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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.PROGRAMAÇÃO2017/03.PROGRAMAÇÃOMARÇO2017/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20Março%202017%20SVMA%20-%20atualizada%2003-03-2017.docx%23_Toc476318266
file:///C:/Documents%20and%20Settings/d779342/Desktop/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2017/03.PROGRAMAÇÃOMARÇO2017/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20Março%202017%20SVMA%20-%20atualizada%2003-03-2017.docx%23_Toc476318267
http://www.sptrans.com.br/


PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
  

ARENA EM FRENTE À PONTE DE FERRO 

 
 
DIA MUNDIAL DO RIM 
Domingo 12 de Março de 2017, das 08h às 14h 
Dia Mundial do Rim é comemorado internacionalmente na segunda quinta-feira de Março, todos os anos, 
no Brasil. O objetivo principal é informar e conscientizar a população sobre as características, gravidade e 
fatores de risco da Doença Renal Crônica.  
Programação: 
Ações de triagem: antropometria (peso, altura, circunferência abdominal e calculo de índice de massa 
corporal), verificação de risco cardiovarcular ou de fatores de risco DRC (em especial diabetes mellitus e 
hipertensão arterial  crônica). 
Ações de informação: conversa informativa com médicos nefrologistas e endocrinologistas, enfermeiros, 
nutricionistas e educadores físicos. 
Responsável: Instituto Higea 
 
VI SEMANA MUNDIAL DO CÉREBRO 
Semana Mundial do Cérebro – Aprendizagem. O que o cérebro tem a ver com isso? 
Sábado 18 de Março de 2017, das 8h às 17h  
Por meio de atividades lúdicas o evento visa divulgar, transmitir, aproximar e interagir com a sociedade em 
geral sobre assuntos relevantes no estudo da neurociência no país. 
Responsável: –Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP  
 
SEMANA DO SONO 
Domingo 19 de Março de 2017, das 8h às 13h  
Campanha de conscientização social sobre a importância do sono para a saúde e qualidade de vida. 
Mundialmente o evento acontece na segunda semana do mês de março. Neste dia, Universidades e 
Instituições unem-se em uma campanha global para aumentar a conscientização social sobre o papel do 
sono em nosso organismo e divulgar os avanços na Ciência do Sono.  
Programação: 
08h-09h: Caminhada do Sono 
09h-10h: Sessão de Pilates 
10h-11h: Conversa com especialistas 
11h-12h: Sessão Mindfullness 
Ao longo do evento ocorrerão atividades menores de caráter informativo sobre o sono e atividades de 
pintura para crianças.  
Responsável: UNIFESP e da ABS/Associação Brasileira do Sono  
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PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 

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

3 MAR 2017 | 21h 
Alessandra Leão em Língua participação especial Tulipa Ruiz 
A compositora, cantora e percussionista Alessandra Leão sobe ao palco do Auditório Ibirapuera com o show Língua, 
que traz no repertório músicas da trilogia homônima formada pelos EPs Pedra de Sal (2014), Aço (2015) e Língua 
(2015). A apresentação conta com a participação especial de Tulipa Ruiz.  
duração: 100 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 
 
4 MAR 2017 | 21h 
Tássia Reis em show do disco Outra Esfera 
Tássia Reis e banda sobem ao palco do Auditório Ibirapuera para apresentar o show do disco Outra Esfera (2016), o 
segundo de sua carreira. No repertório, além das composições do mais recente trabalho, como “Se Avexe Não”, 
“Semana Vem” e “Ouça-Me”, a artista interpreta algumas faixas do EP Tassia Reis (2014) e promete ainda algumas 
surpresas.  
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
5 MAR 2017 | 19h 
Leci Brandão em show do disco Simples Assim 
Acompanhada por uma banda, a cantora, compositora e intérprete Leci Brandão sobe ao palco do Auditório 
Ibirapuera para apresentar o show do disco Simples Assim (2016), o mais recente de sua carreira. No repertório do 
espetáculo, novas canções como “Nasci pra Te Amar”, regravações de sucesso desses mais de 40 anos de trajetória 
artística, a exemplo de “Essa Tal Criatura”, “Sabor Açaí” e “Bate Tambor”, além de composições que mostram a 
diversidade do trabalho da artista.   
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
10 e 11 MAR 2017 | 21h 
12 MAR 2017 | 19h 
Jazz Sinfônica em série Jazz + 
regência João Maurício Galindo (10 e 11) e Fábio Prado (12) 
participação especial Ná Ozetti (sexta), Fabiana Cozza (sábado) e Lívia Nestrovski (domingo).  

