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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 

ARENA DE EVENTOS 

 

ENERGIZANDO 
Domingo 04 de Junho de 2017, das 10h às 16h 
Projeto Energizando  é um evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, evento inteiro 
realizado sem a utilização de tomadas ou grupos geradores movidos a óleo diesel. Um dia de atividades 
com palestras, oficinas e show de música instrumental. Palco consiste em uma plataforma giratória girando 
a uma volta por minuto, tracionado por 4 bicicletas instaladas no interior do palco. Ao redor do palco, no 
chão, outras 16 bicicletas, em cada “planeta”, ficarão disponíveis para interação com o público e 
completarão a usina deforça que além da eletricidade também emitirão som do palco. Na configuração 
teatro de arena, ficará o público, que se revezará no uso das bicicletas geradoras .  
Programação 
• 10h  – PALESTRA – importância da  energia – José Carlos Armelin  
• 11h –  SHOW BANDA CO2 ZERO – repertório sobre conscienMzação do uso da energia 
• 12h – Almoço – recaregando as energias humanas  
• 13h – Aula de Spinning com sommecânico gerado pelas pedaladas do público 
• 14h – SHOW BANDA BANDOLIM ELETRICO 
• 15h – PALESTRA – importância da energia –  José Carlos Armelin  
• 16h – ENCERRAMENTO  
*Durante o evento deixaremos uma bicicleta que, ao ser  pedalada, recarrega a  energia de  aparelhos de 
celular 
Responsável: FG Meirelles Editora & Artes LTDA ME / AES Eletropaulo. 
 

ARENA DA PONTE DE FERRO 

 

RODOVIRTUA 
De 15 a 18 de Junho de 2017, das 9h às 16h30 
O Rodovirtua tem como foco principal conscientizar os usuários de rodovias, sobre a importância de um 
trânsito mais responsável e seguro.  Este projeto tem como ferramenta principal um óculos de realidade 
virtual 360°. O diferencial deste óculos, é a capacidade de interagir em sincronia com o movimento de 
cabeça do usuário, no qual a imagem gerada não permanece fixa em um único ponto. A experiência 360° 
acontece da seguinte maneira: os participantes são condicionados a sentarem em uma poltrona giratória e 
prenderem o cinto de segurança, posteriormente são orientados pelos promotores como proceder para 
início do vídeo, e consequentemente vivenciar a realidade de um motorista imprudente. 
Responsável:  DER – Departamento de Estradas de Rodagem - ARTESP – Movimento Paulista de Segurança 
no Trânsito - Governo do Estado de São Paulo. 
  

FEIRA DE SAUDE – 8 REMÉDIOS DA NATUREZA 
Domingo 25 de Junho de 2017, das 9h às 13h 
Trata-se de um circuito com 8 estações , cada uma com um dos remédios naturais, quais sejam, água, ar, 
exercício físico, alimentação saudável, dencanso, luz solar, equilíbrio e espiritualidade. Nas estações haverá 
uma exposição de 5 minutos acerca dpos benefícios de cada um dos remédios da natureza e como aplicá-
los de forma prática na sua vida, além de ser possível a realização de vários exames.  
Responsável: Instituto Nova Semente. 
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GRAMADO EM FRENTE LANCHONETE PRAÇA DA PAZ 

 

DIA INTERNACIONAL DO YOGA DAS NAÇÕES UNIDAS 
Sábado 24 de junho de 2017 às 15h. 
O evento visa celebrar o ‘Dia Internacional de Yoga das Nações Unidas’, data estabelecida com 
unanimidade recorde pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 11 de dezembro de 2014, após a 
sugestão de S. Ex. ª o Primeiro Ministro da Índia, Sr. Narendra Modi. A data foi estabelecida com a 
finalidade de promover um melhor estilo de vida aos cidadãos de todo o mundo por meio da prática e da 
filosofia do Yoga. 
Responsável: Associação Cultural, Educacional e Social Arte de Viver. 
 

