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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    

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 10 
 
Mandela Day – Celebração da Paz 
Dia da caminhada Nelson Mandela 
Sábado dia 04 de Agosto, das 8h às 10h30 
Responsável: Consulado Geral da África do Sul em São Paulo 
O Mandela Day este ano assume um significado especial, uma vez que marca a celebração do aniversário 
de Madiba sob o tema: “Seja o Legado: Comemorando o nascimento de um ícone mundial e uma vida 
servindo”. Nesse contexto será realizada a Mandela Fun Walk para encorajar, inspirar e motivar pessoas de 
todas as idades e origens a fim de melhorar sua saúde por meio do exercício. Inspirados em Mandela, a 
ideia é fazer algo que vá beneficiar aqueles ao nosso redor. 
 
Show para crianças- Tiquequê 
Domingo 05 de Agosto de 2018, às 15h 

Responsável: Secretaria Municipal de Governo 
Apresentação Musical do Grupo Tiquequê com foco em crianças de 3 a 6 anos. 
Evento que compõe a programação da I Semana Municipal da Primeira Infância. 
O evento tem caráter cultural e o objetivo de divulgar a I Semana Municipal da Primeira Infância, sensibilizando os 
pais e as famílias para esta temática. O Evento terá início às 15h e duração prevista de 1 hora. 

 
Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla – ABEM  
Sábado 11 de agosto de 2018, das 10h às 15h30 
Responsável: ABEM – Associação Brasileira de Esclerose Múltipla 
Evento em comemoração ao dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, onde terá  palestra 
com profissionais, danças (várias modalidades), alguns aparelhos (pilates, massagens, Yoga ...) para 
demonstração das terapias utilizadas no tratamento da Esclerose Múltipla. Pensando no bem-estar do 
paciente, a nossa instituição tem como proposta promover a integração e bem-estar físico, mental, 
emocional e ou espiritual do paciente e seu familiar. 
Das 10:10h às 11:10h -   Atividades (ginastica, massagens, Yoga, pilates )                                                                                                
Das 14:30h às 15:30h– Encerramento                                                                                                                       
 
Semana do Soldado 

Sábado e Domingo 25 e 26 de agosto de 2018, das 9h as 17h 

Responsável:  Comando Militar do Sudeste  

A semana do soldado será comemorada com uma exposição de material militar, atividades interativas e 

apresentação de banda musical. 
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ARENA DA PONTE DE FERRO   

 
8ª Caminhada da Amamentação Santa Joana 
Sábado 04 de agosto de 2018, das 09h30 às 11h30 
Responsável: Hospital e Maternidade Santa Joana 

A Caminhada será direcionada as mães e gestantes em prol da Amamentação. Em paralelo, será montada 
uma tenda para recepcioná-las e dar todo o suporte durante o evento. 
 

FONTE LUMINOSA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 10 
 

FONTE LUMINOSA 
ESPETÁCULO DA FONTE LUMINOSA  
Sábados e Domingos até 25 de Novembro de 2018:  
Show das águas com projeção de luzes e som:  
Sábado e Domingo, 20h30 às 21h00 | 21h00 às 21h30 
 
ESPETÁCULO DA FONTE MODO ORNAMENTAL  
Show das águas:  
Segunda a Sexta, 9h00 às 12h | 14h às 17h | 19h às 21h 
Sábado e Domingo, 9h às 12h | 14 às 18h  
Responsável: Ministério da Cultura, Divina Comédia, Elfus Eventos e Cartão Elo. 
 

GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITORIO   

 
Teatro Água Doce 
Domingo 05 de Agosto de 2018, às 11 e às 16h  
Responsável: Cooperativa Paulista de Teatro 
Realizar duas apresentações no mesmo dia do novo espetáculo teatral da Cia da Tribo"Água Doce", 
contemplado pela 6ª Edição do Prêmio ZÉ RENATO da Secretaria Municipal da Cultura - SP. Ao todo, no 
projeto serão oferecidas 24 apresentações em 20 parques da cidade de São Paulo, sendo uma em cada 
espaço, distribuídas nas cinco regiões – norte, sul, leste, oeste e centro. As apresentações serão gratuitas. 
 
Sinopse: O enredo principal parte da lenda de Iara, adaptando-a de forma lúdica ao universo infantil. A 
trama consiste na história da índia, que se destacava entre seus irmãos e ao ter seu valor reconhecido pelo 
Pajé, sofre com a inveja, sendo atacada por uma das irmãs.Ao se defender, derruba-a no rio, causando sua 
morte. Iara é amaldiçoada pela aldeia e, com o castigo, torna-se Mãe do Rio. Condenada ao exílio, vai ao 
encontro das águas do mar com as do rio, a pororoca, deixando um rastro de poluição e morte. Seu irmão, 
navega para trazê-la de volta e com ela, toda a vida da água doce. Em sua trajetória, ele conhece 
personagens folclóricos e da cultura indígena, como Cabeça de Cuia, Jaguarão, Pirarucu, etc. Ao final, 
encontra Mãe do Rio, sem saber que é sua irmã. Durante o embate, os dois se reconhecem e pelo amor e 
noção de humanidade, Iara devolve a vida à água doce, mas segue em seu papel mítico, para proteger os 
rios brasileiros. A urbanização das cidades e o consequente silenciamento dos rios - retificados e 
escondidos no subterrâneo- são ligados a esse enredo. 
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VIRADA SUSTENTÁVEL 
Sábado e Domingo, 25 e 26 de Agosto de 2018 
Responsável: Instituto Virada Sustentável 
A Virada Sustentável é um movimento de mobilização colaborativa em prol da sustentabilidade e organiza 
o maior festival do tema do Brasil. Começou em São Paulo e já realizou outros festivais em Manaus, Rio de 
Janeiro, Valinhos e Porto Alegre. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade 
civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas 
e universidades, entre outros, com o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a 
sustentabilidade e seus diferentes temas para a população. 
 