http://www.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/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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A Jazz Sinfônica sobe ao palco, sob a regência do maestro João Maurício Galindo, para duas noites (10 e 11) de 
apresentação da série Jazz +. A cada concerto, os músicos contam com a participação especial de uma cantora. Na 
sexta quem acompanha a Jazz Sinfônica é Ná Ozzetti; no sábado Fabiana Cozza; e no domingo Lívia Nestrovski, sob a 
regência do maestro Fábio Prado. 
duração: 90 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 
 
17 e 18 MAR 2017 | 21h 
19 MAR 2017 | 18h 
MITsp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo 
A quarta edição da MITsp traz ao palco do Auditório Ibirapuera o espetáculo A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de 
Descolonização em Legítima Defesa, com direção de Eugênio Lima. A peça narra a história de três emissários que 
viajam para a Jamaica, colônia inglesa, para organizar uma revolta dos escravos. Assim que estabelecem as primeiras 
conexões, recebem a notícia de que Napoleão tomou o poder, o que acaba interrompendo os preparativos. 

 
O espetáculo compõe o eixo da mostra dedicado ao protagonismo negro. O Itaú Cultural, parceiro da MITsp desde sua 
primeira edição, também recebe algumas atrações, como uma série de debates e reflexões sobre o tema, recorrente 
em sua programação, além do espetáculo Black Off (consulte a programação). 
duração: 120 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 16 anos] 
O espetáculo conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
24 MAR 2017 | 21h 
Música no Foyer com Ines Stockler 
participação especial Caíto Marcondes (percussão), Daniel Grajew (piano) e Marcel Martins (cavaquinho) 
A cantora lírica Ines Stockler se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera, em espetáculo que conta com a 
participação especial dos músicos Caíto Marcondes (percussão), Daniel Grajew (piano) e Marcel Martins (cavaquinho). 
O repertório, formado por compositores clássicos e populares – a exemplo de J. S. Bach, Gabriel Fauré, Heitor Villa-
Lobos e Tom Jobim –, traz ainda choros e árias da ópera Carmen, de Georges Bizet. 
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 
 
25 MAR 2017 | 21h (apresentação com audiodescrição) 
26 de MAR 2017 | 19h (apresentação com libras) 
IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro com espetáculo Trágica.3  
Construído a partir de uma releitura contemporânea das tragédias gregas de Antígona, Medeia e Electra, o espetáculo 
Trágica.3 estabelece um diálogo entre teatro, artes plásticas e música. A montagem, dividida em três monólogos, 
estreou em 2014 e abriu o Beijing Fringe Festival, na China, em setembro de 2015. Com direção e concepção de 
Guilherme Leme Garcia, traz no elenco Denise Del Vecchio, Letícia Sabatella, Miwa Yanagizawa, Fernando Alves Pinto 
e Marcello H.  
 
No sábado 25, às 21h, a peça tem audiodescrição. No domingo 26, às 19h, conta com interpretação na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). 
duração: 75 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 
 

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/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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31 MAR 2017 | 21h 
Música no Foyer com Gabriel de Almeida Prado em A língua e a Alma 
O cantor, compositor e violonista Gabriel de Almeida Prado se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera para 
mostrar as composições de A Língua e a Alma (2016), o primeiro disco de sua carreira. O repertório é composto de 
canções autorais de ritmos variados, que expõem um olhar cheio de poesia sobre questões existenciais, amorosas e 
antagônicas da vida.  
duração: 80 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 
 

BOSQUE DA LEITURA 

 
Acesso: Av. República do Líbano, 1151 – Portão 7 
Responsável: CSMB – Coordenação de Serviços de Extensão em Leitura 
Contato: 2291-5763| e-mail: bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.bibliotecas.sp.gov.br 
 
Bosque da Leitura 
Sábados e Domingos, 10h às 16h. 
 