MARQUISE   

 

DIA GLOBAL NA COMUNIDADE 2017 
Sábado 10 de Junho de 2017 das 8h às 15h 
Revitalização na Marquise com 550 voluntários atuarão para limpeza de pichação e pintura de 92 colunas e 
4 tesouras na Marquise; aplicação de grama em cerca de 3.500 m² ao redor da Marquise e pintura do 
Parquinho.  
Responsável: Associação Citi Esperança - Banco Citibank S.A.  
 

PRAÇA DO PARQUINHO PRÓXIMO AO PORTÃO 06  

 

BIKETECA  
Domingo 18 de Junho 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  

 

ILUMINA SAMPA 
Domingo 11 de Junho das 15h às 18h 
O Ilumina Sampa é um encontro de harmonização, integração e celebração, para os mais variados públicos. 
É um projetp de intervenção urbana, que promove círculos de música e danças circulares em espaços 
públicos de são paulo, com o propósito de elevar a vibração da cidade, que traz para perto do público a 
Arte e o Encontro. O repertório do grupo traz canções que possibilitam desde a pausa para o relaxamento e 
o mergulho interior, até momentos de interação e celebração. É rico em ritmos brasileiros, tais como 
capoeira, ciranda, marchinha, samba, enre outros populares. As músicas carregam mensagens de 
autoconhecimento, respiração, inclusão, gratidão e amor. As canções e as danças circulares são 
naturalmente assimiladas pelo publico, que é sempre convidado a interagir. 
Responsável:  Comunidade Dedo Verde, Ilumina Rio, Ilumina Recife, Ilumina Sampa, Unite in Babylon 
International e UMAPAZ. 
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PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
ANTINOMIES I – A PARTITURA PERDIDA DE ROGÉRIO DUPRAT 
Sexta-feira 2 Junho de 2017 às  21h 
Realizado com o apoio do Rumos Itaú Cultural, o espetáculo tem como ponto alto a primeira audição 
mundial da obra Antinomies I, de Rogério Duprat – músico brasileiro iniciador e instigador do movimento 
música nova e do tropicalismo. Composta em 1962, a obra foi perdida em um metrô europeu, reescrita em 
1966 e recentemente redescoberta e analisada pelos músicos Ricardo Stuani e Itamar Vidal. A partitura é 
totalmente formada por grafismos originais, e esta montagem – que utiliza projeções por 
videomapeamento baseadas nos próprios desenhos de Duprat e em desenhos do ex-Mutantes Arnaldo 
Baptista – realça a intenção do compositor de unir a arte visual à escrita tradicional. 
 duração: 50 minutos (aproximadamente) 
ingressos:R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
BARBATUQUES 
Sábado 3 Junho de  2017 às 21h 
Domingo 4 de Junho de  2017 às 19h 
Há 20 anos o grupo trabalha o corpo como um instrumento musical. No primeiro fim de semana de junho, 
Barbatuques sobe ao palco do Auditório Ibirapuera para duas noites de comemoração musical em 
homenagem ao seu fundador, Fernando Barba. No dia 3, farão parte da apresentação Juçara Marçal, Kiko 
Dinucci e Thiago França, do Metá Metá, além de André Abujamra e Maurício Pereira, da banda Os 
Mulheres Negras. Na noite seguinte, o violeiro Ivan Vilela, o músico Stênio Mendes e a Orquestra do Corpo 
serão os convidados especiais do show. 
duração: 75 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br  
 
 