GRAMADO PRÓXIMO A FONTE  MULTIMÍDIA 

 

9º Reiki Pela Paz no Planeta 
Domingo 19 de Agosto de 2018,  das 10h às 14h30 
Responsável: Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos Transcendentais  
O evento tem como objetivo a doação gratuita de Reiki (terapia japonesa que contribui para o equilíbrio e 
bem-estar físico, emocional e mental) para os frequentadores do parque. Reikianos estarão aplicando Reiki 
gratuitamente. No final do evento será feita uma doação coletiva de Reiki para o planeta. 
 

SERRARIA   

 
VIRADA SUSTENTÁVEL 
Sábado e Domingo, 25 e 26 de Agosto de 2018 
Responsável: Instituto Virada Sustentável 
Atividades meditativas 
 
 
 

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 AGO 2018 | 21h 
Folk na Kombi 
em lançamento do DVD Ao Vivo no Auditório Ibirapuera 
participação Fernando Anitelli, Nô Stopa e Zé Geraldo 
A banda Folk na Kombi – formada por Bezão, Felipe Camara e Jonavo – faz o lançamento do DVD Ao Vivo 
no Auditório Ibirapuera, dirigido por Maria Silvia Siqueira Campos. No show, que conta com a participação 
especial de Fernando Anitelli, Nô Stopa e Zé Geraldo, o grupo ainda apresenta músicas clássicas de seu 
repertório, como “Dançar Eu Vou” e “Velho Vagabundo”.  
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 

http://www.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 
 
 
4 AGO 2018 | 17h 
Música no Foyer 
com Coro Luther King 
participação Orquestra La Barca Del ‘700 
O Coro Luther King volta ao foyer do Auditório Ibirapuera para mais um concerto da série Cantador, Só Sei 
Cantar. Sob a regência de Martinho Lutero Galati, o grupo apresenta o resultado de sua pesquisa na área 
da música barroca mundial com um repertório composto de, entre outras obras, trechos de “Miserere N. 2” 
para coro, solistas e orquestra, do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi. O concerto tem a 
participação especial da Orquestra La Barca Del ‘700, que faz sua estreia na cidade de São Paulo.  
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 
 
 
5 AGO 2018 | 19h 
Guinga & Mônica Salmaso  
participação Nailor Proveta e Teco Cardoso 
No show Guinga e Mônica Salmaso, a cantora e o músico e compositor apresentam parcerias de Guinga 
com nomes como Paulo César Pinheiro (“Noturna”), Aldir Blanc (“Exasperada”), José Miguel Wisnik 
(“Canção Necessária”) e Chico Buarque (“Você, Você”), entre outras canções. O espetáculo tem a 
participação de Nailor Proveta (clarinete) e Teco Cardoso (sax e flauta). 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (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 AGO 2018 | 21h 
Funk Como Le Gusta 
O Funk Como Le Gusta, que está completando 20 anos de carreira em 2018, com quatro discos e um DVD 
lançados, sobe ao palco para apresentar sucessos de sua trajetória – como “Vem”, “A Nega e o Rebolado” e 
“Chora Grande” –, mixando samba, soul e música latina, sempre revalorizando a black music brasileira. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 12 anos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
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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11 AGO 2018 | 21h 
Clube do Choro SP  
em Clube do Choro SP - 100 Anos de Jacob do Bandolim 
O grupo, formado para esta apresentação por cinco bandolinistas, que serão acompanhados por uma 
banda, mostra composições do repertório de Jacob do Bandolim – um dos grandes nomes da música 
popular brasileira, cujo centenário de nascimento é celebrado este ano –, como “Remelexo”, “Bola Preta” e 
“Sempre Teu”. 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)  
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
12 AGO 2018 | 19h 
Ayrton Montarroyos 
O cantor mostra as canções de seu primeiro disco, Ayrton Montarroyos (2017), composto de canções de 
Cartola (“Que Sejas Bem Feliz”), Paulo Cesar Girão (“Diariamente), Lula Queiroga (“Portão”) e Zeca Baleiro 
(“Á Porta do Edifício”), entre outros nomes da música brasileira. Na ocasião do espetáculo, haverá ainda o 
relançamento do álbum do artista, que conta agora com a releitura da canção “Veio d'água”, de Luiz 
Ramalho. 
duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (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 
 
17 AGO 2018 | 21h 
Um Abraço no Alê 
com Yamandu Costa, Marco Pereira, Paulo Bellinati, Swami Jr., Toninho Ferragutti , Bebê Kramer, Zé 
Alexandre Carvalho, Nailor Azevedo Proveta, Verônica Ferriani, Fabiana Cozza 
participação Grupo Luceros de dança flamenca 
Em um grande e raro encontro musical, amigos do clarinetista e compositor paulista Alexandre Ribeiro se 
unem para homenageá-lo no mês de seu aniversário. Os músicos Yamandu Costa (violão de sete cordas), 
Marco Pereira (violão), Paulo Bellinati (violão aço), Swami Jr. (violão de sete cordas), Toninho Ferragutti 
(acordeom), Bebê Kramer (acordeom), Nailor Proveta (clarinete) e Zé Alexandre Carvalho (contrabaixo) se 
revezam no palco com as cantoras Verônica Ferriani e Fabiana Cozza para apresentar clássicos da música 
brasileira contemporânea. O espetáculo tem ainda a participação do Grupo Luceros, de dança 
flamenca. A renda dos ingressos será revertida para Alexandre Ribeiro. 
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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18 AGO 2018 | 21h 
Música no Foyer 
com Percussivo USP 
O grupo – formado por alunos de bacharelado em percussão do Departamento de Música da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) – apresenta um pouco do universo 
multifacetado e repleto de sonoridades da percussão, interpretando músicas representativas do repertório 
percussivo, passando por obras históricas, transitando pelo universo da música popular brasileira e jogando 
com diversas formações de música de câmara.  
duração: 50 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 
 