CECCO 

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

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) 

CORDÃO BIBI TANTÃ NO PONTO 
ECOSOL DO BUTANTÃ* 

14:00 Terça-feira / Sexta-feira 

MÚSICA 14:00 Segunda-feira 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 08:30 Quarta-feira (início 08/02) 

RODA DE CONVERSA 14:00 Segunda-feira 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Quinta-feira (início 09/02) 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Sexta-feira (início 03/02) 

XIANG GONG NO CAPS AD 
JABAQUARA** 

08:15 Segunda-feira 

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) 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
mailto:bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br
http://www.bibliotecas.sp.gov.br/
http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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CORDÃO BIBI TANTÃ NO PONTO 
ECOSOL DO BUTANTÃ* 

14:00 Terça-feira / Sexta-feira 

 
* Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 250. 
** Praça Barão de Japurá, 01 – Próximo ao Metrô Conceição 
- Não precisa de inscrição  
 

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 

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 

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 

YOGA INICIANTES*** 08:00 Segunda-feira 

YOGA PRATICANTES*** 08:00 Quarta-feira 

 
***UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7ª. 
- Sujeito a disponibilidade de vagas, informar-se em: 5549-7840 
 
 

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 
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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. 
 

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 
 
EXPOSIÇÃO ARQUITETURA BRASILEIRA 6ª EDIÇÃO PORTOBELLO 
De 05 a 10 de Março de 2017 
Descrição: Exposição e Auditório com horários pré definidos. Dinâmica: Convidados registrados na sessão 
realizam credenciamento ao chegar, em seguida participam de palestras e treinamentos em formato de 
auditório, seguem para a área da exposição e por último participam do encerramento da sessão. Todos os 
convidados participarão de palestras e treinamentos guiados por arquitetos e outros profissionais do setor. 
Somente para convidados 
Responsável: Butique de Eventos 
 
SÃO PAULO FASHION WEEK 
De 13 a 17 de Março de 2017, a partir das 10h 
Descrição: Feira de Moda  
Somente para convidados 
Responsável: In Mod – Instituto Nacional de Moda e Design 
  
 FEIRA PLANA 5 Kick off BMS 2017 
De 17 a 19 Março de 2017, sexta das 18h às 23h, sábado das 11h às 20h e domingo das 11h às 18h 
Descrição: A Feira Plana é um evento anual que proporciona a circulação, promoção e visibilidade da 
produção de editores, artistas, fotógrafos e designers independentes. Reúne, durante três dias, mais de 
150 expositores do Brasil e de outros países e conta com palestras, mesas de debate, exposições artísticas e 
lançamentos.  
Site: www.feiraplana.org 
Responsável: Beatriz Siqueira Bittencourt Produções Artísticas 
 

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. 

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.feiraplana.org/
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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 
 
 PROGRAMAÇÃO Museu Afro Brasil - MARÇO – 2017 
 
 Exposições Temporárias: http://museuafrobrasil.org.br/programacao-cultural/exposicoes/temporarias 
Ações Educativas: http://museuafrobrasil.org.br/programacao-cultural/acoes-educativas 
 
EM MARÇO, AS ATIVIDADES DO MUSEU AFRO BRASIL SÃO DEDICADAS ÀS MULHERES 
 
A programação do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil no mês de março é dedicada às mulheres! 
Com base no reconhecimento das trajetórias de importantes mulheres negras brasileiras, realizaremos uma 
série de visitas para os chamados públicos espontâneos com foco nas grandes realizações de mulheres que 
embora tenham sido muitas vezes silenciadas por narrativas oficiais, imprimiram marcas fundamentais na 
história e nas artes do nosso país. As visitas acontecerão sempre aos domingos às 14:00. 
 
