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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.PROGRAMAÇÃO2018/05.MAIO2018/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20MAIO%202018%20SVMA.docx%23_Toc512523996
http://www.sptrans.com.br/


PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 

ARENA DE EVENTOS    

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 10 
 
FARMACÊUTICO NA PRAÇA 
Sábado 05 de Maio de 2018, das 9h às 17h 
Responsável:  Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. 
O objetivo do evento é oferecer à população da cidade de São Paulo, a oportunidade de participar de ações 
para orienta-los a respeito do uso racional de medicamentos (URM), dos serviços que os farmacêuticos 
podem prestar nas farmácias e drogarias e ainda falar sobre prevenção e controle da hipertensão e 
diabetes. 
 

ARENA DA PONTE DE FERRO   

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 01, 02 e 10 
 
TENDAS DA SAÚDE 
Sábado 19 de Maio de 2018, das 9h às 13h 
Responsável: INSTITUTO VENCER O CÂNCER 
O evento irá dispor de três tendas mostrando diferentes jeitos de cuidar da saúde a primeira é a  Tenda 
Saúde do Alimento que terá atendimento nutricional com equipe de 5 nutricionista, abordando a saúde do 
alimento e tirando dividas -  coordenação  Dra. Andréa Pereira. A segunda é a Tenda Saúde do Exercício 
haverá atendimento de especialistas em educação física: alongamento e os benefícios do exercício como 
fator de proteção contra o Câncer, equipe de 5 especialistas  - coordenação Luciana Assmann. E a terceira é 
a Tenda Saúde da Água mostrará os cuidados com a Saúde da Água - informação sobre filtragem e cuidados 
com  água que consumimos - equipe Life Science. 
 
13º CAMINHADA PARA O CROHN E COLITE 
Domingo 20 de Maio de 2018, das 7h às 12h 
Responsável: ABCD - Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn 
Evento de caráter informativo sobre Doença Inflamatória Intestinal (Doença de Crohn e Colite).  
 
VIRAMAR 
Sábado 26 e domingo 27 de Maio de 2018 
Responsável: Cia Aleatória 
Peça teatral que fala sobre João Marreca que é um retirante do sertão que encontra em seu caminho um 
mapa. Ele acredita que com esse mapa poderá trazer o mar de volta para sua cidade devastada pela seca, a 
cidade de VIRAMAR. Com muita coragem e fé, nosso herói parte nesta jornada em busca do que pra todos, 
menos para ele, é impossível, a busca pela mar. No entanto Joao Marreca encontrará em seu caminho 
outros interessados neste mapa, o que dificultará sua busca (duração 40 minutos).  
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FONTE LUMINOSA  

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

 

PLATÉIA EXTERNA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 01 e 02 

 
13 MAI 2018 | 11h 
Orquestra Jovem Europeia 
regência Sarah Sew 
 
Sob a regência de Sarah Sew, 21 jovens músicos da Orquestra Jovem Europeia sobem ao palco da plateia 
externa do Auditório Ibirapuera para apresentar um concerto que traz no repertório obras de Handel, 
Beethoven e Vivaldi, entre outros compositores. 
 
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 

 

SERRARIA   

Acesso: Av. República do Líbano - Portão 07 
TAI CHI 
Todas as segundas e sexta-feiras às 10h30. 
Responsável: UMAPAZ/SVMA. 
 
DANÇAS CIRCULARES  
Todo primeiro domingo do mês, das 10h às 12h. 
Responsável: UMAPAZ/SVMA - Focalizadores: Lena das Dobraduras, Maria Lucia Souza (Malu) e Cathia 
Santos Bueloni - contato: mlps.luz@gmail.com / dobraduraslena@ig.com.br. 
 