MÚSICA NO FOYER 
Sexta-feira 9 de Junho de 2017 às 15h 
Orquestra Furiosa  
regência Nailor Proveta 
A Orquestra Furiosa do Auditório, formada por 31 jovens músicos e 3 cantores – todos alunos da Escola do 
Auditório –, se apresenta no foyer da casa, sob a regência de seu diretor artístico-pedagógico, o maestro, 
compositor e arranjador Nailor Proveta. O grupo, que parte da formação de big band com nuances de 
regional de choro, percussão sinfônica e banda de coreto, exibe um repertório de composições de grandes 
nomes da música brasileira. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera. 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
Música no Foyer 
Sábado 10 de Junho de 2017 às 20h  
Cumbucado 
em A Rota do Indivíduo 
O trio, formado por Gabriel Feriani (acordeom), Kesia Pessoa (clarinete) e Paulla Zeferino (voz e percussão), 
se apresenta no foyer da casa com o espetáculo A Rota do Indivíduo. O show, que traz no repertório 
composições do cantor e compositor Djavan, conta um pouco da trajetória de vida do artista por meio de 
músicas de diversas fases de sua carreira. 
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). 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
11 JUN 2017 | 19h 
Música no Foyer 
Domingo 11 de Junho de 2017 às 19h 
Coro Luther King 
regência Martinho Lutero Galati 
participação especial Roberto Sion 
Sob a regência do maestro Martinho Lutero Galati, o Coro Luther King volta ao foyer do Auditório 
Ibirapuera com o segundo concerto do ano da série Cantador, Só Sei Cantar. O grupo vocal apresenta um 
programa composto de música popular brasileira e interpreta, entre outras obras, “Eu Sei que Vou Te 
Amar” e “Insensatez”. A apresentação conta com a participação especial do maestro e saxofonista Roberto 
Sion. 
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). 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
MÚSICA NO FOYER 
Sexta-feira 16 de Junho de 2017 às 21h 
com Duo Bailado  
Formado por Marcos Paiva (contrabaixo) e Daniel Grajew (piano), o duo instrumental apresenta o projeto 
Bailado. Com composições autorais, além de releituras de temas da música brasileira, o repertório traz 
ritmos como maxixe, samba, choro e valsas com pitadas de jazz. O gingado e o movimento das danças 
urbanas nacionais do início do século passado guiam as composições e os arranjos. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
IV MOSTRA PETROBRAS PREMMIA DE TEATRO 
Sábado 17 de Junho de 2017 às 16h 
Domingo18 de Junho de 2017  às 19h 
Espetáculo Contrações 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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No premiado espetáculo do Grupo 3, que conta com direção de Grace Passô, a ação ocorre em um 
escritório de uma grande corporação. A gerente (Yara de Novaes) solicita à sua funcionária, Emma (Débora 
Falabella), que leia em voz alta uma cláusula do contrato que proíbe aos funcionários qualquer relação com 
outro empregado da empresa. Nos encontros seguintes, a gerente, amparada pelo poder que tem, libera 
suas diferentes facetas para manipular Emma. Para manter seu emprego, a funcionária acaba cedendo e 
danifica sua vida privada. 
No sábado 17, às 16h, a peça tem audiodescrição. No domingo 18, às 19h, conta com interpretação na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 14 anos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
NAVEGANDO PELA ENCICLOPÉDIA: ELZA SOARES 
Sexta-feira 23 de Junho de 2017 às 20h 
Criar diálogos com a obra de grandes artistas brasileiros é o objetivo do projeto Navegando pela 
Enciclopédia, que a cada edição vai prestar homenagem a uma personalidade das nossas artes (cinema, 
dança, música, teatro, literatura e artes plásticas) que compõe os verbetes da Enciclopédia Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileiras. A cantora e compositora Elza Soares é o tema do segundo encontro realizado no 
Auditório Ibirapuera, que será conduzido pelo músico, compositor, historiador e pesquisador Salloma 
Salomão. 
Para participar, é necessário se inscrever a partir das 9h do dia 8 de junho pelo link que ficará acessível nos 
sites itaucultural.org.br e auditorioibirapuera.com.br. Serão disponibilizadas 40 vagas.  
As inscrições acontecem até as 9h do dia 20 de junho (ou até o preenchimento total das vagas). 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito, via inscrição prévia [40 vagas]. Na Sala dos Pôsteres do Auditório Ibirapuera. 
[livre para todos os públicos] 
O evento conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras).  
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
IV MOSTRA PETROBRAS PREMMIA DE TEATRO 
Sábado 24 de Junho de 2017 às 21h 
Domingo 25 de Junho de 2017 às 19h 
Espetáculo BR-TRANS 
Idealizado e interpretado por Silvero Pereira e com direção de Jezebel De Carli, o espetáculo tem como 
interesse temático o universo de travestis, transexuais e artistas transformistas brasileiros. Traz à cena 
histórias sobre medo, solidão e morte, que se encontram e se confundem entre si e com a vida e as 
inquietações do ator. BR-Trans é um trânsito de informações e de fatos reais. Um traço “Brasil-trans” 
construído a partir da convergência e dos deslocamentos entre os polos nordeste e sul do país. 
No sábado 24, às 21h, a peça tem audiodescrição. No domingo 25, às 19h, conta com interpretação na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 14 anos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
OCAM 
Sexta-feira 30 de Junho de 2017 às 21h 
em Ocam interpreta Santoro, Nino Rota e Brahms   
regência Filipe Fonseca e Gil Jardim 
solista Donizeti Fonseca  