Como parte da programação de atividades e oficinas, no sábado, dia 11, às 15h, realizaremos o Sarau Ginga 
(de)versos, uma ação dedicada à literatura onde as(os) participantes, como em uma roda de capoeira, são 
convidada(o)s a entrar no círculo, compartilhar poesia e prosa, performances, danças e intervenções que se 
relacionem às experiências de resistência da população negra no Brasil e no mundo. 
 
No sábado, dia 18, às 14h, acontece o Ateliê Aberto “Negras artes, artes de mulheres negras”. Na atividade, 
o espaço de oficina do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil estará aberto à experimentação artística 
com materiais diversos, mas com tema definido: a produção de mulheres negras nas artes visuais. 
 
No sábado, dia 25 de março, será realizado o projeto de contação ou mediação de narrativas africanas, 
afro-brasileiras ou brasileiras Aos Pés do Baobá. A atividade integra a programação do Festival de Cultura 
Árabe, em parceria com a BibliAspa. 
 
Para participar das atividades é necessário se inscrever e/ ou chegar com 15 minutos de antecedência ao 
horário programado e procurar o setor de acolhimento. As vagas serão ofertadas de acordo com o horário 
de inscrição ou chegada. Após o início da atividade, não será permitida a entrada. As atividades aos 
sábados são gratuitas. As inscrições podem ser realizadas no e-mail:  
eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
 
Consulte mais informações e políticas de gratuidade no site do Museu Afro Brasil. 
 
 Exposições 
(De terça a domingo das 10h às 17h) 
  
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. 
 
 Visões de um Poema Sujo | Até 26 de março de 2017 
Atual, mesmo quatro décadas depois, o Poema Sujo escrito por Ferreira Gullar durante exílio na Argentina, 
foi recentemente reeditado e agora é também revisitado em forma inédita: a fotografia. De São Luis, como 
o escritor, o fotógrafo Márcio Vasconcellos se debruçou durante meses sobre a obra com o objetivo de 
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reinventar, pela fotografia, os locais, pessoas e sensações descritas num momento tão importante da 
história do país. 
 
Saiba mais em nosso site. 
 
 Movimento Constante – esculturas de Paulo Otávio| Até 26 de março de 2017 
A partir de sua experiência como designer gráfico - que, a princípio, trabalha com linhas, formas e equilíbrio 
no plano bidimensional - o artista paulistano Paulo Otávio passa à tridimensionalidade, explorando as 
formas fundamentais encontradas na natureza e no cotidiano universal, nas 22 esculturas que compõem a 
mostra. 
 
Saiba mais em nosso site. 
  
Ações Educativas 
  
Visitas “Negras Mulheres” 
05 de Março (domingo), às 14h00 
12 de março (domingo), às 14h00 
19 de março (domingo), às 14h00 
26 de março (domingo), às 14h00 
 
Ao longo do mês de março serão realizadas visitas à exposição de longa duração com foco na presença de 
mulheres negras no acervo do Museu Afro Brasil. Silenciadas e por vezes esquecidas pela história oficial, 
neste percurso, os visitantes serão direcionados a perceber a importância e a contribuição histórica de 
mulheres pintoras, escritoras, líderes religiosas, entre outras personagens fundamentais do nosso país. 
 
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. 
 
Atividade gratuita. 
 
Aos domingos, a entrada no Museu Afro Brasil é paga. Valores dos ingressos e política de gratuidade estão 
disponíveis no endereço www.museuafrobrasil.org.br 
 
Sarau Ginga (de)versos 
11 de março (sábado), às 15h00 
Nesta atividade dedicada à literatura, os participantes, como em uma roda de capoeira, são convidados a 
entrar no círculo e compartilhar poesia e prosa, performances, danças e intervenções que se relacionem às 
experiências de resistência da população negra no Brasil. Esta edição se dedica ao universo de mulheres 
escritoras e homenageará Conceição Evaristo. 
 Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
A atividade tem duração de 2h00 e serão realizada com no mínimo 5 e no máximo 20 pessoas respeitando 
a ordem de inscrição e/ou chegada. Após o início da atividade, não será permitida a entrada. Atividade 
gratuita.  
Público-alvo: Aberto a todas as idades. 
 