DANÇA CIRCULAR  
Domingo  6 de Maio de 2018, das 10 às 12h. 
Celebração dos 20 anos de Dança Circular no Parque Ibirapuera 
Responsável: focalizadoras responsáveis Lena, Malu e Cathia e a coordenadora Estela. 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:dobraduraslena@ig.com.br
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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 
4 MAI 2018 | 21h 
Música no Foyer 
com Aklave 
em Prazer, Aklave 
O grupo vocal traz ao foyer do Auditório o espetáculo Prazer, Aklave, que conta com um repertório 
eclético, composto de música popular brasileira, étnica e clássica, e de sucessos da Broadway. A direção 
musical é do maestro León Halegua. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos]  
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
5 MAI 2018 | 21h 
Bruna Caram 
em Esquenta 90 
No show Esquenta 90, a cantora Bruna Caram, acompanhada por um quarteto, apresenta releituras de 
grandes hits nacionais – do axé, do pagode e do sertanejo – que marcaram a sua geração e foram trilha 
sonora dos anos 1990, além de canções de autoria própria, como “Boa Companhia” (parceria com Roberta 
Sá). 
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 
 
6 MAI 2018 | 19h 
Orquestra Paulistana de Viola Caipira  
em Orquestra Paulistana de Viola Caipira – 20 anos 
regente Rui Torneze 
Formada por 42 instrumentistas e 6 cantores, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira sobe ao palco, sob a 
regência de Rui Torneze, para mostrar um repertório que vai da música raiz à erudita, passando por 
inusitadas abordagens em quase todos os gêneros musicais, ao som da viola caipira de dez cordas, no 
espetáculo Orquestra Paulistana de Viola Caipira – 20 Anos.  
duração: 120 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/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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11 MAI 2018 | 21h 
Música no Foyer 
com Regional Mistura 
em Misturando Compositores 
Formado por Eduardo Montilla (cavaquinho e bandolim), Leonardo Oliveira (violão de sete cordas), Pedro 
Teixeira (percussão) e Salomão Sidharta (clarinete), o quarteto instrumental traz ao foyer do Auditório o 
espetáculo Misturando Compositores. O repertório de música brasileira é formado por obras de nomes 
como Pixinguinha, K-Ximbinho, Jacob do Bandolim e Paulinho da Viola. 
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 
 
12 MAI 2018 | 17h 
Música no Foyer 
com Coro Luther King 
O Coro Luther King abre a temporada 2018 da série de concertos Cantador, Só Sei Cantar, com a obra 
“Magnificat em Ré maior BWV 243”, de J. S. Bach. O grupo vocal, dirigido pelo Maestro Martinho Lutero 
Galati, será acompanhado pela Camerata Paulistana, com participação especial da soprano Adriana Hye 
Kim, da meio-soprano Gilzane Castellan, do tenor Jean William e do barítono Wagner Dias. 
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 
 
13 MAI 2018 | 11h 
Orquestra Jovem Europeia 
regência Sarah Sew 
Sob a regência de Sarah Sew, 21 jovens músicos da Orquestra Jovem Europeia sobem ao palco da plateia 
externa do Auditório Ibirapuera para apresentar um concerto que traz no repertório obras de Handel, 
Beethoven e Vivaldi, entre outros compositores. 
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa.[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
18 MAI 2018 | 21h 
Música no Foyer 
com CORALUSP Sestina 
em Juvenal e o Dragão - Opereta em um Ato 
regência Marcia Hentschel 
O grupo Sestina, integrante do CORALUSP, se apresenta no foyer do Auditório com Juvenal e o Dragão – 
Opereta em um Ato, sob a regência de Marcia Hentschel. Livre adaptação da literatura de cordel do poeta 
paraibano Leandro Gomes de Barros, o concerto, composto de sete partes, foi escrito por Nibaldo Araneda 
especialmente para o coro e conta a história de Juvenal, um camponês que morava nos arredores de um 
pequeno reino. Os coralistas serão acompanhados pelo pianista Eduardo Dobay e pela contadora de 
histórias Lilian Guerra. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera.[livre para todos os 
públicos]  
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br  tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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19 MAI 2018 | 21h 
Especial Escola do Auditório – Formandos 2017  
regência Nailor Proveta 
participação especial Adriano Andrade, Beatriz Pacheco, Danilo Rocha, Débora Gurgel, Douglas Braga, 
Edson José Alves, Gabriela Machado, Nailor Proveta, Paulla Zeferino, Rogério Clementino e Toninho 
Ferragutti  
No dia 19 de maio, às 21 horas, acontece o Especial Escola do Auditório – Formandos 2017, espetáculo de 
celebração da formatura de 16 ex-alunos que compõem a quinta turma de formandos da Escola do 
Auditório. Sob a regência do diretor artístico-pedagógico Nailor Proveta (que também participa do 
concerto), os jovens instrumentistas se apresentam em diferentes formações e acompanhados por alunos e 
por ex-alunos já formados, para mostrar clássicos do repertório de grandes nomes da nossa música. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa.[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
20 MAI 2018 | 19h 
Mawaca 
O grupo, que une criatividade à pesquisa musical, celebra 23 anos de carreira num show ao lado de 
convidados especiais, como Dino Barioni, Duo Ello (Carlos Stasi e Luiz Guello), Edgar Bueno, Eduardo 
Contrera, Jorge Peña, Marcelo Pretto, Miguel Briamonte, Renato Braz, Silvanny Sivuca e Tuco Marcondes. 
Formado por um conjunto vocal e por instrumentistas, o Mawaca apresenta canções em mais de 20 
línguas, mostrando a diversidade cultural das músicas do mundo, sempre em conexão com elementos 
brasileiros. A renda dos ingressos será revertida para o percussionista Armando Tibério. 
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 
 