 
19 AGO 2018 | 19h 
Vanguart 
em Vanguart Acoustic Night 
A banda Vanguart – formada Helio Flanders, Reginaldo Lincoln, David Dafré e Fernanda Kostchak – 
apresenta as composições de Beijo Estranho, o quarto álbum de sua carreira, composto de faixas autorais 
que transitam pelo rock, folk e música brasileira, além de canções de seus discos anteriores.   
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 12 anos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
24 AGO 2018 | 21h 
OCAM 
em Orquestra de Câmara da ECA/USP convida Orquestra Mundana Refugi 
regência Gil Jardim 
A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Ocam – 
ECA/USP) se apresenta sob a regência do maestro Gil Jardim e convida a Orquestra Mundana Refugi – 
formada por imigrantes e artistas vindos de países em situação de conflito social – para um concerto que 
transcende as fronteiras da própria música e resulta em um mosaico de cores e valores que exalam 
irmandade e respeito.   
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
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
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25 AGO 2018 | 21h 
Anelis Assumpção 
em Taurina 
participação Tulipa Ruiz 
A cantora e compositora Anelis Assumpção sobe ao palco, acompanhada por sua banda, para apresentar o 
show Taurina, homônimo ao seu terceiro álbum solo, que traz no repertório de música brasileira canções 
como “Chá de Jasmim” (parceria com a irmã, Serena Assumpção), “Receita Rápida” (de Itamar Assumpção 
e Vera Mota) e “Mortal à Toa” (com Ava Rocha). O trabalho faz referência astrológica ao signo de touro e 
uma sutil comparação entre a mulher e a vaca – animal que aparece com significados diversos em 
diferentes culturas. A cantora Tulipa Ruiz participa do espetáculo. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 12 anos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
26 AGO 2018  
Estéticas das Periferias 
18h | foyer -  Abertura com a Orquestra de Tambores de Aço de Volta Redonda 
19h | plateia interna -  show Negras Vozes em Travessia 
Intitulado Negras Vozes em Travessia, o show reúne Juçara Marçal, Nega Duda e Dani Nega, cantoras com 
trajetórias distintas que se encontram em prol da potencialização de seus discursos, suas obras e seus 
sentimentos. Luz Ribeiro, Mel Duarte e Vic Sales engrossam o coro ao trazerem suas palavras poéticas 
afiadas. Juntas, todas elas, mulheres negras, evocam uma sociedade na qual as vozes de tantas outras, hoje 
silenciadas, também ecoem e sejam ouvidas. Às 18h ocorre a abertura do espetáculo, com a Orquestra de 
Tambores de Aço de Volta Redonda.  
 
às 18h | foyer - Abertura com Orquestra de Tambores de Aço de Volta Redonda 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
 
às 19h | plateia interna 
Negras Vozes em Travessia  
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa]. 
[classificação indicativa: 12 anos] 
O evento conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
31 AGO 2018 | 21h 
Banda Sinfônica do Exército 
em Concerto para Trombone de Derek Bourgeois 
solista convidado Peter Steiner (trombonista italiano) 
A Banda Sinfônica do Exército recebe o trombonista italiano Peter Steiner para única apresentação em São 
Paulo do Concerto para Trombone de Derek Bourgeois, escrito especialmente para ele. O jovem de apenas 
25 anos é um dos nomes mais importantes do mundo nesse instrumento 
duração: 75 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa. 
[livre para todos os públicos] 
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
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BOSQUE DA LEITURA 

Av. República do Líbano, 1151 - Portão 7 (ao lado do Viveiro Manequinho Lopes) 
Tel.: 11 5574-5045 – Fax: 11 5573-4180 (administração do parque) 
bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br 
Todos os serviços do Bosque da Leitura são gratuitos. 
Horário de funcionamento: Sábados e Domingos, 10h às 16h  
 

 

CECCO 

Segunda à Sexta, Acesso: Av. IV Centenário – Portão 05 - 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) 

IBIRA ARTE 10:00 Sexta-feira 

EXPEDIÇÕES AMBIENTAIS (1ª e 3ª 
terças-feiras do mês) 14:00 Terça-feira 

JARDINARTE (2ª terça-feira do mês) 14:00 Terça-feira 

MÚSICA 14:30 Segunda-feira 

MEDITAÇÃO 08:30 Sexta-feira 

RODA DE CONVERSA 14:30 Segunda-feira 

TAI CHI PAI LIN 09:30 Quarta-feira 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Quinta-feira 

OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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*UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 

 

 
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 minicurso 

ARTE EM TECIDOAVANÇADA 09:00 Quarta-feira 

ARTE EM TECIDO INTERMEDIÁRIA 08:15 Terça-feira 

ARTE EM TECIDO PASSO A PASSO 10:00 Terça-feira 

BIJUTERIA-PRODUÇÃO DE 
ACESSÓRIOS 13:00 Segunda-feira 

BIJUTERIA - CONVIVÊNCIA 15:00 Segunda-feira 

COLÓQUIO CULTURAL 14:00 Quarta-feira 

DESLOCAMENTOS 10:00 Quinta-feira 

ECONOMIA SOLIDÁRIA – Produções 09:00 Sexta-feira 

ENCONTROS DE CRIAÇÃO 14:00 Terça-feira 

FIOS E BORDADOS 14:00 Quarta-feira 

JARDINAGEM 10:00 Terça-feira 

MARCHETARIA AVANÇADA 08:15 Segunda-feira 

MARCHETARIA INTERMEDIÁRIA 14:00 Sexta-feira 

MARCHETARIAPASSO A PASSO 10:30 Sexta-feira 

MOSAICO 10:00 Quinta-feira 

OLGA KOSS 10:00 Quinta-feira 

YOGA* 08:30 Segunda-feira 

YOGA* 08:00 Quarta-feira 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 
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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. 
 