 Ateliê Aberto “Negras artes, artes de mulheres negras” 
18 de março (sábado), às 11h00 
Nesta atividade, o espaço de oficina do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil estará aberto à 
experimentação artística com materiais diversos, mas com tema definido: a produção de mulheres negras 
nas artes visuais. 
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 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: Aberto a todas as idades, as crianças devem estar acompanhadas por responsável. 
 
 Aos Pés do Baobá – Festival de Cultura Árabe 
25 de março (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 integra a programação do Festival de 
Cultura Árabe, em parceria com a BibliAspa. 
Inscrições: eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br 
A atividade tem duração de 1h00 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. 
 
BIBLIOTECA “Carolina Maria de Jesus” 
 A biblioteca possui cerca de 10.000 itens, incluindo livros, revistas e outros tipos de periódicos, teses, 
posters e material multimídia, com uma coleção especializada em escravidão, tráfico de escravos, abolição 
da escravatura, da América Latina, Caribe e Estados Unidos. 
Horário de Funcionamento: 3ª feira a 6ª das 10h às 17h30 / Aos sábados, das 10h às 14h – ENTRADA 
GRATUITA. 
 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA  ( NOVA SEDE - EXTERNO ) 

 
Acesso e Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301  
Terça das 10h às 21h e quarta a domingo das 10h às 18h. 
Entrada gratuita  
Responsável: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo  
Contato: 2648-0254 |Informações: www.mac.usp.br  
 

MUSEU DE ARTE MODERNA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 
Contato: 5085-1300  
Informações: www.mam.org.br  
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: emaileducativo@mam.org.br 
 
MOSTRA ANITA MALFATTI 
A exposição Anita Malfatti: 100 Anos de Arte Moderna fica em cartaz no MAM,  
no Parque do Ibirapuera, de 7 de fevereiro até 30 de abril. A visitação ocorre de terça a domingo, das 10h 
às 17h30. Os ingressos custam seis reais, e tem entrada gratuita aos sábados. 
 
O Museu de Arte Moderna de São Paulo abriu no dia 7 de fevereiro a exposição Anita Malfatti: 100 Anos de 
Arte Moderna, com cerca de 70 obras representando a trajetória da artista brasileira, um dos mais 
importantes nomes do século XX. Para retratar a vasta produção da pintora, desenhista, gravadora e 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
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professora Anita Malfatti, a mostra foi concebida como uma homenagem ao centenário da exposição 
inaugural do modernismo brasileiro, uma individual de Anita aberta em dezembro de 1917, e que recebeu 
severa crítica de Monteiro Lobato na época. 
No MAM, a mostra conta com obras que abrangem diversos aspectos da produção da artista. A exposição 
tem como finalidade apresentar um recorte da  
trajetória de Anita, dividida em três momentos: os anos do estopim do modernismo brasileiro; a época de 
estudos em Paris e a produção naturalista; e, por fim, as pinturas  
com temas populares. 
Abre a retrospectiva um conjunto de trabalhos realizados na Alemanha, seguido de retratos e paisagens 
expressionistas exibidos em 1917, que causaram grande impacto no, até então, tradicional meio paulistano, 
entre as quais os óleos sobre tela O Japonês (1915/16), Uma Estudante (1915/16) e O Farol (1915). Entre a  
primeira e a segunda parte da mostra, sobressai o interesse pela temática nacional, onde figuram trabalhos 
famosos como Tropical (c.1916). 
Na fase mais naturalista, estão paisagens europeias como na pintura a óleo Porto de Mônaco (c. 1925), e 
nas aquarelas Veneza, Canal (c.1924), Vista do Fort  
Antoine em Mônaco (c. 1925). A terceira parte engloba trabalhos realizados nos anos 1930-40, época em 
que a artista se dedicou a retratar familiares, amigos e membros  
da elite, além de temas populares. 
 
