 
 
 

mailto:bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br
http://www.bibliotecas.sp.gov.br/
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*CAPS AD Jabaquara - Praça Barão de Japurá, 01 – Próximo ao Metrô Conceição. 
**UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 
  

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

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

OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

ARTE EM TECIDO AVANÇADA 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 

DESENHO E PINTURA 09:00 Segunda -feira 

DESLOCAMENTOS 10:00 Quinta-feira 

ECONOMIA SOLIDÁRIA- Articulações em Rede e 

Formação 14:00 Sexta-feira 

ECONOMIA SOLIDÁRIA - Produções 08:30 Sexta-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 14:00 Sexta-feira 

MARCHETARIA PASSO A PASSO 10:30 Sexta-feira 

MEDITAÇÃO 13:00 Sexta-feira 

MOSAICO 13:30 Terça-feira 

OLGA KOSS 10:00 Quinta-feira 

PROJETO SUCAPS NO CAPS AD JABAQUARA* 9:00 Segunda-feira 

SOU SOM – A música que toca em mim 14:00 Terça-feira 

YOGA INICIANTES** 08:00 Segunda-feira 

YOGA PRATICANTES** 08:00 Quarta-feira 

http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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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 

 
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. 
 
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 
 

FUNDAÇÃO BIENAL 

 
ERA DOS GAMES 
De 15 de Agosto a 12 novembro de 2017, das 10h às 22h  
Trata-se de uma Exposição de Arte, Tecnologia e Entretenimento. História, cultura, design, tecnologia, 
educação, interatividade e diversão para toda a família.  
Além da experiência contemplative de uma exposição de Arte, o evento possibilita a interação com as 
obras num passeio através da história por trás dos Jogos Eletrônicos, fenômeno mundial que em 2007 
ultrapassou a indústria cinematográfica. A mostra é uma parceria com o Barbican Centre de Londres, 
curador da exposição e da onde receberemos todo o conteúdo.  
Valor: R$40,00 inteira / R$20,00 meia  
Site: www.aeradosgames.com.br //www.dueto.com  
Realização: Nós 3 Produções Ltda  
 
BOOMSPDESIGN 2017 
De 07 a 09 de agosto de 2017 das 10h às 18h  
Ciclo de palestra com o foco em Arte, Arquitetura e Design. Com foco educacional, e trazer conteúdo 
relevante e criar novos pensamentos sobre o segmento.  
Site: www.boomspdesign.com.br 
Realização: Club Casa Organização de Eventos Ltda  
 
Made – Mercado Arte Design 
de 08 a 13 de agosto de 2017  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem
http://www.boomspdesign.com.br/


11 
 

Dia 08 de Agosto: Preview para convidados e imprensa das 16h às 22h;  
Dias 9 a 12 de Agosto: das 13h às 21h;  
Dia 13 de Agosto: das 11h às 19h.  
Feira internacional de design colecionável. Uma plataforma para discutir, apreciar e comprar o melhor do 
design, do vintage ao contemporâneo.  
Site: www.mercadodeartedesign.com  
Valor: R$30,00 inteira e R$15,00 meia. 
Realização: Waldick J. C. Jatoba Serviços Administrativos  
 
NESPRESSO TRADE SHOW (evento fechado)  
Dia 16 de agosto de 2017,  a partir das 16h 
Evento Coorporativo para lançamento de um produto.  
Site: www.aatb.com.br  
Realização: ALL AROUND THE BRAND PUBLICIDADE E PROMOÇÃO LTDA  
 
SÃO PAULO FASHION WEEK N44  
de 28 de agosto a 01 de setembro de 2017 das 12h às 24h  
Evento de moda. Desfiles e eventos de lançamento - O São Paulo Fashion Week (“SPFW”) é a maior 
plataforma de divulgação de moda, design e criatividade do hemisfério Sul e uma das maiores do mundo, 
ao lado de Nova Iorque, Londres, Milão e Paris. Reunindo as principais marcas do Brasil, o SPFW funciona 
como uma verdadeira usina de conectividade e ponto de convergência de um amplo mercado criativo, 
dando corpo e força para que a moda continue exercendo o papel de potência econômica, cultural e social.  
Site: http://ffw.com.br  
Realização: INSTITUTO NACIONAL DE MODA E DESIGN – INMOD 
 
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 
 

MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

 

EXPOSIÇÕES 
 

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 | ATÉ NOVEMBRO 2017 
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. 
 