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Ocam – 
ECA/USP) se apresenta com um espetáculo composto de três obras musicais. A primeira, “Ponteio”, de 
Claudio Santoro, tem regência de Filipe Fonseca, o novo maestro-assistente da Ocam. Em seguida, o 
“Concerto para Trombone”, do compositor italiano Nino Rota, será interpretado pelo solista Donizeti 
Fonseca, professor da USP. Por fim, a orquestra executará a “Sinfonia no 3 em Fá Maior, Op. 90”, de 
Johannes Brahms. As duas últimas obras serão conduzidas pelo diretor artístico e regente titular da Ocam, 
Gil Jardim. 
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
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 
Sábados e Domingos, 10h às 16h. 
 
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) 

MÚSICA 14:00 Segunda-feira 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 
Xian Gong e Meditação 

08:15 Quarta-feira 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 
Xian Gong  

08:15 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 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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. 
** Praça Barão de Japurá, 01 – Próximo ao Metrô Conceição 
 

***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 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA 

 
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 

OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

ALONGAMENTO 14:00 Quarta-feira 

ARTE EM TECIDOAVANÇADA 09:00 Quarta-feira 

ARTE EM TECIDO INTERMEDIÁRIA 10:00 Terça-feira 

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

BIJOUTERIA-PRODUÇÃO DE 
ACESSÓRIOS 

14:00 Terça-feira 

COLÓQUIO CULTURAL 14:00 Quarta-feira 

FIOS E BORDADOS 14:00 Quarta-feira 

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 

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 

NÚCLEO DE APOIO À ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

09:00 Sexta-feira 

NÚCLEO DE APOIO À ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

14:00 Sexta-feira 

OLGA KOSS 10:00 Quinta-feira 

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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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. 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 

 
13ª BIO BRAZIL FAIR E 12ª NATURAL TECH 
Quarta-feira (07) até sábado 10 de Junho de 2017 das 11h às 19h 
Feira, congresso, espaço culinário, reuniões governamentais e rodadas de negócios sobre saúde, 
agroecologia, alimentação saudável e produtos orgânicos. 
Site: www.biobrazilfair.com.br ou www.naturaltech.com.br 
Realização: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda. 
 
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 

http://www.biobrazilfair.com.br/
http://www.naturaltech.com.br/
mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
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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 A9 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 
 
SARAU “GINGA (DE)VERSOS: HOMENAGEM À CAROLINA MARIA DE JESUS” 
03 de Junho (sábado), às 15h00 
 O Sarau “Ginga (de)versos” é um espaço de literatura, cultura, música e arte em diálogo com o acervo do 
Museu Afro Brasil. A cada edição, elegemos uma temática ou  um nome da nossa literatura, com ênfase 
para a produção literária afro-brasileira. Em junho, a homenageada é a escritora Carolina Maria de Jesus. 
Após 40 anos de seu falecimento, nos reuniremos em roda para lembrar sua trajetória, honrar sua memória 
e gingar seus versos. Traga suas poesias, suas composições ou venha mesmo sem elas, para que possamos, 
juntos, conhecer a obra fundamental da autora brasileira. 
 Duração: 2h00  
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br. 
Público-alvo: infanto-juvenil. 
  