 
FAMÍLIA MAM / DOMINGO MAM 
 
04/03 (sáb, Família MAM)  
 
15h as 16h Monotipia gigante 
Local: Ateliê MAM Educativo 
Classificação etária: A partir de 4 anos 
Participantes: 25 (crianças + acompanhantes) 
Descrição: Oficina de ateliê plástico que apresenta técnica de impressão única (monotipia) em dimensões 
que não cabem numa folha de papel comum. Com MAM Educativo. 
Atividades gratuitas. Vagas limitadas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Atenção à faixa etária indicada para cada atividade. 
 
05/03 (domingo mam) 
 
11h as 12h Entre selfies e autorretratos 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Essa proposta estimula, pelo viés do desenho e da pintura, a construção do próprio retrato 
através de processo analógico, que dialoga com a experiência de selfies, possibilitada pela fotografia digital 
e potencializada pela sua disseminação através das redes sociais. 
14h as 17h Breaking Ibira – Roda de treino e dança de B.boys e B.girls 
Local: Em frente à Aranha 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Num encontro com o público do parque, tendo este como propositor também de ações no 
espaço compartilhado com o museu, o programa incentiva as rodas de treino e dança promovidas por 
b.boys e b.girls, que têm a porta amarela do MAM como referência de local de treino do break (movimento 
de dança do hip hop). O encontro que acontece todo segundo domingo do mês, neste mês de março será 
realizado no seu primeiro domingo. 
 
11/03 (Sábado Família MAM) 
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15h as 16h Apresentação musical com Banda Alana (Programação He for She) 
Local: Em frente à Aranha 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Apresentação musical com a Banda Alana, criada em 2007 através do Núcleo de Recreação e 
Cultura do Instituto Alana, que implementou no Jardim Pantanal oficinas de música para seus alunos, com 
aulas de canto, coral, percussão, teoria e musicalização infantil. As oficinas foram aos poucos se 
desenvolvendo até formar o que é hoje a Banda Alana. Com orientação de Silvanny Rodriguez e 
Adriana Biancolini, os jovens desenvolveram suas habilidades artísticas e fortaleceram seu senso de 
cidadania com aulas de percussão, metais, violão, contrabaixo, teclado e canto. 

12/03 (domingo mam e He For She)   
 
11h Primeiros passos para o grafite (Programação He for She) 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS  
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina de estêncil, uma das técnicas utilizadas no grafite. Os participantes poderão construir 
moldes em papel e experimentar grafitar com tinta e spray em suportes de papel. 
 
16h Pocket show com Luana Hansen e MC Soffia e Live painting com Panmela Castro (Programação He for 
She) 
Local: A definir 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Integrando a programação da “Semana das artes” do He for She, haverá dois pockets shows com 
as MCs Soffia e Luana Hansen, ao mesmo tempo em que a artista Panmela Castro grafita em live painting. 
 
18/03 (sábado família MAM)  
 
15h as 16h Oficina de música e movimento para bebês com Sandra Bittar 
 
Local: Ateliê MAM Educativo  
Classificação etária: De 6 meses a 24 meses 
Participantes: 25 (bebês + acompanhantes) 
Descrição: Oficina que estimula a interação do bebê com o mundo e a observação do adulto de uma 
construção própria de movimentos e da movimentação do bebê a partir da música.  
Atividades gratuitas. Vagas limitadas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Atenção à faixa etária indicada para cada atividade. 
 
19/03 (domingo mam) 
 
11h a 12h Oficina de colagem 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS  
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Serão apresentadas inspirações e técnicas simples, como manuais, para a criação de imagens 
através de colagem em papel. 
 
