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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
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

ARENA EM FRENTE À PONTE DE FERRO 

 

XII CAMINHADA PARA O CROHN E COLITE 
Domingo 28 de Maio de 2017, das 8h às 11h30 
O evento tem o intuto de informar e orientar sobre a Doença de Crohn e Colite, doença inflamatória 
intestinal, com atividades físicas. 
Responsável: ABCD – Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn 
 
SEMANA DA ENFERMAGEM 
31/05/17 das 8h às 17h 
Realização de uma atividade integrada de enfermagem conjunta entre instituições de ensino, saúde e 
COREN-SP, orientações sobre RCP (reanimação cardiopulmonar). 

 

 

GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
ISSO NÃO É UMA AULA - Espetáculo teatral 
Sábado 20 de Maio de 2017 das 16h às 17h 
Coletivo teatral A Digna Cia. traz artistas e pensadores das relações da cidade e das artes a fim de criar um 
diálogo com o presentes e o público em geral sobre ética, estética e uso da cidade.  
Responsável: Cooperativa Paulista de Teatro 
 

MARQUISE  

 
AÇÃO ESPORTIVA E DE LAZER  PARTICIPATIVA E INCLUSIVA NA MARQUISE.. 
Ao lado do banheiro perto da aranha  
 
Com o apoio do patrulhamento dos GCMs patinadores, ,ocorrerá emprestimo de patins e skates para o 
público do parque, aproximadamente 100 metros para uso, com rampas para os mais experientes. Musica 
ambiente e batalha de hip hop das 16h ás 18h. 
Aos  domingos 07/05/2017 – 14/05/2017 – 21/05/2017 – 28/05/2017  das 13h ás 18h 
Responsável: Federação Paulista  dos  Esportes  sobre  patins e  skate 
 
#SÓ POR HOJE – ZOUK NA MARQUISE DO IBIRA! 
Local: marquise próximo da Aranha 
Domingo 14 de Maio de 2017, das 11h às 18h 
Trazer o bem estar das pessoas com atividades físicas e melhorar a saúde das pessoas prevenindo doenças 
com aulas de Zouk durante o dia.  
Responsável: Instituto Lotus 
 

DIÁLOGO ENTRE A TRIBOS 
Domingo 21 de Maio de 2017 às 14h 
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Trata-se de uma roda de conversa com representantes de diferentes “tribos” (estilos) da comunidade de 
Gays e Bissexuais: como é ser gay e se ligado a um movimento de estilo da comuniade LGBT, troca de 
informações entre os presentes de forma descontraída para se quebrar preconceitos que se possa ter em 
relação a determinadas formas de expressão que a comunidades gay e bi tem.  
Responsável:  Associação da Parada do Orgulho GLBT São Paulo 

PLATÉIA EXTERNA – AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 
 
7 MAI 2017 | 18h 
Jun Miyake e Ryuichi Sakamoto 

 
Para celebrar a abertura da Japan House São Paulo – ponto de difusão da cultura japonesa –, o Auditório Ibirapuera 
recebe um espetáculo com grandes nomes. O primeiro a subir no palco é o compositor Jun Miyake, que convida 
também Kyoko Katsunuma, Lisa Papineau, Bruno Capinan, integrantes do Vozes Búlgaras e um quarteto de cordas 
formado por músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Na segunda parte do show, é a vez de 
Ryuichi Sakamoto se apresentar. Trazendo a integração entre Japão e Brasil, o músico promove uma homenagem a 
Tom Jobim, ao lado de Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum, com o Projeto Casa. 

 
duração: 140 minutos (aproximadamente, com 15 minutos de intervalo) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa. 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 

PRAÇA DO PORQUINHO 

 
BIKETECA – 28/05 
A ONG Pé de Saber tras ao parque no dia 28/05 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 
Local: Praça do porquinho (portão 6) 
 

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

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

5 MAIO 2017 | 21h 
Música no Foyer 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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com CORALUSP | Grupos 12 em Ponto e XI de Agosto  
regência Eduardo Fernandes  

 
Comemorando 50 anos em 2017, o CORALUSP realiza uma apresentação com dois de seus grupos. Na primeira parte 
do espetáculo, o 12 em Ponto sobe ao palco, regido por Eduardo Fernandes, com um repertório de canções brasileiras 
que propõem uma reflexão sobre o tempo. Explorando os diversos sentidos da palavra, o time interpreta clássicos de 
Caetano Veloso, Noel Rosa, Cazuza e outros. 
 
