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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

file:///C:/Documents%20and%20Settings/d779342/Desktop/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2017/07.PROGRAMAÇÃOJULHO2017/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20JULHO%202017%20SVMA.docx%23_Toc487640160
http://www.sptrans.com.br/


PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 

ARENA DE EVENTOS 

 
MANDELA DAY – CELEBRAÇÃO PELA PAZ 
Sábado, 22 de Julho de 2017 às 7h 
Mandala Day é um evento mundial que objetiva eternizar a memória da luta do povo da África do Sul em 
busca dos direitos de liberdade e igualdade.  
Responsável: GCM / SVMA /Consulado Geral da África do Sul. 
 
MUSEU ITINERANTE DA LINGUA PORTUGUESA 
Sábado, 22 de Julho das 10h às 19h 
Museu itinerante da língua Portuguesa dentro de uma carreta. 
Responsável: Banco de Eventos Ltda.  
 

ARENA DA PONTE DE FERRO 

 

CIRCO VOX 
Sabado e domingo, 22 e 23 de Julho de 2017 às 16h. 
Sábado: Arruaça  -  espetáculo interativo e direcionado para toda a família. 
Domingo: Se Chove não Molha! - espetáculo para crianças, mas não menos divertido para todas as idades. 
Os espetáculos propostos misturam de Circo e Teatro. O Circo VOX encontra-se entre o os mais modernos 
circos Brasileiros dentre o ranking desta categoria. No site do Circo VOX - www.circovox.com.br poderá ser 
verificado os dois espetáculos propostos como também informações sobre a Cia.  
Responsável: Cooperativa Brasileira de Circo.  
 
 

GRAMADO EM FRENTE A FONTE MULTIMÍDIA 

 
8º REIKI PELA PAZ 
Domingo, 02 de Julho de 2017 das 10h às 14h30 
Doação gratuita de Reiki (terapia japonesa que contribui para o equilíbrio físico, e bem estar emocional e 
mental) para os freqüentadores do parque. No final do evento haverá uma doação coletiva de Reiki para o 
Planeta. 
Responsável: Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos Transcendentais. 
 
 

MARQUISE 

 
PATINANDO COM A GUARDA 
Domingo 23 de Julho de 2017, das 9h às 17h 
Pista de patinacao e skate  onde  serao  oferecidos clinicas  de patins e  skate para  os  visitantes  do parque. 
Responsável: GCM 
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PLATÉIA EXTERNA DO AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 
SAMSUNG EFESTIVAL INSTRUMENTAL  
Domingo, 09 de Julho de 2017 às 18h 
Show com a Orquestra Juvenil de Heliópolis com participação especial da cantora Pitty e a banda vencedora 
do Samsung E Festival Instrumental. O show faz parte da premiação do concurso cultural Samsung E-
Festival Instrumental de revelação de novos talentos. 
Responsável: Auditório Ibirapuera / Dançar marketing e Comunicações Ltda. 
 

PRAÇA DO PARQUINHO PRÓXIMO AO PORTÃO 06  

 

BIKETECA  
Domingo, 23 de Julho das 8h30 às 14h 
A ONG Pé de Saber tras ao parque no dia 18/06 uma bicicleta com livros infantis para que as crianças 
entrem em contato com a leitura. Teremos de 8 a 10 voluntários no dia do evento e o nosso público são 
bebês e crianças até 12 anos, que estejam passeando pelo parque no dia. 
Responsável: ONG Pé de Saber. 
 

SERRARIA 

 
VII PICNIC VITORIANO DE SÃO PAULO 
Domingo 30 de Julho de 2017, das 12h às 18h 
Evento de Revivalismo. Trata-se de uma reunião sem fins lucrativos de amigos para um picnic ao ar livre em 
algum parque ou área verde histórico-cultural. Os participantes não devem apenas vestirem roupas de 
época, mas vestir toda a época pesquisada, o "reviver", "reconstruir", "reler" o período escolhido. Para isto, 
vestimos réplicas de trajes do recorte histórico citado e releituras/ inspirações, estudos sobre a época e a 
indumentária escolhida acontecem em nossas redes sociais.  
Responsável: Clube Revivalista PVSP – Picnic Vitoriano São Paulo - Rommel dos Santos Andrade Werneck. 
 