13h as 17h BeyHive 
Dia: 19/03 
Horário: 13h às 17h 
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Local: A definir 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Apresentação e treino de dança do grupo de fãs da cantora Beyoncé. 
25/03 (sábado Família MAM) 
 
10h30 Feira de troca de brinquedos 
Dia: 25/03 (sáb) 
Horário: 10h30 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Proposta que estimula uma prática sustentável e saudável de consumo num ambiente para as 
crianças aprenderem relações de troca, sendo propositoras e protagonistas na sua própria condução. De 
modo engajado e divertido, a proposta é um espaço para se repensar a forma como consumimos, 
envolvendo adultos e crianças na prática de troca. Com MAM Educativo. 
Atividades gratuitas. Vagas limitadas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Atenção à faixa etária indicada para cada atividade. 
 
26/03 (domingo mam) 
 
11h as 17h Que haja luz! 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: A partir de 4 anos 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina de gravura em nanquim sobre giz. 
 
Atividade: Bordado com Karina Adorno 
Dia: 26/03 
Horário: 15h 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina que resgata a tradição do bordado no bastidor, a partir de imagens da cultura de rua e 
pop, fornecidas pela oficineira, como apresentadas pelos próprios participantes. 
 
 

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 
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PAVILHÃO JAPONÊS 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Funcionamento: quarta-feira, sábado, domingo e feriados, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Ingresso: R$ 10,00 - adulto | R$ 5,00 - Crianças de 6 a 11 anos, estudantes e idosos de 60 a 65 anos. 
Menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, entrada gratuita. 
Responsável: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social 
Contato: 3208-1755 r 108 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhao@bunkyo.org.br  
 

HINA MATSURI: EXPOSIÇÃO DE BONECOS JAPONESES E CERÂMICA 
 
Período: 18/02/2017 a 12/03/2017 
Horário: 10h00 às 12h00 /// 13h00 às 17h00 (quartas, sábados, domingos e feriados) 
Entrada: R$ 10,00 e R$ 5,00 (meia-entrada) 
Local: Pavilhão Japonês - Parque Ibirapuera (ao lado do Museu AfroBrasil e do Planetário - portão 10) 
No dia 3 de março, a tradição japonesa destaca a figura feminina no Hina Matsuri – Festival das Meninas, 
que envolve uma série de simbolismos augurando a elas felicidade e crescimento saudável. 
 
Celebraremos essa data com uma exposição inédita em São Paulo sobre a arte japonesa dos bonecos hina 
ningyo (que são expostos nessa ocasião nos lares japoneses), além de uma exposição de cerâmica. 
 
Estas duas modalidades de arte têm como referência o dinamismo da troca cultural entre Brasil e Japão e 
enfocam as habilidades manuais relacionadas à tradição japonesa. 
 
Nos espaços expositivos (internos e externos) do Pavilhão Japonês, o público poderá apreciar os 
tradicionais bonecos inteiramente confeccionados no Japão, além das cerâmicas aprendidas com os 
japoneses, mas produzidas pelas mãos de cerca de 60 artistas do Brasil. 
 
Restaurado recentemente, o Pavilhão Japonês ainda oferece aos visitantes sua singularidade arquitetônica, 
a beleza dos jardins (com plantas japonesas e da mata atlântica) e do lago de carpas. 

Mais informações: (11) 3208-1755 | www.bunkyo.org.br 
(http://www.bunkyo.org.br/pt-BR/noticias/157-2017/1184-pavilhao-japones-exposicoes-abrem-no-dia-18-
de-fevereiro) 
 
 

PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. 
Contato: 5082-1777 | Informações: oca@prefeitura.sp.gov.br 
 
ABERTA A VISITAÇÕES, COM A MEDIAÇÃO DE NOSSOS EDUCADORES 
De terça a sexta-feira das 9 às 17hs, podendo ser sem acompanhamento ou com acompanhamento de 
mediadores do educativo. 
Aos sábados e domingos somente visitas em grupo com acompanhamento de mediadores. 
Agendamento de grupos pelo e-mail educativomuseudacidade@gmail.com  
 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
http://www.bunkyo.org.br/
http://www.bunkyo.org.br/pt-BR/noticias/157-2017/1184-pavilhao-japones-exposicoes-abrem-no-dia-18-de-fevereiro
http://www.bunkyo.org.br/pt-BR/noticias/157-2017/1184-pavilhao-japones-exposicoes-abrem-no-dia-18-de-fevereiro
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:educativomuseudacidade@gmail.com
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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  
 