Na segunda parte do show, o XI de Agosto resgata tradições para, em seguida, rompê-las. Funk, samba, tango e outros 
coexistem na apresentação também regida pelo maestro Eduardo Fernandes.  
 
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 
 
 
6 MAIO 2017 | 17h 
Música no Foyer 
com CORALUSP | Grupo Sestina 
em Misa a Buenos Aires - Misatango  
regência Marcia Hentschel  
 
O grupo Sextina, integrante do CORALUSP, se apresenta no foyer do Auditório com uma peça composta entre 1995 e 
1996. Escrita por Martín Palmeri, a Misa a Buenos Aires – Misatango leva o tango para uma estrutura de música de 
câmara, no intuito de integrar as duas grandes atuações de seu autor: intérprete e arranjador do gênero e regente de 
coro. A apresentação será regida pela pianista carioca Marcia Hentschel, que ingressou no grupo da Universidade de 
São Paulo (USP) na década de 1980.  
 
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 
 
7 MAI 2017 | 18h 
Jun Miyake e Ryuichi Sakamoto 

 
Para celebrar a abertura da Japan House São Paulo – ponto de difusão da cultura japonesa –, o Auditório Ibirapuera 
recebe um espetáculo com grandes nomes. O primeiro a subir no palco é o compositor Jun Miyake, que convida 
também Kyoko Katsunuma, Lisa Papineau, Bruno Capinan, integrantes do Vozes Búlgaras e um quarteto de cordas 
formado por músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Na segunda parte do show, é a vez de 
Ryuichi Sakamoto se apresentar. Trazendo a integração entre Japão e Brasil, o músico promove uma homenagem a 
Tom Jobim, ao lado de Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum, com o Projeto Casa. 

 
duração: 140 minutos (aproximadamente, com 15 minutos de intervalo) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa. 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
12 MAI 2017 | 15h 
Música no Foyer 
com Orquestra Furiosa 
regência Nailor Proveta 
 

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
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A Orquestra Furiosa do Auditório, formada por 32 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, com 
especial atenção ao popular. 
 
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 
 
13 MAI 2017 | 21h 
14 MAI 2017 | 19h 
Antonio Nóbrega 
em Semba  
 
O artista pernambucano, em seu mais recente espetáculo, Semba, presta uma homenagem ao samba. Dos antigos 
batuques ao samba-gênero, Nóbrega – que será acompanhado por uma trupe de sete músicos e cinco bailarinos – faz 
uma poética viagem pela riqueza e pela diversidade da mais celebrada das manifestações populares brasileiras. Além 
de apresentar coreograficamente uma coletânea de sambas rurais, Semba passa em revista sambas clássicos de 
compositores como Noel Rosa, Geraldo Pereira, Ismael Silva, Caymmi, Paulinho da Viola e Chico Buarque. 
 
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). 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
19 MAIO 2017 | 21h 
Theo de Barros e Renato Braz 
em lançamento do disco Tatanaguê 
participação especial Mônica Salmaso e Alice Passos 
 
Theo de Barros (compositor, arranjador, violonista e intérprete) e Renato Braz (cantor e músico) sobem ao palco – 
acompanhados por Ricardo Barros (viola caipira), João Taubkin (contrabaixo) e André Kurchal (percussão) – para o 
show de lançamento do disco Tatanaguê. O trabalho traz músicas inéditas de Theo de Barros e Ricardo Barros – em 
parceria com Paulo César Pinheiro e Gilberto Karan –, que abordam temáticas brasileiras. A apresentação tem ainda a 
participação especial de Mônica Salmaso e Alice Passos. 
 
duração: 60  minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
20 MAIO 2017 | 21h 
Grupo Bongar 
em lançamento do disco Ogum Iê! 
 