BARROCO ARDENTE E SINCRÉTICO  AFRO-LUSO-BRASILEIRO | 03 DE AGOSTO A 03 DE DEZEMBRO DE 2017 
A mostra, que reúne cerca de 400 obras, traça variadas manifestações do estilo artístico em Portugal e no 
Brasil, com ênfase em suas expressões em um país miscigenado. Com curadoria de Emanoel Araujo, a 
exposição introduz o visitante ao espírito do barroco, passando pelas suas referências na cultura erudita e 
popular, entre os séculos XVII e XIX. 

 

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
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ATIVIDADES EDUCATIVAS 
No mês de agosto, a programação do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil convida os visitantes a 
conhecerem as matrizes africanas da cultura brasileira. 
 
Visita temática “Áfricas em Estampas” + Oficina  
05 de Agosto, sábado, às 14h00 
  
A partir de uma visita ao acervo do Museu Afro Brasil, serão destacadas as diferentes grafias de povos do 
continente africano, seus aspectos geométricos e significados culturais. 
  
Duração: 2h00  
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
As visitas 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 é procurar o setor de acolhimento. 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
  
Visita para grupos espontâneos 
06 de Agosto (domingo), às 14h00 
13 de Agosto (domingo), às 14h00 
27 de Agosto (domingo), às 14h00 
 
As visitas para o público espontâneo 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-brasileira. 
  
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 é procurar o setor de acolhimento. 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
Aos domingos, o Museu Afro Brasil é pago, valores dos ingressos e política de gratuidade estão disponíveis 
no endereço www.museuafrobrasil.org.br 
  
Ateliê Aberto especial Dia dos Pais 
12 de Agosto (sábado), às 14h00 
 
Nessa oficina destinada especialmente aos pais, os participantes serão convidados a participar de uma 
experiência artística que envolve a confecção de um carimbo e brincar com a impressão em diversas cores. 
Ao final, os participantes podem participar da composição de um painel coletivo, a partir de impressões 
coloridas das matrizes produzidas durante a 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: Infanto-juvenil 
  
Visita "Museu, um lugar de memórias" + Oficina de Xilogravura – Jornada do Patrimônio 2017 
19 de Agosto (sábado), às 11h00 
20 de Agosto (domingo), às 14h00 
 
A partir da visita à exposição de longa duração, os visitantes participarão de uma oficina de produção 
artística baseada na técnica da xilogravura. A proposta é refletir sobre a questão: se o Museu é um lugar de 

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PBs6J/A/f520/0/BL6z/J97jFataZ9l/1/
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
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memórias, quais os significados dessas memórias para as pessoas que visitam esse museu? Em torno dessa 
pergunta, discutiremos Arte, Memória e Ancestralidade africana e afro-brasileira, bem como os processos 
criativos mobilizados na xilogravura. 
 
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.  
Público-alvo: Infanto-juvenil 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
  
 Visita "Festas e festejos: um olhar crítico sobre a noção de folclore" 
19 de Agosto (sábado), às 14h00 
 
As chamadas festas populares no Brasil são marcadas por matrizes africanas, que se apresentam na música, 
nos ritos, nas histórias e nas cores que constituem os ciclos de festejos, como o junino por exemplo. 
Tomando como referência reflexões sobre  o Maracatu, o Bumba-meu-boi, a Congada e o Reisado, os 
visitantes serão convidados a pensar criticamente sobre o significado da noção de “folclore” para os 
imaginários historicamente construídos a respeito das culturas africanas e negras no Brasil. 
 
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. 
Público-alvo: Infanto-juvenil, a partir de 12 anos 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
 
Visita integrada para professores “Lugares do Sagrado: reflexões a partir do acervo do Museu de Arte 
Sacra e Museu Afro Brasil” 
26 de Agosto (Domingo), às 10h00 
  
A partir do acervo de duas instituições museais – Museu de Arte Sacra e Museu Afro Brasil – essa atividade 
de formação, voltada à educadoras e educadores atuantes, pretende discutir os diferentes significados que 
o universo do Sagrado mobiliza nas pessoas e nas sociedades. Como forma de organizar e atribuir sentidos 
simbólicos e materiais ao mundo, o Sagrado e o religioso se manifestam nas pessoas (nos seus modos de 
ser e estar, em indumentárias, cores) e nos lugares (em templos, lugares sagrados, espaços de devoção). 
Nesse sentido, o Sagrado é um mediador entre indivíduos e entre estes e os ambientes nos quais 
estabelecem relações. É portanto, elemento de identidade. Nesta ação integrada, as duas instituições 
pretendem averiguar e discutir estes e outros aspectos destacando as experiências no campo do Sagrado 
em suas interseções históricas, culturais e estéticas, com vistas a construir repertórios e subsídios no 
campo educativo. 
A atividade exige inscrição prévia. 
Vagas limitadas. 
 
