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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 
 
 

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL 

 

Bloqueios de Carnaval  na Av. Pedro Álvares Cabral 
Sábado e Domingo dias 18 e 19 de fevereiro de 2017.  
 

ARENA DE EVENTOS 

 

COCHLEAR DAY 2017 
Sábado 11 de Fevereiro de 2017das 9h às 16h 
Um dia de confraternização entre pessoas com deficiência auditiva, seus familiares com monitoria para as 
crianças e informações sobre implantes auditivos para os freqüentadores do parque.  
Responsável:  Faz com a gente Produções Artisticas e Culturais Ltda 
 
DESFILE PELA PAZ MUNDIAL E COMEMORAÇÃO DO DIA DO SUKYO E MAHIKARI PELOS JOVENS 
Segunda-feira 27 de Fevereiro de 2017 das 10h às 11h30 
Desfile com um andor japonês (omikoshi), será carregado por cerca de 20 jovens com trajes típicos. 
Responsável: Pavilhão Japonês – Sukyo Mahikari do Brasil 
 

GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
NOITE DA ROSE – Espetáculo de Circo  
Domingo 12 de Fevereiro de 2017 das 16h às 18h 
Espetáculo de circo, gratuito para os frequentadores do parque. 
Responsável: Circo Heroi – ME  
 

MARQUISE   

 

UNIDADE MÓVEL DE CIDADANIA LGBT 
Domingo 05 de fevereiro de 2017, das 15h às 20h 
Sábado 25 de fevereiro de 2017, das 13h às 18h 
Conscientizar contra as discriminações motivadas por orientação sexual e idenidade de gênero, bem como 
informar e ofertar os serviços realizados pelo Centro de Cidadania e a Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania. 
Responsável: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania SMDHC 
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PORTÃO 10 

 
VAN SPTURIS 
04 e 12 de Fevereiro de 2017  
Unidade móvel da SPTURIS - Informações turísticas da cidade aos frequentadores do parque. 
Responsável: SPTURIS 

 
PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 
3 FEV | 2017| 21h 
Leo Fressato 
O cantor curitibano Leo Fressato começou a compor cedo, ainda adolescente. Em suas letras, explora as 
diversas formas do amor e os efeitos da sua ausência. O repertório da apresentação engloba faixas do 
primeiro disco, Canções pro Inverno Passar Depressa, e também músicas que farão parte do segundo 
álbum, ainda sem previsão de lançamento.  
 
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). 
 
4 FEV | 2017 | 21h 
Baleia 
em show do disco Atlas 
A banda carioca Baleia, formado por Sofia Vaz, Cairê Rego, David Rosenblit, Felipe Pacheco Ventura, Gabriel 
Vaz e João Pessanha, sobe ao palco com o show da turnê de Atlas (2016), segundo disco da sua carreira. 
Durante a apresentação, que tem a participação especial de convidados, os jovens músicos mostram as 
novas composições – além de canções dos trabalhos anteriores do grupo – e prometem ainda algumas 
surpresas.  
 
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). 
 
5 FEV | 2017 | 19h 
Breno Ruiz 
em lançamento do disco Cantilenas Brasileiras  
com Mônica Salmaso e Renato Braz 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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O cantor paulista sobe ao palco do Auditório Ibirapuera para o lançamento do disco Cantilenas Brasileiras, 
o primeiro de sua carreira solo. A apresentação conta com as participações especiais de Renato Braz e 
Mônica Salmaso e o repertório inclui canções inéditas de Breno Ruiz além de composições já consagradas 
da música popular brasileira.  
duração: 120 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). 
 