O Bongar – formado por integrantes do terreiro da nação Xambá, do Quilombo do Portão do Gelo, em Olinda (PE) – 
sobe ao palco para fazer o show de lançamento em São Paulo de Ogum Iê!, o quinto disco da carreira. Contemplado 
pelo Rumos Itaú Cultural 2015-2016, o trabalho, com imensa carga de espiritualidade e ancestralidade, busca 
preservar e valorizar a criatividade musical desenvolvida por jovens de comunidades de terreiro das periferias do país, 
mas dialogando com outros instrumentos e agregando sonoridades e valores melódicos. 
 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 

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
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[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 
 
21 MAI 2017 | 11h 
Ocam 
em Ocam & Emmanuele Baldini        
regência Emmanuele Baldini 
solistas Felipe Oliveira e Pedro Andrade (violinos, em Moz-Art à la Haydn, de A. Schnitke) e 
Emmanuele Baldini (violino, em Concerto para violino nº 5, W.A.MOZART). 

 
A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Ocam – ECA/USP), sob a 
direção artística do maestro Gil Jardim, recebe Emmanuele Baldini – spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo (Osesp) – que atuará como solista e regente. Baldini executa o “Concerto para Violino Nº 5” de Mozart e dirige a 
“Sinfonia Nº 99” de J. Haydn. O programa também traz solos de Felipe Oliveira e Pedro Andrade (spallas da orquestra) 
na obra Moz-Art à la Haydn, de A. Schnittke. 
 
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 
 
26 MAI 2017 | 21h 
Música no Foyer 
com Coro Luther King 
regência Martinho Lutero Galati 
participação especial Camerata Paulistana 
Sob a regência do maestro Martinho Lutero Galati, o Coro Luther King volta ao foyer do Auditório Ibirapuera com o 
primeiro concerto do ano da série Cantador, Só Sei Cantar. Com formação camerística, o grupo vocal apresenta um 
programa composto, entre outras, da “Missa em Sol KV140”, de W. A. Mozart – para coro, solistas e orquestra de 
cordas –, além de “O Cantador”, de Dori Caymmi e Nelson Motta, música que inspirou a criação desta série de 
concertos corais. A apresentação tem a participação especial da Camerata Paulistana. 
 
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 
 
27 MAIO 2017 | 21h 
28 MAIO 2017 | 19h 
IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro 
Espetáculo Vianinha Conta o Último Combate do Homem Comum 
 
Com texto de Oduvaldo Vianna Filho e direção de Aderbal Freire Filho, a peça conta o último combate de Souza. 
Homem comum, casado há anos com Lu, pai de cinco filhos criados e aposentado, ele se vê sem ter onde morar 
depois de uma vida inteira de trabalho. A triste solução encontrada por seus filhos é, então, separar o casal. Souza vai 
morar com uma das filhas em Brasília, enquanto a esposa fica no Rio de Janeiro, em um asilo. Com Alexandre David, 
Ana Barroso, Ana Velloso, Bella Camero, Beth Lamas, Gillray Coutinho, Kadu Garcia, Paulo Giardini, Rogério Freitas e 
Vera Novello.  
 
No sábado 27, às 21h, a peça tem audiodescrição. No domingo 28, às 19h, conta com interpretação na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). 
 
duração: 120  minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 14 anos] 

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
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informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
 

CECCO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA LIGADO À REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DA SAÚDE 

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

 
 

*CAPS AD Jabaquara - Praça Barão de Japurá, 01 – Próximo ao Metrô Conceição. 