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 
 
SEMANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PMSP 
Período do Evento: 02 e 03 de agosto de 2018 
Pavimentos: Lounge Bienal 
Horário de Funcionamento: das 09h00 às 13h00 
Realização: Prefeitura de São Paulo 
Descrição: Seminário “ A politica Municipal para a Primeira Infância” 
 
BOOMSPDESIGN 2018 
27, 28 e 29 de agosto de 2018 
Pavimentos: Lounge Bienal 
Horário de Funcionamento: das 10h às 18h 
Realização: Club Casa Organização de Eventos Ltda 
Descrição: Ciclo de palestra com o foco em Arte, Arquitetura e Design. Com foco educacional, e trazer 
conteúdo relevante e criar novos pensamentos sobre o segmento. 
Estimativa de Público: 400 pessoas por dia 
Site: www.boomspdesign.com.br 
 

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, acesse o site da instituição www.museuafrobrasil.org.br 
 

EXPOSIÇÕES 
 
Exposição de Longa Duração 
A exposição de Longa Duração pretende contar uma outra história brasileira. (...) tem a intenção de 
desconstruir um imaginário da população negra, construído fundamentalmente pela ótica da inferioridade 
ao longo da nossa história e transformá-lo em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no 
pertencimento, reafirmando assim o respeito por uma população matriz de nossa brasilidade. 
   

Design e Tecnologia no tempo da Escravidão  
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. 

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.museuafrobrasil.org.br/
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Sertão Expandido | De 23 de Junho a 29 de Agosto de 2018 
“Sertão Expandido” encerra um hiato de cinco anos desde a última exposição do artista Kboco, e apresenta 
o resultado da transição que o levou de volta ao seu estado de origem, Goiás, onde nasceu em 1978, após 
morar em cidades como Porto Alegre, Olinda e São Paulo. A mostra reúne cerca de dez trabalhos inéditos 
entre pinturas, desenhos, assemblages e intervenções em site specific. 
 
Um Deoscóredes - 100 anos do Alapini Deoscóredes Maximiliano dos Santos | [PRORROGADA] Até 30 de 
Setembro de 2018 
A exposição é uma homenagem ao centenário de nascimento de Mestre Didi (1917-2013), Alapini do Ilê 
Asipa e filho de Mãe Senhora (1890-1967) - iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra celebra a obra de 
fôlego inesgotável e as tradicionais e potentes esculturas do artista, produzidas com materiais naturais 
como búzios, sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira. 
 
 Os Africanos – O olhar europeu da fotografia contemporânea | [PRORROGADA] Até 30 de Setembro de 
2018 
Muitos foram os fotógrafos que fizeram extraordinários registros dos povos e das manifestações culturais 
África afora. Esta exposição reúne trabalhos de quatro fotógrafos do chamado velho continente que 
conseguiram contribuir, com profundo requinte estético, para uma compreensão artística da África atual. 
São eles: Hans Silvester (Alemanha), Isabel Muñoz (Espanha), Alfred Weidinger (Áustria) e Manuel Correia 
(Portugal). 
 
África Contemporânea | [PRORROGADA] Até 30 de Setembro de 2018 
A exposição África Contemporânea apresenta trabalhos de artistas de países como Moçambique, Benin, 
Senegal, Angola e Gana, tais como Dominique Zinkpè, Aston, Soly Cissé, Yonamine, Gérard Quenun, Owusu-
Ankomah, Oswald, Celestino Mudaulane, Edwige Aplogan, Francisco Vidal e Cyprien Tokoudagba, criadores 
conhecidos por exporem as próprias feridas e acumulações por meio de pinturas, esculturas, instalações, 
desenhos e colagens. 
 
 África e a Volta dos Espíritos | [PRORROGADA] Até 30 de Setembro de 2018 
A mostra África e a Presença dos Espíritos reúne esculturas, máscaras, asens e moedas produzidas em 
cobre, madeira, tecido, miçangas e fibra vegetal dos tradicionais povos africanos Guro, Fon, Senufo, Iorubá, 
entre outras etnias.  
 
Isso é coisa de Preto: 130 anos da Abolição da Escravidão | Até 30 de Setembro de 2018 
Nos 130 anos da abolição da escravidão (1888), o Museu Afro Brasil ressalta a competência, o talento e a 
resistência negra destacando a produção dos séculos XIX e XX, por meio de pinturas, fotografias, litografias, 
esculturas e desenhos que evidenciam e valorizam a fundamental contribuição africana e afro-brasileira na 
construção do país. 
 
Instalação "Más-caras"  
Nesta instalação de Ciro Schu as máscaras traduzem um grito, um clamor de uma sociedade asfixiada pelo 
consumo desmesurado de bens.  Os despojos da sociedade consumista recebem uma representação na 
forma de máscaras amplificadas. 
  

ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Para participar das atividades nos finais de semana, 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. As atividades aos sábados são gratuitas. As inscrições 
podem ser realizadas, por meio dos formulários disponibilizados para cada evento. 
Consulte mais informações e políticas de gratuidade no site do Museu Afro Brasil. 
  

http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PDnKM/BFp/db94/LY_NiktBmm3/BL6z/J97jFataZ9l/1/
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Oficina “Promessas e Bordados”  
04 de Agosto (sábado), às 14h00 
A oficina tem como objetivo propiciar uma vivência de bordado, produzindo a confecção e ornamentação 
do couro do boi. O enfoque da atividade é a reflexão sobre o imaginário coletivo implicado na festa Bumba 
meu boi, a iconografia dos bordados e as histórias presentes nos couros de boi.  
Atividade gratuita. 
Público-alvo: aberto a todas as idades 
Duração: 2h00 
 
Visitas para grupos espontâneos 
05 de Agosto (domingo), às 14h00 
12 de Agosto (domingo), às 14h00 
19 de Agosto (domingo), às 14h00 
26 de Agosto (domingo), às 14h00 
 
Aos domingos, 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. 
 Atividade gratuita 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
Duração: 1h30 
As visitas aos finais de semana são realizadas com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas e são 
voltadas a todas as idades. 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e procurar o 
setor de acolhimento 
Aos domingos é cobrado ingresso no valor de R$6. Confira em nosso site a política de gratuidade e meia 
entrada.  
 