PÚBLICO GERAL 
Os horários das sessões são: 10h, 12h, 15h e 17h. Duram aproximadamente 40 minutos e são gratuitas. 
Ocorrem aos sábados, domingos e feriados nos meses de março a junho e agosto a novembro. 
Em janeiro, fevereiro, julho e dezembro, sessões durante a semana, sempre entre quarta e sexta, serão 
abertas ao público. 
 
Por questões relacionadas à segurança e ao ambiente interno da sala durante as sessões, é permitida a 
entrada de crianças a partir de 5 (cinco) anos, desde que os pais ou responsáveis apresentem o documento 
de identidade. 
É importante destacar que, em fins de semana de 4 (quatro) dias, prolongados por feriados, não haverá 
sessão na emenda da data comemorativa. 
 
Senhas em sessões para o público: 
As senhas para as exibições ao público serão distribuídas sempre uma hora antes do horário das sessões, 
ou seja, a partir de 9h, 11h, 14h e 16h dos sábados, domingos e feriados. 
Não será feita reserva de lugares por telefone, internet, e-mail ou qualquer outro método que não seja a 
distribuição de senhas dentro dos horários estabelecidos. 
 
Bilheterias: 
Haverá duas bilheterias, uma destinada ao público em geral e outra para atendimento prioritário destinado 
à melhor idade, aos gestantes, aos obesos e às pessoas com deficiência, obedecendo à legislação vigente 
dos Estatutos do Idoso e do Portador de Deficiência. 
A sala de projeção do Planetário Professor Aristóteles Orsini no Parque Ibirapuera terá reservadas 13 
senhas para atendimento prioritário a pessoas com deficiência com 6 espaços para cadeiras de roda, além 
de outras 13 para gestantes, idosos e obesos. Todos os atendimentos prioritários têm direito a um 
acompanhante. 
Das 308 senhas por sessão, portanto, 52 assentos reservados para atendimento prioritário e seus 
acompanhantes. Para o público em geral, serão disponibilizadas 256 senhas que serão distribuídas a partir 
de uma hora antes de cada sessão. Caso sobrem senhas das vagas para atendimento prioritário, estas 
devem ser distribuídas no momento da entrada, 5 minutos antes da sessão. 
 
AGENDAMENTO ESCOLAR 
Grupos de estudantes, acompanhados de um professor para cada 15 alunos, poderão visitar o Planetário 
Professor Aristóteles Orsini, por meio de agendamento prévio realizado pelo e-mail: 
agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
 
As sessões oferecidas para agendamento escolar acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras. São quatro 
horários de exibição: às 9h, 10h30, 14h e 15h30. Cada apresentação tem aproximadamente 40 minutos de 
duração. 
Mais informações pelo telefone: (11) 5575 5206. 

 
 

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 Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz oferece as seguintes atividades: 
A UMAPAZ é um departamento da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São 
Paulo, tem o propósito de sensibilizar e contribuir para a formação de pessoas capazes de viver de forma 
sustentável, de promover na sua comunidade, modos de convivência socioambiental sustentável. Oferece 
cursos e atividades de educação ambiental e para a convivência, tendo como princípios o respeito à 
comunidade da vida, a biodiversidade e a diversidade humana, a transdisciplinaridade e a cultura de paz, 
acolhendo a Carta da Terra como documento-base. 
 
 
Biblioteca: Espaço Sapucaia: 
Acervo voltado ao meio ambiente e cultura de paz. Livros, teses, trabalhos técnicos, periódicos, CD’s, 
DVD’s, VHS e fotografias. Dedicada à pesquisa, consulta e empréstimo. O acervo pode ser conhecido no site 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/biblioteca_umapaz/ 
Segunda a Sextas, 09h00 às 18h00 | 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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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 01 de Março de 2017. 

        
 