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 

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 

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

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

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA 

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

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 

 
Acesso: Av. IV Centenário, Portão 07A 
Responsável: Escola de Jardinagem 
Contato: 5908-3801| Inscrições: oficinasjardim@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem 
 
O detalhamento da programação, com atualização ao longo do ano, é divulgado mensalmente pelo Boletim 
Informativo da Escola Municipal de Jardinagem e fica disponível no site. 
Oficina, Palestra, Trilha ou MinicursoO 
As inscrições são feitas mediante preenchimento de ficha própria para cada atividade (oficina, palestra, 
trilha ou minicurso), disponível no site. Observe as datas a partir das quais as inscrições estão 
disponíveis. Ocasionalmente, os eventos também são divulgados/disponibilizados através de e-mail 
enviado com pelo menos cinco dias de antecedência à data de suas realizações. 

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 



10 
 

 

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 
 
9° Congresso AMBIMA de Fundos de Investimento 2017 
Dias 10 e 11 de maio de 2017, das 07h às 18h. 
Ingresso: R$1.500,00 
Trata-se de um evento sobre mercados financeiros que visa provocar debates disruptivos, falar de 
tecnologia, das novas relações de serviço e outros temas que devem revolucionar os nossos mercados. 
Responsável: ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
 Site: www.congressoanbimadefundos.com.br 
 
20º Feira do Estudante – EXPO CIEE 2017 
26 a 28 de maio das 09h às 19h.  
A 20ª Feira do Estudante – EXPO CIEE 2017 é o maior evento do País voltado à capacitação e inclusão 
profissional de jovens no mercado de trabalho. A feira, que tem entrada gratuita, contará com mais 5.000 
vagas de estágio e 2.000 vagas de aprendizagem, aproximadamente 70 expositores entre instituições de 
ensino, órgãos públicos, empresas que tenha como o público alvo o jovem e 100 palestras voltadas para 
carreira, capacitação, empreendedorismo, estágio, empregabilidade e cidadania, ministradas por 
especialistas. 
Responsável: Centro de Integração Empresa Escola 
Site: www.ciee.org.br/expociee 

MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

 
EXPOSIÇÕES 
 
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. 

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/


11 
 

 
  

1888 - Instalação Ferrão | 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 
 
Visita Temática: De Zumbi dos Palmares a Luiz Gama - liberdade e abolição no Brasil 
06 de maio (sábado), às 14h00 
14 de Maio (domingo), às 14h00 
 No mês em que foi assinada a lei áurea, o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil realiza uma visita 
temática com o objetivo central de refletir sobre o cenário que leva ao processo de abolição. No percurso 
serão consideradas as relações que se estabelecem e a atuação de diferentes personagens históricos ao 
longo dos mais de 350 anos de escravidão no Brasil. 
As visitas nos finais de semana têm duração de 2h00 e são realizadas com grupos de no mínimo 5 e, no 
máximo, 20 pessoas respeitando a ordem de inscrição e/ou chegada. 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br. 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
   
Visita para grupos espontâneos 
07 de maio (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 é procurar o setor de acolhimento. 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
  
 Ateliê Aberto: significados da liberdade 
13 de maio (sábado), às 14h00 
A partir de uma breve imersão no acervo do Museu Afro Brasil, tendo como fio condutor a história das lutas 
da população negra contra a escravidão e pelo acesso pleno a cidadania, o Núcleo de Educação convida os 
visitantes para uma experimentação artística com materiais diversos em nosso espaço de oficina.  Quais os 
diferentes significados da liberdade? Venha refletir sobre essa pergunta a partir de uma oficina artística! 
 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. 
   
Leitura dramática de um excerto da peça teatral “O Imperador Jones” 
20 de Maio (sábado), às 15h00 
Os participantes serão convidados a conhecer trechos do texto de “O Imperador Jones”, peça de estreia da 
atriz Ruth de Souza no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, como parte do Teatro Experimental do 
Negro. A partir de uma leitura dramática de um excerto da peça, com a participação do público, 
refletiremos sobre o papel da atriz e de outros nomes importantes do teatro nesse período da nossa 
história, como é o caso de  Haroldo Costa e Abdias do Nascimento. 
 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 

mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
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Atividade gratuita. 
Público-alvo: Livre 
 