Ateliê Aberto 
11 de Agosto (sábado), 14h00 
Nesta atividade, o Núcleo de Educação convida os visitantes para uma experimentação artística com 
materiais diversos em nosso espaço de oficina. As atividades se relacionam aos temas, abordagens e obras 
da exposição de longa duração. 
Atividade gratuita 
Público-alvo: livre. 
Duração: 1h00 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e procurar o 
setor de acolhimento 
 
Visita Temática - Festas e Festejos: um olhar crítico sobre a noção de folclore 
18 de Agosto (sábado), 14h00 
As chamadas festas populares no Brasil são marcadas por matrizes africanas, que se apresentam na música, 
nos ritos, nas histórias e nas cores que constituem os ciclos de festejos, como o junino por exemplo. 
Tomando como referência reflexões sobre o Maracatu, o Bumba-meu-boi, a Congada e o Reisado, em uma 
perspectiva afro-brasileira, será promovido um olhar crítico sobre a ideia de “folclore”, comemorado 
nacionalmente no dia 22 de agosto. Qual o significado da noção de “folclore” para os imaginários 
historicamente construídos a respeito das culturas africanas e negras no Brasil? 
Atividade gratuita. 
Duração: 2h00 
Público-alvo: Infanto-juvenil 
 
 
 

http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PDnKM/BFp/db94/LY_NiktBmm3/BL6z/a3CELNyzqc/1/
http://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PDnKM/BFp/db94/LY_NiktBmm3/BL6z/a3CELNyzqc/1/
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Aos Pés do Baobá 
25 de Agosto (sábado), 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.  
Atividade gratuita. 
Duração: 1h 
Público-alvo: livre 
 
Oficina “Ngoma” 
25 de Agosto (sábado), 14h00 
Após uma breve visita pela exposição de longa duração do Museu Afro Brasil, os participantes aprenderão a 
confeccionar tambores com materiais de fácil manipulação (cano PVC, Fita adesiva e recortes de revistas). 
No final da atividade os visitantes serão desafiados a experimentar as potencialidades desse instrumento 
tendo em vista a musicalidade dos tambores africanos e afro-brasileiros.  
Atividade gratuita. 
Duração: 2h00 
Público-alvo: livre 
 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA  ( NOVA SEDE - EXTERNO ) 

Acesso e Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301  
Terça das 10h às 21h e quarta a domingo das 10h às 18h. 
Entrada gratuita  
Responsável: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo  
Contato: 2648-0254 |Informações: www.mac.usp.br  
EXPOSIÇÕES EM ANDAMENTO 
 
VISÕES DA ARTE NO ACERVO DO MAC USP 1900-2000 
26SET16 - (exposição de longa duração) 
A exposição ocupa os sétimo e sexto andares do edifício apresentando o século XX por meio do acervo 
reunido pelo MAC USP, com curadoria das docentes do Museu Ana Magalhães, Carmen Aranha e Helouise 
Costa. São cerca de 140 obras de artistas como Tarsila do Amaral, Amedeo Modigliani, Flávio de Carvalho, 
Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Joan Miró, Anita Malfatti e muitos outros, além de situar as relações 
entre o MAC USP e a Bienal de São Paulo apresentando as obras premiadas que hoje pertencem ao acervo 
do Museu, de nomes como Max Bill e Di Cavalcanti, por exemplo.   
 
INSTAURAÇÃO DO MODERNO 
06ABR17 - (exposição de longa duração) 
A exposição tem como foco o processo de instauração da arte moderna no Brasil que é muito bem 
representado pelo acervo do MAC USP. São obras produzidas no início do Século XX, dentro daquelas que 
talvez tenham sido as mais importantes vertentes da arte moderna: a pintura divisionista de Balla; o uso da 
linguagem abstrata (informal e geométrica) de artistas como Bérard e Vordemberg-Gildewart; a figura 
surrealizante de Maria Martins; e ainda as versões primitivistas de Victor Brecheret. 
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MAC NO SÉCULO XXI – A ERA DOS ARTISTAS 
20MAI17 - (exposição de longa duração) 
Exposição apresenta um conjunto expressivo de obras que entraram no acervo do MAC USP recentemente, 
doadas por galerias, pela iniciativa privada, através de leis de incentivo e, principalmente, pelos próprios 
artistas. São mais de 100 obras de artistas como Regina Silveira, João Loureiro, Luiz Braga, Iran do Espírito 
Santo, Sandra Cinto, Lucas Simões, Geórgia Kyriakakys, Hugo Curti, Felipe Cama, Albano Afonso, Julio Leite, 
Jonathas de Andrade, Deborah Paiva, Claudio Cretti, Andrea Brown, Vânia Mignone, Marepe e Paulo 
Whitaker, entre tantos outros. 
 
VIZINHOS DISTANTES: ARTE DA AMÉRICA LATINA NO ACERVO DO MAC USP 
20JUN15 – 23JUN19 
Exposição apresenta os repertórios artísticos latino-americanos reunidos no acervo do MAC USP ao longo 
de sua história. A curadora Cristina Freire, docente do MAC USP, aborda a contingência heterogênea, 
híbrida, plural e mestiça desse Continente, que estimula um deslocamento do olhar do sul para o sul, nessa 
geografia crítica da arte. 
 
 
RESERVA EM OBRAS 
06MAI17 - (exposição de longa duração) 
Enquanto acontecem as reformas de adaptação de sua reserva técnica – o espaço em que ficam guardadas 
as obras que não estão em exposição – o Museu de Arte Contemporânea da USP mostra ao público parte 
de sua coleção “em trânsito”. São 60 obras, entre pinturas e esculturas, de artistas como Waldemar 
Cordeiro, Maria Bonomi, Antonio Lizárraga, John Graz, Karl Hartung, Manabu Mabe, Yolanda Mohalyi, 
Antoni Tápies, Serge Poliakoff, Mary Vieira, Anatol Wladyslaw e muitos outros. 
 