 

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

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

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro 
Espetáculo Nós Sempre Teremos Paris 
1 JUL 2017 | 21h (audiodescrição) 
2 JUL 2017 | 19h (libras) 
Com texto de Artur Xexéo e direção de Jacqueline Laurence, a peça, que tem a canção francesa como 
protagonista, fala sobre um casal que se encontrou, por acaso, em uma viagem a Paris. Na ocasião, eles 
passam a tarde juntos em um café e descobrem que têm vários interesses em comum. Vinte anos depois, 
voltam ao mesmo local na expectativa de um reencontro e de retomar o que poderia ter sido uma história 
de amor. O espetáculo é uma viagem romântico-musical, com toques de humor, pelo repertório francês do 
século XX. Os atores Françoise Forton e Maurício Baduh interpretam canções como “C’est Si Bom” e “La Vie 
en Rose”, além de uma versão de “Garota de Ipanema”, acompanhados por músicos. 
No sábado 1, às 21h, a peça tem audiodescrição. No domingo 2, às 19h, conta com interpretação na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 10 anos] 
 
7 JUL 2017 | 21h 
Documentário Olhando pras Estrelas 
Dirigido por Alexandre Peralta, o filme conta a história de duas dançarinas que integram a única escola de 
balé para cegos do mundo, a Associação Fernanda Bianchini. Uma delas é Geyza, professora e primeira-
bailarina da companhia; a outra é Thalia, uma das alunas adolescentes – ambas com relatos que vão além 
do desafio de dançar sem uma referência visual. 
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] 
A exibição conta com audiodescrição pelo aplicativo MovieReading* 
*A exibição conta com audiodescrição por meio do aplicativo gratuito MovieReading, disponível para smartphones e tablets. Para 
ter acesso a ele, é necessário fazer o download do aplicativo no dispositivo móvel e baixar também os arquivos referentes ao filme. 
No início da sessão, o aparelho deve ser sincronizado com o documentário. Pedimos que não esqueçam os fones de ouvido. O filme 
tem legendas em português. Mais informações no site moviereadingbrasil.com.br. 

 
8 JUL 2017 | 21h 
Música no Foyer 
Renato Anesi em 1º Concerto pra Violão Tenor 
O compositor e instrumentista Renato Anesi se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera com o 
espetáculo 1º Concerto pra Violão Tenor, no qual apresenta forma e técnica únicas para o violão tenor, 
recriando o uso do instrumento e ampliando suas possibilidades para um concerto solo. 
O repertório, formado por obras de nomes como Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Jacob do Bandolim –  
com arranjos do artista para o instrumento –, traz a música instrumental do começo do século XX em 
diálogo com a universalidade das suas próprias composições, revelando as similaridades e as convergências 
existentes entre música brasileira, tango, jazz, blues e flamenco. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera. 
[livre para todos os públicos] 
 
9 JUL 2017 | 19h 
Samsung E-Festival Instrumental 
com Orquestra Juvenil Heliópolis participação especial Pitty 
abertura vencedor do Samsung E-Festival Instrumental 
A Orquestra Juvenil Heliópolis sobe ao palco da plateia externa do Auditório Ibirapuera, sob a regência do 
maestro Edilson Ventureli, para um concerto em tributo ao rock que conta com a participação especial da 
cantora Pitty. A abertura do show será por conta do vencedor do Samsung E-Festival Instrumental. 
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duração: 120 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa. 
[livre para todos os públicos] 
 
15 JUL 2017 | 20H 
5 ANOS DO PIMP MY CARROÇA 
com EXPOSIÇÃO MINI MY CARROÇA e lançamento do aplicativo CATAKI | 18H30 NO FOYER 
O trabalho realizado pelo grafiteiro Mundano de reformar e fazer intervenções artísticas em carroças de 
catadores de material reciclável virou um projeto social em 2012, depois de uma campanha de 
financiamento coletivo. A comemoração de cinco anos do Pimp My Carroça inclui uma exposição, a partir 
das 18h30, com miniaturas de carroças feitas à mão e customizadas por artistas solidários à causa, além de 
uma premiação com pocket shows às 20h. O lançamento do aplicativo Cataki, que conecta catadores a 
interessados em reciclar, também faz parte da comemoração. 
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. 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). [livre para todos os públicos] 

 
16 JUL 2017 | 19h 
Sandália de Prata 
em lançamento do LP Maloqueiro e Elegante participação especial Erick Jay 
O grupo sobe ao palco para fazer o lançamento da versão em LP do álbum Maloqueiro e Elegante (2016). O 
repertório do show, que revisita os 14 anos de efervescência nas pistas de dança do Sandália de Prata, é 
composto de sonoridades diversas, como samba-rock, gafieira, partido alto, soul, funk e groove. A 
apresentação tem ainda a participação do DJ Erick Jay. 
duração: 80 mnutos (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). 
 