Visita Temática: A epopeia afro-brasileira no palco: presença negra nas artes cênicas 
21 de Maio (domingo), às 14h00 
Considerando o quanto a presença negra foi historicamente escamoteada na História das Artes Cênicas no 
Brasil, esta visita temática tem como objetivo evidenciar e relacionar a trajetória pessoal e a trajetória 
profissional de mulheres e homens negros que atuaram no universo cênico, nos palcos, cinema, 
radionovelas e telenovelas brasileiras, qualificando e dignificando substancialmente as Artes no Brasil. 
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. 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado é procurar o 
setor de acolhimento. 
 
Cênicas 
21 de Maio (domingo), às 14h00 
Considerando o quanto a presença negra foi historicamente escamoteada na História das Artes Cênicas no 
Brasil, esta visita temática tem como objetivo evidenciar e relacionar a trajetória pessoal e a trajetória 
profissional de mulheres e homens negros que atuaram no universo cênico, nos palcos, cinema, 
radionovelas e telenovelas brasileiras, qualificando e dignificando substancialmente as Artes no Brasil. 
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. 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado é procurar o 
setor de acolhimento. 
Público-alvo: Livre 
Aos domingos, o Museu Afro Brasil é pago, valores dos ingressos e política de gratuidade estão disponíveis 
no endereço www.museuafrobrasil.org.br 
   
Aos pés do Baobá 
27 de Maio (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 
   
Bingana 
27 de Maio (sábado), às 14h00 
Essa oficina tem como matéria-prima a palavra. Os participantes são convidados a conhecer, aprender, 
brincar e refletir sobre provérbios apresentados em três línguas: português, quicongo e lingala (línguas 
faladas no Congo). 
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  
 
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. 
 

http://www.museuafrobrasil.org.br/
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
mailto:eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br
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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  
 

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 

 
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 
 
09 de maio a 30 de junho 
ITINERÂNCIA 
Paisagem no Acervo do MAM Espaço Cultural CPFL 
Curador Felipe Chaimovich           
 
02/05 - 16/05: Museu fechado em montagem de exposição  
 
15ª Semana de Museus 
Museus e histórias controversas - dizer o indizível em museus 
 
17 (qua) 
14h30 – 16h Contatos com a arte 
Visita mediada à exposição O impressionismo e o Brasil + experiência poética 
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+professores e educadores 
 
18 (qui) 
14h30 – 16h Contatos com a arte 
Narrativas poéticas: visita mediada à exposição O impressionismo e o Brasil para professores da educação 
infantil. 
 
19 (sex) 
10h30 -12h Contatos com a arte 
Narrativas poéticas: visita mediada à exposição O impressionismo e o Brasil para professores da educação 
infantil. 
 
14h30 -16h Contatos com a arte 
Narrativas no Museu de Arte Moderna: visita mediada à exposição O impressionismo e o Brasil e ao Jardim 
de Esculturas 
 
20(sáb) 
15h- 17h Contatos com a Arte  
Arte, psicanálise e loucura 
 
 
16h - 17h Família MAM  
Histórias não contadas: construção de narrativas no Jardim de Esculturas pelo público através de percurso 
desenhado a partir de uma seleção de obras.  
+ 4 anos 
 
11h - 12h Domingo MAM 
Outras histórias: oficina de narrativas a partir do bordado 
 
14h - 15h Domingo MAM 
Bate papo com o coletivo Revolta da lâmpada 
 
 
Semana mundial do brincar 
 
23/05 (ter) Semana Mundial do Brincar 
 
10h30 – 11h30 Histórias e brincadeiras no Jardim de Esculturas  
+ 4 anos 
 
 
14h30 -15h30 Histórias e brincadeiras no Jardim de Esculturas  
+ 4 anos 
 
24/05 (qua) Semana Mundial do Brincar 
10h30 -11h30 Histórias e brincadeiras no Jardim de Esculturas  
 