Duração: Das 10h00 às 18h00 
Público-alvo: livre 
Inscrições: www.museudeartesacra.org.br 
Atividade gratuita. 
 
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 
acesse: http://www.museuafrobrasil.org.br/visite/planeje-sua-visita/agendamento-de-visita 
Inscrições de eventos do Núcleo de Educação: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br /Telefone: 3320-8900 
ramal 8921  

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:Inscrições:%20eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PBs6J/A/f520/0/BL6z/PJK3tVdFDt7/1/
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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. Contato: 2648-0254   
Responsável: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo / www.mac.usp.br 
 
 

MUSEU DE ARTE MODERNA 

 
EXPOSIÇÕES - 16 de maio a 13 de agosto de 2017 
 
Grande Sala 
O Impressionismo e o Brasil 
Curador: Felipe Chaimovich 
 
Sala Paulo Figueiredo 
Cidade da Língua: Bompas and Parr  
Curador: Felipe Chaimovich 
 
Projeto Parede  
Marcia Xavier  
Mergulhe em mim, para poder surgir de mim 
 
 

Programação educativo MAM - Agosto 2017 
 
01 (ter) 

14h30 – 16h Contatos com a Arte: Visita mediada à exposição O Impressionismo e o Brasil + experiência 
poética 
+ professores e educadores 
Inscrições por e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313  
 
02 (qua) 

14h30 - 16h Contatos com a Arte: Visita mediada à exposição O impressionismo e o Brasil e ao Jardim de 
Esculturas para educação infantil 
+ professores e educadores 
Inscrições por e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 
info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313  
 
 03(qui) 

14h30 - 16h Contatos com a Arte: Visita mediada ao Projeto Parede Mergulhe em mim, para poder 
surgir de mim, de Márcia Xavier, com saída ao parque Ibirapuera 
+ professores e educadores 
Inscrições por e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 
info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313  
 
 

mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
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04 (sex) 

10h30 - 12h Contatos com a Arte: Visita mediada às exposições O Impressionismo e o Brasil e Cidade da 
Língua 
+ professores e educadores 
Inscrições por e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 
info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313  
 
05 (sáb) 

10h30 -12h Contatos com a Arte Maratona de experiências poéticas 
+ professores e educadores 
Inscrições por e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 
info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313  
 
06 (dom) 

11h – 12h Oficina de tirinhas em colagem 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
+ livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Nesta oficina o participante é convidado a criar tirinhas de história em quadrinhos utilizando a 
colagem. 

15h -  17h Bate papo com Revolta da Lâmpada sobre Gordofobia 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS  
+ livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Em um espaço de conversa e troca, o coletivo Revolta Da Lâmpada atrai o público para um 
debate sobre a Gordofobia e suas questões subjetivas. 
 
12 (sáb) 

15h - 16h Pintura com gelatina 
+ 2 anos 
Local: Ateliê MAM 
Participantes: 25 pessoas 
Descrição: Pintura com tinta produzida artesanalmente com a gelatina como base e pigmento.  
 
13 (dom) 

11h - 12h  Oficina de isogravura 
+livre 
Descrição: Oficina que explora a técnica da gravura com sua impressão utilizando matrizes em isopor. 
 

Campeonato Breaking Ibira  
11h Inscrições  
12h30 - 17h30 Batalhas 
+ Livre 
Descrição: Num encontro com o público do parque, tendo este como propositor, também, de ações no 
espaço compartilhado com o museu, o programa incentiva as rodas de treino e dança promovidas por 
b.boys e b.girls que acontecem no entorno do MAM, como referência de local de treino do break 
(movimento de dança do hip hop). O encontro acontece todo segundo domingo do mês. Neste dia teremos 
um campeonato. 
  
19 (sáb) 

15h – 16h Piquenique com desenhos e esculturas comestíveis  
+ 2 anos  
Local: Ateliê MAM 

mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
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Participantes: 25 pessoas 
Descrição: Pensando na alimentação e na ludicidade possível ao trabalhar com os alimentos, os 
participantes experimentarão diversas formas, texturas, cores e sabores ao criarem diferentes composições 
visuais. 
 
20 (dom) 

11h -12h Oficina de aquarelar a canetinha 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: O público é convidado a experimentar duas técnicas que usualmente são conhecidas separadas: 
a aquarela e a canetinha. Mas que neste momento são mescladas criando uma nova expressão plástica. 
 