10 FEV | 2017 | 21h 
Nomade Orquestra 
A Nomade Orquestra, composta de dez músicos do ABC paulista, sobe ao palco do Auditório Ibirapuera 
para mostrar as músicas do seu primeiro CD, homônimo, lançado em 2014. O grupo, que desenvolve um 
trabalho autoral e instrumental, transita pelos universos funk, jazz, dub, rock, afro beat e hip-hop, entre 
outros, incorporando ainda elementos da cena eletrônica. A apresentação conta com projeções 
audiovisuais e a participação especial de convidados. 
 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
11 FEV | 2017 | 21h (com audiodescrição) 
12 FEV | 2017 | 19h (com libras) 
IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro 
com espetáculo O Duelo 
Baseado no romance do escritor russo Anton Tchekhov, O Duelo é encenado pela mundana companhia. 
Realizado a partir de  uma imersão artístico-cultural em três cidades do Ceará, o espetáculo já percorreu 
diversos estados brasileiros e chegou a ser apresentado na França e na Escócia. A obra conta a história de 
Ivan Laiévski, um funcionário público na Rússia do século XIX que foge com a amante, Nadiejda.  
 
duração: 3h20 minutos, mais 20 minutos de intervalo (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 12 anos] 
 
17 FEV | 2017 | 21h 
Samuca e a Selva 
em show do disco Madurar 
A banda Samuca e a Selva, formada por dez integrantes, sobe ao palco para mostrar as músicas de Madurar 
(2015), o seu álbum de estreia. No repertório, composto de sonoridades diversas, misturam-se gêneros 
regionais, como maracatu e baião, com afrobeat e ritmos latinos, por exemplo. 
 
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). 
 
18 FEV | 2017 | 21h (com audiodescrição) 
19 FEV | 2017 | 19h (com libras) 
com espetáculo Rádio Variété  
O espetáculo Rádio Variété estreou em 2010 e, desde então, já passou por diversos estados do Brasil. 
Realizado pela Cia LaMínima, tem no enredo uma homenagem ao palhaço brasileiro e ao rádio, um dos 
veículos que revolucionou a comunicação como a conhecemos hoje. No palco, três artistas criam um 
programa com a ajuda do público, resgatando memórias, desejos e emoções.  
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duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 

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 
 
Bosque da Leitura 
Sábados e Domingos, 10h às 16h. 
 

CECCO 

 
Acesso: Av. IV Centenário – Portão 05 
Segunda à Sexta, 8h às 17h 
Responsável: CECCO Ibirapuera - Contato: 5549-7840 | www.ceccoibirapuera.com.br 
 
O Centro de Convivência e Cooperativa oferece as seguintes oficinas: 
Arte em Tecido, Ateliê Livre, Bijouteria, Caminhada, Canto, Colóquio Cultural, Da África ao 
Samba/Percussão, Dança Circular, Fios e Bordados, Imagem, Jardinagem, Marchetaria, Mosaico, Tai Chi Pai 
Lin, Viagens ao Brasil – Museu Afro, Xian Gong / Lian Gong, Yoga. 
 

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. 

 
 

mailto:bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br
http://www.bibliotecas.sp.gov.br/
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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  
 

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  
 
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. 
 

Visitas para público espontâneo 

04 de fevereiro (sábado), às 10h30  

05, 12, 19 e 26 de fevereiro (domingo), às 14h00 

25 de fevereiro (sábado), às 11h00 

 
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 

11 de fevereiro (sábado), às 14h00 

 Foto: Amanda 

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.museuafrobrasil.org.br/
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Nesta atividade, o Núcleo de Educação convida os visitantes para uma atividade de experimentação 
artística com materiais diversos em nosso espaço de oficina. 
 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br  
A atividade tem duração de 2h00 e serão realizada com 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.  
 
Ngoma 

18 de fevereiro (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  
 

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 
 

 Foto: Amanda 

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:emaileducativo@mam.org.br
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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$ 6,00 - adulto | R$ 3,00 - 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 124 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhão@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 
 
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  
 
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. 
 
 

http://www.bunkyo.org.br/
mailto:pavilhão@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:educativomuseudacidade@gmail.com
mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
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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 Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz oferece as seguintes atividades: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PARQUE IBIRAPUERA 
Por favor, em caso de dúvidas consulte o site e, ou, telefone de cada instituição. 

       Atualizada em 31 de Janeiro de 2017. 

mailto:agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br