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 
 
Atividades gratuitas. Vagas limitadas 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085 1313 

Programação Educativo MAM 

CONTATOS COM A ARTE 

01/08 (qua) 
14h30 - Jogos de versos na exposição Ismael Nery: feminino e masculino, com a educadora Mirela Estelles 
 
02/08 (qui) 
10h30 - Narrativas: histórias e brincadeiras no Jardim de Esculturas, com a educadora Barbara Jimenez 
14h30 – Museu e Acessibilidade: em que língua podemos conversar?, com Leonardo Castilho e Gregório 
Sanches 
 
03/08 (sex) 
10h30 - Pensar mediação: experiências poéticas nas exposições, com a educadora Vivian Belloto 
 
04/08 (sáb) 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
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14h30 - Experimentações com cinema e educação, com a educadora Laysa Elias 
 
18/08 (sáb) 
15h - A obra de arte como objeto de estudo: a exposição A Marquise, o MAM e nós no meio com a 
curadora Ana Maria Maia 
Atividades gratuitas 
Inscrições pelo e-mail contatoscomaarte@mam.org.br com nome, ocupação, instituição de ensino e/ou 
atuação e telefone para contato. 
 informações 11 5085 1313 
 
 

FAMÍLIA MAM 
 
14/08(ter) 
19h Programação Noturna 
Histórias que uma aranha me contou: narração de história com Mirela Estelles 
+4 anos 
 
18/08 (sáb) 
15h – Histórias no escuro 
Narração de história com a educadora Barbara Jimenez 
+livre 
Local: ateliê educativo 
 

 
DOMINGO MAM 

 
Atividade: Programação especial “nós no meio” 
Dia: 05/08 
Horário: 11h às 17h 
Local: Na Sala de Vidro e na marquise em frente ao MAM. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Durante o período da exposição A marquise, o MAM e nós no meio o Educativo MAM programou 
uma agenda de eventos vinculada ao Domingo MAM. Serão seis edições especiais ligadas à exposição. Cada 
uma delas abordará aspectos da vizinhança entre o MAM e a marquise, onde diferentes manifestações de 
arte, cultura, esporte e sociabilidade constituem uma relação diária de convívio e negociação (segue abaixo 
a programação especial “nós no meio”, com performances, oficinas, conversas, apresentações de dança, 
teatro e música). 
 
Neste dia teremos: 
 
Oficina de estêncil com JAMAC 
Horário: 11h às 15h 
Local: Marquise, em frente à sala de vidro 
Vagas limitadas 
 
Mônica Nador é artistas visual formada em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado - 
Faap, São Paulo, em 1983. Desenvolveu seus primeiros trabalhos nos anos 1980. Tem mestrado pela 
ECA/USP, com a dissertação Paredes Pinturas, sob orientação de Regina Silveira.  Em 2004, Mônica Nador 
funda o Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), no Jardim Miriam, em São Paulo, onde reside. 
 
Escola de samba Nenê de Vila Matilde, apresentação da bateria 
Horário: 16h às 17h 

http://www.escritoriodearte.com/artista/regina-silveira/
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Local: Marquise, em frente à sala de vidro 
 
SÁBADO 
Atividade: Programação especial “nós no meio” 
Dia: 11/08  
Horário: 15h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Durante o período da exposição A marquise, o MAM e nós no meio o Educativo MAM programou 
uma agenda de eventos vinculada ao Domingo MAM. Serão seis edições especiais ligadas à exposição. Cada 
uma delas abordará aspectos da vizinhança entre o MAM e a marquise, onde diferentes manifestações de 
arte, cultura, esporte e sociabilidade constituem uma relação diária de convívio e negociação (segue abaixo 
a programação especial “nós no meio”, com performances, oficinas, conversas, apresentações de dança, 
teatro e música). 
Neste dia teremos: 
Jorge Menna Barreto, "Café Educativo: Uma Escuta da Fome" 
Com colaboração de Alexis Milonopoulos e Márcio Diegues 
 
Atividade 1: "Fome em deriva: caminhada de identificação de plantas alimentícias não-convencionais no 
Parque Ibirapuera"* 
Convidada: Neide Rigo 
Horário: 10h30 às 12h30 
Local de encontro: recepção do MAM 
*Com intérpretes de Libras. 
 
Atividade 2: "Entre a fome e o apetite: piquenique no parque"* 
Horário: 12h30 às 13h30 
Local de encontro: recepção do MAM 
*As e os participantes deverão trazer seus alimentos 
 
Atividade 3: "Fome de Comum: conversação sobre as potências da fome"* 
Convidado: Ricardo Rodrigues Teixeira 
Horário:  14h30 às 17h 
Local: sala de vidro do MAM  
*Com intérpretes de Libras 
 
Jorge Menna Barreto é artista e pesquisador. Há 20 anos deixa que o lugar determine aquilo que irá 
construir e, mais recentemente, o que irá comer. É professor no Instituto de Artes da UERJ e doutor em 
Poéticas Visuais em Artes pela USP [2012]. Desde sua pesquisa de pós-doutorado na UDESC [2014], tem 
investigado relações possíveis entre agroecologia e as práticas site-specific em arte. Em 2016, participou da 
32a Bienal de São Paulo com a obra Restauro: escultura ambiental.  
 
Alexis Milonopoulos é doutorando no Programa de Pós-graduação em Medicina Preventiva - Saúde Coletiva 
da FMUSP e pesquisador do SenseLab (Concordia University - Montréal, Canadá) no projeto 
“Immediations”. Coordenou o educativo da obra-restaurante “Restauro: escultura ambiental” em parceria 
com o artista  Jorge Menna Barreto na 32ª Bienal de São Paulo e atualmente escuta sua fome e segue seu 
apetite pela saborosa interface entre Arte, Política, Antropologia, Filosofia e Saúde, atuando como curador 
independente, educador, artista e pesquisador. 