14h – 16h  Apresentação Musical com Banda Alana 
Local: Em frente à Aranha  
+ livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Apresentação musical com a Banda Alana, criada em 2007, através do Núcleo de Recreação e 
Cultura do Instituto Alana que implementou, no Jardim Pantanal, oficinas de música para seus alunos, com 
aulas de canto coral, percussão, teoria e musicalização infantil. As oficinas foram, aos poucos, se 
desenvolvendo até formar o que é hoje a Banda Alana. Com orientação de Silvanny Rodriguez e 
Adriana Biancolini, os jovens desenvolveram suas habilidades artísticas e fortaleceram seu senso de 
cidadania com aulas de percussão, metais, violão, contrabaixo, teclado e canto. 
 
26 (sáb) 

15h- 16h Percurso lúdico na exposição Cidade da Língua  
+ 4 anos 
Participantes 25 pessoas 
Descrição: Os artistas Bompas and Parr trouxeram para São Paulo um pedaço da sua experiência de 10 anos 
com a pesquisa entre Arte e Comida. A visita a essa exposição tocará nos aspectos sensoriais presentes na 
mostra de forma lúdica e interativa.  
 

14h – 17h – Projeto Hipertexto 
Local: Marquise em frente a cúpula de vidro. 
+livre 
A _hipertexto -

 http://projetohipertexto.com.br  -

. 
 
27 (dom) 

11h – 12h Oficina de Gravura e Stencil  
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: A oficina busca explorar as diferentes possibilidades de criação, expressão e interação com o 
mundo através do estêncil, executando passo a passo diferentes estilos e formas, além disso, os 
participantes irão falar sobre conteúdos de street art, design, intervenções artísticas e decoração, conceitos 
que estão totalmente ligados ao estêncil. Empregando materiais diversos, a técnica do stêncil e da gravura 
permite utilizar desenhos ou letras, decalcando seus contornos e recortando-os em suportes como 
papelão, chapas de raio X, e/ou qualquer material flexível que possibilite a gravação de modo rápido. 

http://projetohipertexto.com.br/
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Possibilitando uma variedade de composições, servindo tanto para pintura de camisetas, objetos, 
decorações entre outros. 
 

14h – 17h - Projeto Hipertexto 
Local: Marquise em frente a cúpula de vidro. 
+livre 
A _hipertexto -

, disponível no 
endereço http://projetohipertexto.com.br  -site, a dupla construiu uma máquina 
em que duas pessoas sentadas uma de costas para outra, conversam através de mensagens projetadas em 

. 
 

16h – 17h30 Dança Rito-Arte com Carla Brasil 
Local: Em frente a Aranha 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: A Dança Rito-Arte é um trabalho de desenvolvimento humano, que desperta a consciência 
integral individual (corpo-emoções-mente-espírito), para que sejamos seres mais coerentes com nosso 
verdadeiro papel nesta grande rede que é o Universo. Esta prática nasceu da pesquisa e vivência de Carla 
Brasil com a dança, a sagrada sabedoria feminina, da condução de círculos de mulheres e a área 
terapêutica. Aqui a dança é a ferramenta principal para o auto-conhecimento e empoderamento. 
Elementos que mesclam o estudo da Sagrada Sabedoria Feminina com Xamanismo, Kabbalah e outras 
sabedorias ancestrais, fazem parte desta roda de êxtase, bem-estar e transformação.  
 
30 (qua) 

19h -20h30 Contatos com a Arte: Encontro sobre história da arte com o professor Felipe Martinez O 
impressionismo e o Brasil 
+ professores e educadores 
Inscrições por e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 
info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313  
 
Atividades gratuitas.  
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313 
 
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 
 
 

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 
 

http://projetohipertexto.com.br/
mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
mailto:emaileducativo@mam.org.br
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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 

 
EXPOSIÇÃO  
 
MODOS DE VER O BRASIL: ITAÚ CULTURAL 30 ANOS 
De 25 de maio a 13 de agosto de 2017 
[livre para todos os públicos] 
entrada gratuita 
Contatos e Informações Extras no telefone: 2168-177 | atendimento@itaucultural.org.br 
Responsável: Itaú Cultural 
 
ABERTA A VISITAÇÕES, COM A MEDIAÇÃO DE NOSSOS EDUCADORES 
De terça a sexta-feira das 9h às 17h, 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 
 
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 
 
 

PLANETÁRIO 

 
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 
 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:atendimento@itaucultural.org.br
mailto:educativomuseudacidade@gmail.com
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
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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  
 
 

UMAPAZ 

 
*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. 
 
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  
 
 
  

mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Agosto de 2017 
 

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. 

 