14h-16h Feira de troca de brinquedos 
+livre 
Em frente ao painel d’Os Gêmeos 
 
25/05 (qui) Semana Mundial do Brincar 
14h30 Experimentações sensoriais para bebês 
+ 6 meses até 2 anos 
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Participantes: até 20 bebês 
No Ateliê MAM Educativo 
 
26/05 (sex) Semana Mundial do Brincar 
10h30 Canções e roda de movimento 
+ bebês até 12 meses 
No Ateliê MAM Educativo 
 
27/05 (sáb) Semana Mundial do Brincar 
15h Jam bebês: brincando de entrar em contato através do corpo com Sandra Bittar 
No Ateliê MAM Educativo 
+6 a 24 meses  
Participantes: até 15 bebês + 15 acompanhantes  
 
28/05  Domingo MAM 
14h - 16h30 Apresentação musical com Banda Alana 
Em frente a Aranha 
+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  
 
11º BUNKA MATSURI – A FESTA DA CULTURA JAPONESA 
Período: 20 a 25/05/2017 
Horário: 9h às 17h (sábado a quinta-feira) 
Contribuição: R$ 5,00 (especial para o Bunka Matsuri) 
Local: Pavilhão Japonês - Parque Ibirapuera (ao lado do Museu AfroBrasil e do Planetário - portão 10) 
 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
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Tradicional no bairro Liberdade, o Bunka Matsuri também está trazendo atividades ao Pavilhão Japonês nos 
dias 20 a 25 de maio 

 
“Estamos montando uma grade de atrações voltada aos visitantes de final de semana, como também aos 
alunos das escolas que serão convidados para participar das oficinais culturais e conhecer as instalações do 
Pavilhão Japonês”, explica Carlos Kendi Fukuhara, coordenador do 11º Bunka Matsuri. 
A programação destaca a oficina sobre os cuidados para a criação de nishikigoi (carpas coloridas), um dos 
símbolos do Dia dos Meninos – que no Japão se comemora dia 5 de maio, quando as famílias hasteiam 
birutas no formato de carpas desejando que os meninos cresçam fortes e saudáveis. 
E as atrações continuam para todas as idades: visita das Lolitas no final de semana, diferentes oficinas 
culturais gratuitas como ikebana (arranjo floral), oshibana (flores prensadas), haicai (poema japonês), 
kirigami (dobradura arquitetônica), bonsai (árvores em miniatura), origami (dobradura), cerâmica e artes 
plásticas; além de exposições, demonstração da cerimônia do chá, sessão de Iki-iki Taissô (ginástica), venda 
de doces japoneses e espaço para fotos com yukata (quimono informal). 
O horário das oficinas culturais e a programação completa estão em: www.bunkyo.org.br | 
www.festajaponesa.com.br 
 
Mais informações: (11) 3208-1755 | http://www.bunkyo.org.br/pt-BR/noticias/157-2017/1224-bunka-
matsuri-em-maio-com-inumeras-novidades 
 

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 

 
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.   

http://www.bunkyo.org.br/
http://www.festajaponesa.com.br/
http://www.bunkyo.org.br/pt-BR/noticias/157-2017/1224-bunka-matsuri-em-maio-com-inumeras-novidades
http://www.bunkyo.org.br/pt-BR/noticias/157-2017/1224-bunka-matsuri-em-maio-com-inumeras-novidades
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:educativomuseudacidade@gmail.com
mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
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Gratuito. A faixa etária mínima para entrada no planetário é de 5 anos mediante documento. 
 
ATENDIMENTO A GRUPOS ESCOLARES 
As sessões escolares ocorrem em meses letivos (março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e 
novembro) nos seguintes horários 9h, 10h30, 14h e 15h30. Cada sessão possui duração de 40 minutos. 
O número do telefone do planetário é 5575-5206 em dias úteis durante horário comercial, o e-mail 
é agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
 
 

UMAPAZ 

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

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

       Por favor, em caso de dúvidas consulte o site e, ou, telefone de cada instituição.   
Atualizada em 23 de Maio de 2017. 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