25 MAI 2018 | 20h 
Boca do Céu 
em Todo Nó Cego Eu Desato  
Boca do Céu – Encontro Internacional de Contadores de Histórias, que promove a reflexão, a criação e a 
ação cultural focalizando a arte da palavra –, traz ao palco do Auditório o espetáculo Todo Nó Cego Eu 
Desato. A montagem apresenta diferentes manifestações da arte narrativa presentes na tradição popular 
brasileira e em outras culturas (como a portuguesa e a afro-americana) e reúne contadores de histórias, 
cantores e músicos de diversas regiões do país, além de duas convidadas internacionais, para celebrar a 
arte de narrar, cantar, tocar e dançar. 
duração: 100 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa. 
[livre para todos os públicos]  
A 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/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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26 MAI 2018 | 21h 
Renato Godá 
em show de lançamento do disco Nômade 
O cantor e compositor Renato Godá faz o show de lançamento de Nômade (2017), o terceiro disco de sua 
carreira, acompanhado por um sexteto. Além das novas canções – que falam de temas como o amor e da 
vida na estrada e trazem sonoridades como country music e folk –, o artista apresenta hits de seu 
repertório. 
duração: 75 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 
 
 

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 
*UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 

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 14:00 Terça-feira 

JARDINARTE  14:00 Terça-feira 

MÚSICA 14:30 Segunda-feira 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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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 

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 
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ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA 

  
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini 
Contato: 5575-5425 / 5575-5206 | svmaescoladeastrofisica@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia  

 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 

Acesso: Av. IV Centenário, Portão 07A 
Responsável: Escola de Jardinagem 
Contato: 5908-3801| Inscrições: oficinasjardim@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem 
 
O detalhamento da programação, com atualização ao longo do ano, é divulgado mensalmente pelo Boletim 
Informativo da Escola Municipal de Jardinagem e fica disponível no site. 
 
Oficina, palestra, trilha ou minicurso 
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. 
Programação Mensal: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardina
gem/programacao_mensal/index.php?p=227763 
 

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 
 

ILTM LATIN AMERICA (Antigo - TRAVELWEEK SÃO PAULO) 
De 08 a 11 de maio de 2018 
Horário de Funcionamento: 08 de maio das 16h às 22h e 09,10 e 11/05 das 8h30 às 19h  
Realização: Reed Exhibitions Alcantara Machado  
Descrição: Evento fechado a convidados e profissionais do trade de turismo de alto padrão. Exposição 
dividida em destinos e temas. Todas as áreas serão integradas e projeto será desenvolvido para visitante 
fazer caminho obrigatório dentro do espaço. Além da mostra, serão oferecidos serviços de catering.  
Site: www.travelweeksaopaulo.com  
 