22 JUL 2017 | 21h 
Hurtmold em show de lançamento da edição em vinil do álbum Cozido 
O sexteto sobe ao palco para o show de lançamento da edição em vinil de Cozido, álbum originalmente 
lançado pela banda no formato CD em 2002. No repertório da apresentação, além de faixas do LP, o 
Hurtmold – que completará 20 anos de carreira em 2018 – passa ainda por músicas de toda a sua 
discografia. 
duração: 75 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
 
23 JUL 2017 | 19h 
Música no Foyer Lívia Mattos  
Acompanhada pelos músicos Sérgio Reze (bateria) e Filipe Massumi (violoncelo), a sanfoneira e cantautora 
Lívia Mattos se apresenta no foyer do Auditório para mostrar composições autorais, nas quais se apropria 
da sanfona como base criativa para diferentes universos da canção. O lirismo seresteiro, o recôncavo 
urbano soteropolitano, a ludicidade circense e o baile "atlântico" se fazem presentes em suas influências.  
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) 
 
28 JUL 2017 | 21h 
Música no Foyer A Voz do Violão 
com Aninha Ferrini & Wellington Silva  participação André Fajersztajn (clarinete) 
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Formado em 2015 pela cantora Aninha Ferrini e pelo violonista Wellington Silva, o duo A Voz do Violão se 
apresenta no foyer da casa com um espetáculo que tem a participação especial do clarinetista André 
Fajersztajn. Explorando diversas possibilidades rítmicas, harmônicas, melódicas e estruturais presentes na 
música brasileira, e com interesse em pesquisa, arranjos e interpretação de peças de grandes compositores 
do cancioneiro popular, os artistas trazem um repertório formado por músicas de nomes como Heitor Villa-
Lobos, Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro e Guinga. 
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). 
 
29 JUL 2017 | 21h 
Música no Foyer Coro Luther King 
O Coro Luther King se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera, como parte da série de concertos 
Cantador, Só Sei Cantar, e recebe a cantora e pianista Cida Moreira, num programa que mostra clássicos da 
música popular brasileira. A direção musical é do maestro Martinho Lutero Galati. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera. [livre para todos os públicos] 

 
30 JUL 2017 | 11h 
YOA Orquestra das Américas & Orquestra Jovem do Estado 
regência Carlos Miguel Prieto e Cláudio Cruz participação Irmãos Assad | violão 
A YOA Orquestra das Américas, formada por jovens músicos de mais de 20 países, sobe ao palco do 
Auditório Ibirapuera, acompanhada pela Orquestra Jovem do Estado, para um concerto que conta com a 
participação dos irmãos Sérgio e Odair Assad ao violão. Sob a regência dos maestros Carlos Miguel Prieto 
(México) e Cláudio Cruz (Brasil), os instrumentistas mostram um repertório composto de músicas de Tom 
Jobim, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera e Manuel de Falla. O espetáculo é fruto de uma residência 
realizada que une músicos da YOA e da Orquestra Jovem do Estado. 
duração: 60 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] 
 

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 

Nos próximos domingos, 09 e 16 de julho, às 11h, o Grupo Histórias em Movimento estará no BOSQUE DA 
LEITURA DO PARQUE IBIRAPUERA.  