Márcio Diegues: é artista e professor, pesquisa o desenho como fio condutor de suas relações com a 
paisagem e o espaço, desdobrando-o em gravuras, livros de artista, instalações, ações de coleta e 
obras site-specific. É graduado em Artes Visuais pela UEL, Londrina, em 2012, e mestre em Linguagens 
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Visuais pela EBA-UFRJ, em 2017. Atualmente reside no Rio de Janeiro e é professor assistente de desenho e 
escultura na UERJ. 

Neide Rigo é nutricionista formada pela Universidade de São Paulo – USP e sempre trabalhou em pesquisa, 
experimentação e divulgação de ingredientes. É autora do blog Come-se e colunista do Caderno Paladar do 
jornal O Estado de São Paulo, onde fala de espécies vegetais negligenciadas e desconhecidas.  Co-
fundadora da Horta Comunitária City Lapa, mantém ali espécies aromáticas e medicinais, e há mais de um 
ano comanda expedições urbanas para reconhecimento de plantas alimentícias no espaço urbano, 
PancNaCity. Foi curadora do Projeto Comer é Mais, por três anos, no Sesc Belenzinho e atualmente é 
curadora do Projeto Comer é Panc, no Sesc Pompéia que segue até novembro em sua segunda edição.  
 
Ricardo Rodrigues Teixeira é professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina 
da USP. Além da graduação em Medicina pela UFRJ (1985), do mestrado (1993) e do doutorado (2003) em 
Medicina Preventiva pela USP, é especialista em Comunicação pela ECA/USP (1995), com formação em 
Antropologia Visual (1982) pela Association Varan (Paris, França). Também foi consultor da Política 
Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (de 2007 a 2014), sendo responsável pela criação e 
coordenação da Rede HumanizaSUS. 
 
Atividade: Oficina de pintura livre 
Dia: 12/08  
Horário: 11h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina que explora experimentações livre de pintura em suportes variados, com todas as faixas 
etárias. 
 
Atividade: Você já contou uma história hoje? 
Dia: 12/08  
Horário: 15h30 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Espaço de conversa entre a educadora e frequentadores da marquise com objetivo de produzir 
um caderno de registros deste encontro, inspirados em memórias dos participantes com o Parque. 
 
Atividade: Construindo um monstruário 
Dia: 19/08  
Horário: 11h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Criação de monstros em argila inspirados nas esculturas do jardim, a ideia é escolher uma das 
esculturas e fazer um personagem inspirado pela obra, serão distribuídas folhas para que os participantes 
escrevam sobre a criatura, se quiserem, inventando uma vida e uma história para o monstro. Ao final do 
processo, serão tiradas fotos dos monstros, as quais serão impressas e compiladas. 
 
Atividade: Breaking Ibira 
Dia: 19/08  
Horário: 15h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
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Descrição: O Breaking ibira é um evento criado por b.boys, que tem como objetivo reunir b.boys e b.girls 
para celebrar a cultura hip hop, encontrar desafios através da dança e expressar sua criatividade e 
habilidade em suas sessions (sequência organizada de passos de breaking). Desde 2017 em parceria com o 
Domingo MAM tem atraído pessoas de diversas regiões de São Paulo e um público significativo tanto de 
praticantes de breaking quanto de admiradores da cultura 
 
Atividades gratuitas e abertas a todos os públicos. 
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313 
 
 

PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS  

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  
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  
 

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 
 
FEIRA PARALELA DESIGN 
Feira aberta ao Público: 16,17 e 18 de agosto de 2018 
 
Lançamento Vídeo São Paulo Cia de Dança 
Evento: Terça-feira, 28 de agosto, das 19h00 às 23h30 
 
 
 
 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
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PLANETÁRIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Planetário e Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini 
Contato: 5575-5206| 5575-5425 /planetarios@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios  
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia  
 
Nossa programação oferece sessões para o público geral na cúpula, observações do céu, cursos, oficinas e 
palestras. Para mais informações sobre nossas atividades, como chegar e como se inscrever nos cursos, 
acesse: http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios 
 
INFORME-SE:  
www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios                              www.facebook.com/planetariosSP       
Ingressos pela Ticket Fácil ou através do número 0300 778 18 18 

Sessões Planetários Aristóteles Orsini: 

» Todas as sextas - Sessão cidadã (Gratuita) 

03/08/2018 – 19h30 – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
10/08/2018 – 19h30 – "Planetas do Universo" 
17/08/2018 – 19h30 – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
24/08/2018 – 19h30 – "Planetas do Universo" 

»Sessões cidadãs especiais (Gratuita) 

04/08/2018 (sábado) – 19h – Sessão Cidadã Especial: “Você tem medo do escuro?” 
25/08/2018 (sábado) – 17h – Sessão Cidadã Especial: “Exploração Espacial?” 

» 04/08/2018, Sábado 

13h – "A Janela Mágica" (sessão infantil) 
15h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
17h – "Planetas do Universo" 
19h – Sessão Cidadã Especial: “Você tem medo do escuro?” 

» 25/08/2018, Sábado 

13h – "A Janela Mágica" (sessão infantil) 
15h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
17h – Sessão Cidadã Especial: “Exploração Espacial?” 
19h – "Voyager" - versão estendida 

» 11 e 18/08/2018, Sábados 

13h – "A Janela Mágica" (sessão infantil) 
15h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
17h – “Planetas do Universo ” - versão estendida 

» Domingos 

13h – "A Janela Mágica" (sessão infantil) 
15h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 
17h – "Planetas do Universo" 
19h – "Olhar o céu de São Paulo outra vez" 

 

mailto:planetarios@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260204
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260206
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260204
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260206
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260206
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/funcionamento/index.php?p=227800
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 “Planetas do Universo” 
De acordo com pesquisas atuais, encontramos mais de 3.000 planetas girando ao redor de outras estrelas. 
Essas descobertas mexem com a humanidade, pois trazem à tona nossas questões mais profundas: 
estamos sozinhos no universo? A possibilidade de vida fora da terra, no entanto, continua sendo apenas 
uma hipótese – e cruzar as enormes distâncias que nos separam desses planetas é quase impraticável. Essa 
sessão apresenta as mais importantes descobertas na busca por planetas fora do Sistema Solar e, com isso, 
sensibilizar a todos, do quão única é a Terra. Nosso planeta, um cisco na imensidão do universo, ainda é o 
ambiente ideal para vida. Por mais que a ciência avance e descubra novos horizontes, distantes ou não tão 
distantes, a Terra talvez seja o nosso único habitat possível. Será uma oportunidade para conhecermos 
mais sobre o universo e descobrir a importância de cada um de nós, no respeito e preservação da Terra, 
para nossa sobrevivência atual e das futuras gerações. 
 
Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 
Duração: 60 minutos. 

 

 “A janela mágica” 
Em uma visita a um centro espacial, o garoto Joãozinho e seu cãozinho Thor embarcam por acidente em 
uma missão espacial, rumo ao Telescópio Espacial Hubble. Nesta aventura, o Astronauta Lopes ensina 
várias coisas sobre as estrelas, constelações e muito mais. 
Faixa etária: Indicada para crianças de 5 a 12 anos. 
Duração: 40 minutos. 

 “Olhar o Céu de São Paulo outra vez” 
Um passeio pelo céu, em comemoração aos 60 anos do Planetário do Ibirapuera. Desde a sua inauguração, 
sob a direção do professor Aristóteles Orsini, o Planetário do Ibirapuera recria em suas sessões as 
maravilhas do céu noturno ocultas pela poluição da grande metrópole. Vamos explorar os objetos celestes 
mais fascinantes, visíveis na noite da data de inauguração do Planetário, dia 26 de janeiro de 1957, como 
Marte, a constelação de Órion, e o Cruzeiro do Sul, terminando com uma chuva de meteoros na 
madrugada. 
Faixa etária: Destinada ao público de todas as idades. 
Duração: 50 minutos. 

“Voyager” 
Tem o objetivo de mostrar elementos relacionados ao programa Voyager, que comemora os 40 anos de 
viagem. As sondas Voyager tinham por objetivo observar de perto os planetas Júpiter, Saturno e suas 
principais luas. Além de nos enviar dados importantes, que nos ajudaram a entender melhor o sistema 
solar, elas viajam para fora do sistema solar carregando uma mensagem de esperança para quem quer que 
as encontre. São, hoje, os artefatos humanos que estão mais distantes de casa. 
Faixa etária: Destinada ao público de todas as idades. 
Duração: 30 minutos. 

Atividades: 

Sessão Cidadã Especial: “Você tem medo do escuro?” 
Palestrante: Marcelo Rubinho 
Dia: 04/08/2018, sábado 
Horário: 19h 
Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Visita Guiada aos bastidores do Ibirapuera 
Dias: 19/08/2018, domingo 
Horário: das 13h45 às 14h45 
Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260204
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_astronomia/programacao/index.php?p=260222


22 
 

Sessão Cidadã Especial: “Exploração Espacial?” 
Palestrante: Dinah Moreira Allen 
Dia: 25/08/2018, sábado 
Horário: 17h 
Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

CURSOS 

Curso: “Do que é feito o Universo?” 
Dias: de 4/08 a 25/08/2018, sábados 
Horário: das 11h00 às 12h30 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

Curso: AF.310 - “Fundamentos de Astrofísica I - Física Estelar” 
Dias: de 14/08 a 23/10/2018 (exceto 18/09/2018), terças-feiras 
Horário: das 14h30 às 16h30 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica. 

Curso: AG.250 - “Astronomia Geral” 
Dias: de 15/08 a 24/10/2018, exceto 19/09, quartas-feiras 
Horário: das 19h às 21h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

Curso: AO.215 - “Reconhecimento do Céu II” 
Dias: de 15/08 a 24/10/2018, exceto 19/09, quartas-feiras 
Horário: das 19h30 às 21h 
Local: Sala de Projeção do Planetário do Ibirapuera 

Observação do Céu 

Observação do Sol com telescópio no Ibirapuera 
Dias: 5/08/2018, domingo 
Horário: das 14h15 às 15h30 
Local: Na Rosa dos Ventos do lago dos patos 

Observação do céu noturno no Ibirapuera 
Dia: 18/08/2018, sábado (dia de quarto crescente) 
Horário: 20h às 22h 
Local: na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro 

                                                             
 

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 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260206
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_astronomia/programacao_mensal/index.php?p=260228
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_astronomia/programacao_mensal/index.php?p=260230
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_astronomia/programacao_mensal/index.php?p=260231
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_astronomia/programacao_mensal/index.php?p=260232
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260210
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/planetario_ibirapuera/programacao/index.php?p=260220
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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comunidade da vida, a biodiversidade e a diversidade humana, a transdisciplinaridade e a cultura de paz, 
acolhendo a Carta da Terra como documento-base. 

Mês de Aniversário do nosso ... PARQUE IBIRAPUERA! 
 

E a série CONVERSA COM... vai homenagear este ícone, trazendo diversos olhares, 
com convidados incríveis! 
 
07 de Agosto, terça-feira 
10h às 12h 
CONVERSA COM... Welton Santos 
Case: Lithopuntura Aplicada No Parque Ibirapuera 
 
14 de Agosto, terça-feira 
10h às 12h 
CONVERSA COM... Elisa Prado de Assis 
Acessibilidade e Desenho Universal em Parques e similares 
 
21 de Agosto, terça-feira 
10h às 12h 
CONVERSA COM... Fernanda Curi 
Ibirapuera, metáfora urbana. O público/privado em São Paulo (1954-2017) 
 
28 de Agosto, terça-feira 
10h às 12h 
CONVERSA COM... Sergio De Simone & Regina de Sá Um Passeio pela História: As Estufas do Viveiro 
Manequinho Lopes 
 
29 de Agosto, quarta-feira 
10h às 12h 
CONVERSA COM... Cássia Mariano 
O Parque Ibirapuera e o Paisagismo de Otávio Augusto Teixeira Mendes 
 
 
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:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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