21ª FEIRA DO ESTUDANTE – EXPO CIEE 2018 
De 25 a 27 de maio de 2018  
Horário de Funcionamento: das 09h às 19h  
Realização: Centro de Integração Empresa Escola  
Descrição: Oportunidades de estágio e trainee para jovens estudantes. Informações sobre carreira, 
mercado de trabalho, cursos e tecnologias voltadas à educação, arte, cultura e música.  
Site: www..ciee.org.br/expociee  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardinagem/programacao_mensal/index.php?p=227763
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardinagem/programacao_mensal/index.php?p=227763
mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
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TAKE OVER 
De 27 de maio de 2018  
Horário de Funcionamento: das 17h às 22h  
Realização: LA DIFFERENCE AGENCIA DE EVENTOS E INCENTIVOS LTDA - ME  
Descrição. Apresentação de novo produto schwarzkopf, com pequenos desfiles e um coquetel  
Site: http://www.ladifferencetour.com.br/pt/home/  
 

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. 
  
Um Frans, a natureza | Até 10 de Junho de 2018 
A Conhecido por dedicar sua vida e obra à defesa da natureza brasileira, a mostra reúne esculturas, relevos 
e fotografias de Krjacberg que revelam a revolta do artista contra a destruição do planeta. A exposição 
destaca o modo criativo com que utilizava troncos de árvores, folhas e cipós como matéria-prima e fonte 
de inspiração para suas criações, que o próprio artista costumava chamar de “um grito da natureza por 
socorro". 
 
Um Deoscóredes - 100 anos do Alapini Deoscóredes Maximiliano dos Santos | Até 10 de Junho 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 | Até 10 de Junho 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). 
 

http://www.museuafrobrasil.org.br/
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África Contemporânea | Até 10 de Junho 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 Presença dos Espíritos | Até 10 de Junho 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: Brasil, Cuba e Haiti (título provisório) | Abertura em 12 de Maio de 2018 
Exposição em homenagem aos 130 anos da "abolição" da escravatura, apresentando artistas de Cuba, 
Brasil e Haiti. 
 
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. 
 
Visita Temática Abolição 130 anos depois - onde estão os negros?  
05 de Maio (sábado), 14h00 
13 de Maio (domingo), 14h00 
19 de Maio (sábado). 14h00 
26 de Maio (sábado), 14h00 
 
Brasil, 1888: a instituição da escravidão - que perdurara por longos três séculos - era oficialmente extinta 
no Brasil com uma lei de apenas meia página. Quase quatrocentos anos de vigência de um sistema de 
exploração do trabalho e de violência sem precedentes e tudo o que a letra da lei ofereceu foram algumas 
linhas e um silêncio que se arrasta até a atualidade. Esta visita temática retoma a discussão central da 
formação brasileira, destacando momentos decisivos do processo abolicionista. A exposição de longa 
duração do Museu Afro Brasil será revisitada a fim de evidenciar a ação e o protagonismo da população 
negra na luta pela liberdade, e suas respostas sociais, culturais e políticas pela conquista da cidadania plena 
no pós-abolição. 130 anos depois, onde estão os negros? Artes, trabalho, mídia e religiosidades serão 
recortes temáticos propostos, compondo um mosaico que apresenta o acervo do Museu Afro Brasil a partir 
das diferentes experiências de combate ao racismo e afirmação da cidadania. 
Atividade gratuita. 
Público-alvo: aberto a todas as idades 
Duração: 1h30 
Inscrições:Dia 05, 13, 19 e 26 de maio. 
 
Visitas para grupos espontâneos 
06 de Maio (Domingo), às 14h00 
20 de Maio (Domingo), às 14h00 
27 de Maio (Domingo), às 14h00 
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Aos finais de semana, 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 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e procurar o 
setor de acolhimento 
Sábados a entrada ao museu é gratuita. Aos domingos é cobrado ingresso no valor de R$6. Confira em 
nosso site a política de gratuidade e meia entrada.  
 