O Grupo Histórias em Movimento foi criado em 2012 pelos narradores Monalisa Lins e Evelson de Freitas. 
Seguindo a escola dos contadores tradicionais, trabalham prioritariamente com a palavra oral, acreditando 
na imaginação de quem ouve o conto, como o grande condutor do próprio imaginário. Seu repertório é 
variado, e traz desde contos de fadas até contos de humor e terror, das mais diferentes culturas do mundo. 
Como os antigos griôs, também trazem a música entre e durante as histórias, de tal forma que o público 

mailto:bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br
http://www.bibliotecas.sp.gov.br/
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possa participar e interagir, proporcionando uma verdadeira vivência durante seus encontros. Sim, 
“encontros” – não apresentação nem espetáculo -  porque antes de tudo, contar e ouvir histórias é um ato 
afetivo que une as pessoas. Em uma época onde todos correm mais que os relógios, entrar neste “tempo 
fora do tempo”, no “tempo do era uma vez” tem sido um momento de grande alegria para crianças de 0 a 
199 anos. Um convite a vivenciar uma experiência mágica em meio a árvores e livros no aconchegante 
espaço do Bosque de Leitura do Parque Ibirapuera. 

 
 

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 

Xiang Gong e Meditação 08:30 Quarta-feira 

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 
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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 08:15 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 10:00 Segunda-feira 

MARCHETARIAPASSO 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 

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 

 
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 
 
WINE WEEKEND SÃO PAULO FESTIVAL – Feira de Vinho 
06 a 09 de Julho 2017 das 12h às 22h  
O WWSP é um evento direcionado ao consumidor e amante do vinho, ele é constituído por estandes de 
importadores e produtores de vinho, salas de palestras, galeria de arte, Exposição de arte, musica ao vivo, 
espaço infantil, restaurantes , sala de cinema.  
Entrada: R$85,00 
Realização: Market Press serviços  
 
PARALELA 
24 a 27 de Julho 2017 das 10h às 19h 
Feira de Design de Mobiliário, para profissionais do setor, lojistas, arquitetos, decoradores, designers, 
empresário da área moveleira, artistas plásticos, artesãos.  
Exposição e lançamento de novas coleções, palestras 
Realização: PARALELA DESIGN E EVENTOS LTDA - EPP Site: www.paralelagift.com.br 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem
mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.paralelagift.com.br/
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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 
 

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. 
  
GEOMETRIA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA | DE 13 DE MAIO A 9 DE JULHO DE 2017 
A mostra “Geometria afro-brasileira e africana” alia modernidade e ancestralidade em um conjunto de 
artistas afro-brasileiros, com a participação, pela primeira vez, do artista Emanoel Araujo fará parte, como 
escultor, em uma exposição com sua própria curadoria. 
   
A QUEM INTERESSAR POSSA | DE 13 DE MAIO A 9 DE JULHO DE 2017 
A exposição trará obras que integram a representação histórica da cidade de São Paulo, entre pinturas, 
esculturas, fotografias e outros documentos e objetos apresentando uma metrópole que esbanja energia, 
vitalidade e diversidade e tem consciência de seus espaços arrebatadores, perseguindo em seu próprio 
tempo encontros dos seus metálicos caminhos. 
  
INSTALAÇÃO 1888 | DE 13 DE MAIO A 9 DE JULHO DE 2017 
A exposição que leva o nome do ano da abolição oficial da escravidão no Brasil tem como tema central da 
instalação do artista plástico Ferrão, a relação entre escravidão e religiosidade. A instalação consiste em 
uma composição que reúne 1200 fotografias que apresentam retratos colhidos nas congadas que se 
apresentam em manifestações religiosas do sul de Minas Gerais. 

 
ATIVIDADES EDUCATIVAS 
Julho é mês de férias! Momento ideal para reunir a família, os amigos e todo mundo para uma visita ao 
Museu Afro Brasil. E para que você não perca nenhuma oportunidade de conhecer nosso acervo e vivenciar 
uma experiência de imersão nas histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, preparamos uma 
programação especial para aproveitar cada momento. 
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Visitas de Férias 
03 a 28 de Julho, quartas, quintas e sextas, às 11h30 
Construídas a partir de diversas linguagens (estamparias, literatura, artes cênicas etc), as visitas de férias 
serão acompanhadas de uma atividade prática que tem como objetivo promover experiências de imersão 
em nosso acervo de forma leve e descontraída. A programação é voltada para visitas com grupo entre 5 a 
20 pessoas. 
Duração: 01h 
Inscrições: Ás quartas e sextas, o agendamento deverá ser feito atrasvés do site do museu (clique aqui) 
para um dos horários disponíveis. Às quintas a programação é aberta ao público espontâneo. 
Público-alvo:Livre. 
  