VISITA PARA GRUPOS ESPONTÂNEOS 
04 de Junho (domingo), às 14h00 
11 de Junho (domingo), às 14h00 
18 de Junho (domingo), às 14h00 
Neste domingo, 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 e 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 

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PBbAi/A/c730/0/BL6z/J97jFataZ9l/1/
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 NSAKA ZA BANA 
10 de Junho (sábado), às 14h00 
A partir de uma breve imersão no acervo do Museu Afro Brasil, tendo como ponto de partida a localização 
geográfica, aspectos históricos e linguisticos da República Democrática do Congo, os educadores 
conduzirão discussões sobre o poder da palavra. 
Em seguida, os participantes serão convidados a conhecer a brincar com palavras e textos curtos em Lingala 
e Kikongo e a experimentar movimentos corporais articulados a cantigas congolesas. 
 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: Infantil, as crianças devem estar acompanhadas por responsável. 
  
OFICINA "BUMBA-MEU-BOI!" 
24 de Junho (sábado), às 14h00 
O Bumba-meu-boi é um dos folguedos mais tradicionais do país e existe em quase todas as regiões 
brasileiras. Venha descobrir o que faz de Junho um mês especial para essa manifestação cultural. A oficina 
“Bumba, meu Boi!” tem como objetivo propiciar uma reflexão sobre o processo artístico de produção de 
conhecimento e imaginário coletivo dentro dessa festa, a partir da confecção e ornamentação de um couro 
de boi. A oficina é voltada para todos os públicos, e é uma excelente forma de conhecer o acervo do Museu 
Afro Brasil e todas as histórias que ele guarda. 
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: Livre 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
   
AOS PÉS DO BAOBÁ 
24 de Junho (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: "FESTAS E FESTEJOS: A PRESENÇA AFRICANA NO CICLO JUNINO" 
25 de Junho (domingo), às 14h00 
Junho é um mês de muitas festas! Ao longo deste mês, diferentes regiões do Brasil expressam suas cores, 
ritos e histórias por meio de muita dança, música e culinária. Quais as origens dessas manifestações 
culturais? Para encerrar o mês, venha conhecer aspectos presentes na festa junina em todo o Brasil como: 
Mastro de Santo, fogueira, santos juninos, danças juninas, relacionando estes fazeres às suas matrizes 
africanas. 
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. 
Aos domingos, o Museu Afro Brasil é pago, valores dos ingressos e política de gratuidade estão 
disponíveis no endereço www.museuafrobrasil.org.br 
Público-alvo: Livre  
 
Museu Afro Brasil - Organização Social de Cultura 
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera - Portão 10. 

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PBbAi/A/c730/0/BL6z/J97jFataZ9l/2/
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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  
 

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 

 
FAMÍLIA MAM 
Apresentação musical com Banda Alana 
Sábado 03 de Junho de 2017 das 14h às 17h 
Em frente a aranha.  
Livre 
 
DOMINGO MAM 
Pintura em uma pincelada 
Domingo 04 de Junho de 2017 das 11h às 12h 
Em frente a OSGEMEOS. 
Livre 
 
Bate papo: A transexualidade na cultura surda, com as surdas trans Patrícia Barbalho e Camila Monteiro 
Domingo 04 de Junho de 2017 das 16h às 17h30 
Em frente a OSGEMEOS. 
Livre 
FAMÍLIA MAM 
Oficina "Experimentando a luz" 
Sábado 10 de Junho de 2017 
No ateliê educativo MAM. 
+ 4 anos 
 
DOMINGO MAM 
Oficina de Origami 
Domingo 11 de Junho de 2017 das 11h às 12h 
Em frente a OSGEMEOS. 
Livre 
 
Breaking Ibira – Roda de treino e dança de B.boys e B.girls 
Domingo 11 de Junho de 2017 às 14h 
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Em frente a aranha.  
Livre 
 
FAMÍLIA MAM 
Sábado 17 de Junho de 2017 às 15h 
No ateliê educativo MAM. 
+ 4 anos 
 
DOMINGO MAM 
Pintando Fotos 
Domingo 18 de Junho de 2017 das 11h às 12h 
Em frente a OSGEMEOS. 
Livre 
 
Pocket show de Hip Hop com DI Mande 
Domingo 18 de Junho de 2017 às 16h 
Em frente a aranha.  
Livre 
 
DOMINGO MAM 
Domingo 25 de Junho de 2017 às 11h 
Em frente a OSGEMEOS. 
Livre 
 
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 

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:emaileducativo@mam.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 
 

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  
 

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:oca@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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     2 de junho 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. 

 