Roda de conversa Ações educativas em Museus e a Saúde Mental: conectando sujeitos e vivências 
(Semana de Museus) 
19 de Maio (sábado), 10h00 
A roda de conversa tem como ponto de partida ações educativas desenvolvidas em instituições museais 
voltadas aos frequentadores da rede pública de saúde mental. A partir da experiência do Projeto 
Deslocamentos, voltado aos usuários de unidades do CAPs e Ceccos, os museus parceiros refletirão a 
importância das ações desenvolvidas como possibilidades de criação de conexões entre os participantes e 
entre as instituições. Discutiremos também os registros produzidos ao longo do projeto, que consistem em 
cadernos nos quais os participantes inscrevem suas experiências e vivências. Qual o papel dos museus e de 
suas ações educativas para sujeitos atendidos pela saúde mental? Como podemos promover conexões 
entre sujeitos, memórias, identidades? A atividade partirá de uma experiência particular, promovendo, 
entretanto, reflexões mais amplas e de natureza cada vez mais urgente. 
Atividade gratuita 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
Duração: 2h00 
 
Aos Pés do Baobá 
26 de Maio (sábado), 11h30 
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 
  

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 
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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. 
 
SAMSON FLEXOR: TRAÇADOS E ABSTRAÇÕES 
23JAN15 – JUNHO/18 
A exposição apresenta 35 desenhos e pinturas do artista que pertencem ao acervo do MAC USP. A seleção 
apresenta aspectos da trajetória do artista, tornando possível observar a investigação e a transformação 
plástica que essa produção sofreu entre os anos de 1948 (quando o artista fixou residência em São Paulo) e 
1960. A curadoria é de Carmen Aranha, docente do MAC USP. 
 
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. 
 
A CASA 
12SET15 – JULHO/18 
Com curadoria de Katia Canton, docente do MAC USP, a exposição compartilha do espírito de estranheza 
comum na arte contemporânea, ao mesmo tempo lúdico e dramático, questionando os materiais e formas 
da construção artística, pensando os limites entre arte e design, permitindo leituras não convencionais e 
instigantes dos objetos e da representação dos papéis que cada obra cumpriria em sua função de 
domesticidade. 
 
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. 
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MUSEU DE ARTE MODERNA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 
Contato: 5085-1300  
Informações: www.mam.org.br| Atividades gratuitas. Vagas limitadas 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: educativo@mam.org.br 
 
PROGRAMAÇÃO SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR 
No fomento à cultura tradicional da infância, o MAM Educativo pelo programa Família MAM preparou uma 
programação com visitas, brincadeiras e experimentações no museu na Semana Mundial do Brincar, que 
antecede o dia 28 de maio que é o dia mundial do brincar.  Para participar, basta acompanhar as indicações 
de faixa etária de cada atividade e se inscrever no dia com 30 minutos de antecedência. 
 
Jam de dança para todos com a Cia Dança sem fronteiras 
Dia: 19/05 (sáb) 
Horário: 15h 
Local: Em frente a sala de vidro 
Classificação etária: livre 
Participantes: livre 
Descrição: DANÇA SEM FRONTEIRAS é Uma iniciativa que visa promover a dança contemporânea como um 
bem cultural acessível a todos e fortalecer a diversidade ampliando os horizontes artísticos e sociais para 
além dos rótulos, através de diversas ações pela cidade de São Paulo. Este projeto envolve a circulação de 
inúmeras ações em espaços abertos. 
 
JAM DE DANÇA PARA TODOS Prática democrática de dança, que a Cia Dança sem Fronteiras vem 
desenvolvendo desde sua criação, com o intuito de incluir pessoas de todas as idades com habilidades e 
características físicas, motoras e intelectuais diversas, incentivando a transformação da ação através da 
reflexão e da experiência. Conduzidas pela coreógrafa e bailarina Fernanda Amaral com a participação do 
elenco da Cia Dança sem Fronteiras e música ao vivo. 
 