Visita para grupos espontâneos 
02 de Julho (domingo), às 14h00 
09 de Julho (domingo), às 14h00 
23 de Julho (domingo), às 14h00 
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 
 
Kotambola Ya Bana 
08 de Julho (sábado), às 14h00 
A Nesta atividade, os visitantes são convidados a vivenciarem o espaço do museu e as discussões aqui 
apresentadas por meio de experiências corpóreas, sonoras e táteis. Para tanto, a proposta é realizar 
mediações e contações de histórias, músicas, brincadeiras, danças e vivências que foram recriadas pelos 
africanos e seus descendentes no Brasil, e que atuaram e atuam como formas de resistência aos processos 
desumanos de escravização. Tendo em vista as facetas do racismo na infância buscaremos ênfases nos 
processos de valorização da identidade negra com as crianças. 
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 “Outros futuros? Olhares para a diáspora africana” + Atividade prática 
15 de Julho (sábado), às 14h00 
A visita sugere uma investigação, a partir do acervo, acerca dos aspectos do passado e do presente das 
populações negras da diáspora, pensando na importância e nas estratégias de construção de outras 
narrativas históricas e um olhar crítico sobre o futuro. Ao final da visita será proposta aos participantes uma 
atividade prática relacionada ao tema afrofuturismo. 
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. 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado é procurar o 
setor de acolhimento. 
Público-alvo: Infanto-juvenil 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
  
Oficina “Uma tarde no Museu (LARP)” 
16 de Julho (domingo), às 14h00 
Neste domingo, acontece o LARP (Live Action Role Playing) no Museu Afro Brasil. Nesta tarde de domingo, 
os educadores convidam os visitantes a uma sessão de LARP: enquanto conhecem o acervo do museu, 
participam de um jogo onde eles interpretam obras de arte. A partir de 12 anos. 

http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PBh6M/BFp/be1d/LY_NiktBmm3/BL6z/PJK3tVdFDt7/1/
http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PBh6M/BFp/be1d/LY_NiktBmm3/BL6z/J97jFataZ9l/1/
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
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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. 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado é procurar o 
setor de acolhimento. 
Público-alvo: Infanto-juvenil, a partir de 12 anos 
 
Visita temática “Áfricas em Estampas” + Oficina 
22 de Julho (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.  
A visita é seguida de uma oficina, na qual confeccionaremos padrões de estampas em tecidos. 
Duração: 2h00 
Público-alvo: Infanto-juvenil, a partir de 12 anos 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
Atividade gratuita. 
 
Aos pés do Baobá (sessão 1) 
29 de Julho (sábado), às 11h00 
Durante este evento de contação de histórias ou mediação de leitura, os visitantes terão oportunidade de 
conhecer narrativas africanas ou afro-brasileiras e, em seguida, participar de um bate-papo conduzido por 
integrantes do Núcleo de Educação do Museu Afro 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. 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
Público-alvo: Livre 
  
Visita Temática: “Poesia em movimento” + oficina de construção poética 
29 de Julho (sábado), às 14h00 
O objetivo da visita é percorrer possibilidades e estruturas poéticas em produções de diferentes períodos 
históricos representados no acervo do Museu Afro Brasil. Esse exercício permitirá encontrar a lírica para 
além das rimas, abrindo um campo de possibilidades de experimentação do fazer poético. 
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. 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
Público-alvo: Livre  
 
Aos pés do Baobá (sessão 2) 
30 de Julho (domingo), às 14h00 
Durante este evento de contação de histórias ou mediação de leitura, os visitantes terão oportunidade de 
conhecer narrativas africanas ou afro-brasileiras e, em seguida, participar de um bate-papo conduzido por 
integrantes do Núcleo de Educação do Museu Afro 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. 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
Público-alvo: Livre 
 

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 

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.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 
 
EXPOSIÇÕES - 16 de maio a 13 de agosto 
 
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 
 
01/07(sáb) Férias no MAM  
14h Apresentação musical com Banda Alana 
[+ livre] Em frente a aranha 
 
02/07 (dom) Domingo MAM 
11h Poesia no tecido 
[+livre] Em frente ao painel OSGEMEOS 
15h Bate papo com Revolta da Lâmpada: Saúde Sexual 
[+livre] Em frente ao painel OSGEMEOS 
 
04/07 (ter) Férias no MAM  
14h30 Oficina de bordado sobre roupas: traga sua camiseta para customizar 
[+4 anos] Ateliê MAM  
 
05/07 (qua) Férias no MAM  
14h30 Paisagem em uma pincelada 
[+ 4 anos] Ateliê MAM e marquise 
 
06/07 (qui) Férias no MAM  
14h30 Piquenique com desenhos e esculturas comestíveis  
[+livre] Ateliê MAM 
 
07/07 (sex) Férias no MAM  
14h30 Vivências criativas com tintas naturais, com Gabriella Cuglovici 
[+ 8 meses até 24 meses] Ateliê MAM 
 
08/07 (sáb) Férias no MAM  
15h Oficina de bordado: desenho sobre tecido com Karina Adorno 
[+ 4 anos] Ateliê MAM 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
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09/07 (dom) Domingo MAM 
11h Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil Guri Santa Marcelina 
[+livre] Em frente a Aranha  
14h às 17h Breaking Ibira 
[+livre] Em frente a Aranha  
 
11/07 (ter) Férias no MAM  
14h30 Oficina de light painting 
[+4 anos] Auditório MAM 
 
12/07 (qua) Férias no MAM  
14h30 Brincadeiras com barbante, corda e bambu 
[+4 anos] Em frente a Aranha 
 
13/07 (qui) Férias no MAM  
14h30 História Brincada: a menina que jogava versos com Mirela Estelles 
[+ livre] Ateliê MAM 
 
14/07 (qui) Férias no MAM  
14h30 Oficina de isogravura sobre roupas: traga sua camiseta 
[+ 2 anos] Ateliê MAM 
 
15/07 (sáb) Férias no MAM  
14h Apresentação musical com Banda Alana 
[+ livre] Em frente a Aranha 
 
16/07 (dom) Domingo MAM 
11h Oficina de colagem sem tesoura 
[+livre] Em frente ao mural OSGEMEOS 
16h Pocket show de hip hop com Odisseia das Flores 
[+livre] Em frente a Aranha 
 
18/07 (ter) Férias no MAM  
14h30 Que sabor tem esta cor? Percurso lúdico nas exposições em cartaz 
[+ 4 anos] Espaço Expositivo 
 
19/07 (qua) Férias no MAM  
14h30 Piquenique com desenhos e esculturas comestíveis 
[+livre] Ateliê MAM 
 
20/07 (qui) Férias no MAM  
14h30 Vivências criativas com gelatina com Gabriella Cuglovici 
[+ 8 meses até 24 meses] Ateliê MAM 
 
21/07 (sex) Férias no MAM  
14h30 Percurso poético musical exposição O impressionismo e o Brasil - Mirela Estelles e Sandra Bittar 
[+ bebês até 24 meses] Espaço expositivo 
 
22/07 (sáb) Férias no MAM  
15h Oficina de música e movimento com Sandra Bittar 
[+ 6 meses até 24 meses] Ateliê MAM 
 
23/07 (dom) Domingo MAM 
11h Construção de galáxias 
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[+livre] Em frente ao mural OSGEMEOS 
16h Kajumbi (Bloco de ritimos afro brasileiros) 
[+livre] Em frente a Aranha 
 
25/07 (ter) Férias no MAM  
14h30 Cores do parque 
[+ 2 anos] Jardim de Esculturas 
 
26/07 (qua) Férias no MAM  
14h30 Pintando fotos 
[+ 4 anos] Ateliê MAM 
 
27/07 (qui) Férias no MAM  
14h30 Jogo de aromas 
[+ 4 anos] Ateliê MAM 
 
28/07 (sex) Férias no MAM  
14h30 Pintura com gelatina 
[+2 anos] Ateliê MAM 
 
29/07 (sáb) Férias no MAM  
15h Experimentações circenses com Parque do Circo 
[+ 4 anos] Em frente a Aranha 
 
30/07 (dom) Domingo MAM 
11h Jogos com corda e bambu 
[+livre] Em frente ao mural OSGEMEOS 
16h Apresentações musical com Projeto Palco  
[+livre] Em frente a Aranha 
 

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  
 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
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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 
 
EXPOSIÇÃO  
Modos de ver o Brasil: Itaú Cultural 30 anos 
De 25 de maio a 13 de agosto de 2017 
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 
 

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 
 
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:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:educativomuseudacidade@gmail.com
mailto:agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
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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:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Julho 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. 

 