Histórias e brincadeiras no Jardim de Esculturas 
Dia: 22/05 (terça-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Jardim de Esculturas 
Classificação etária: A partir de 4 anos 
Participantes: Até 20 pessoas  
Descrição: Percursos lúdicos no Jardim de Esculturas através de histórias e brincadeiras da cultura 
tradicional da infância. 
 
Brincadeiras com corda e bambu na marquise 
Dia: 23/05 (quarta-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Jardim de Esculturas 
Classificação etária: A partir de 4 anos 
Participantes: Até 20 pessoas  
Descrição: Brincadeira da cultura tradicional da infância que utiliza corda e bambu.  

 
Brinquedos e brincadeiras da cultura da infância 
Dia: 24/05 (quinta-feira) 
Horário: 14h30 

mailto:educativo@mam.org.br
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Local: Jardim de Esculturas 
Classificação etária: A partir de 4 anos 
Participantes: Até 20 pessoas  
Descrição: Construção e experimentação de brinquedos e brincadeiras da cultura da infância como: piões, 
amarelinhas, voadores, etc. 
 
Apresentação musical com Banda Alana 
Dia: 26/05 (sábado) 
Horário: 14h 
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. 
Local: Em frente à Sala de Vidro, embaixo da marquise em área externa 
Faixa etária: livre 
Livre o número de participantes 
Atividades gratuitas. Vagas limitadas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313. 
 

PROGRAMAÇÃO DOMINGO MAM 
Programação aos domingos do MAM Educativo para o público do parque Ibirapuera. 
Todo domingo no entorno do MAM São Paulo, o programa Domingo MAM oferece pela manhã oficinas e 
práticas de ateliê livres, e no período da tarde, apresentações e oficinas de música e dança da cultura 
popular, como da cultura de rua, além de rodas de bate papo na marquise. 
Todas as ações são gratuitas e abertas ao público, com participação livre. 
 
Oficina rolo de macarrão gravura 
Dia: 13/05 
Horário: 11h 
Local: Em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina que propõe uma experiência com a gravura feita a partir de rolos de macarrão. 
 
Breaking Ibira – workshop com b.boy Lin e Jam aberta 
Dia: 13/05 
Horário: 13h às 17h 
Local: Em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Das 13h às 14h worskshop sobre a musicalidade no breaking com b.boy Lin. Das 14h às 17h Jam 
com DJ Jab.  
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. 
 
 
 

callto:+55%2011%205085-1313
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CRTL +C CRTL +V,  CONFECÇAO DE INTRUZINES 
Dia: 20/05 
Horário: 11h 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina de confecção de zines autorais, utilizando-se como suporte folhas em branco (montando 
uma zine do zero) ou materiais gráficos pré-existentes (desenvolvendo uma “intruzine”, a partir da 
intervenção em folders, catálogos, jornais, etc).  
 
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  
 
12º BUNKA MATSURI - FESTIVAL DA CULTURA JAPONESA 
Valores japoneses em quatro estações 
Sábado e domingo, 12 e 13 de Maio de 2018, das 10h às 17h 
Entrada Gratuita 
O evento proporciona ao público experiências e conhecimento sobre a cultura japonesa através de atividades 
culturais como exposições, oficinas, workshops, shows, apresentações de danças tradicionais, painéis, palestras e é 
claro a gastronomia japonesa.  
O festival pertence ao calendário oficial das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa e enaltece a história 
dos imigrantes que contribuíram com o desenvolvimento no país e conquistaram o respeito e a confiança 
fortalecendo os laços de amizade entre Brasil e Japão. 

 

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 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
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VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: Terça a Sexta das 9h às 17h 
 

O BRASIL DOS DINOSSAUROS 
 - do paleontólogo Luiz Eduardo Anelli e do paleoartista Rodolfo Nogueira 
De  26 DE MAIO À 25 DE SETEMBRO DE 2018 
Horário de funcionamento: Terça a domingo - Das 10h às 20h  
Realização: Marte Cultura e Educação LTDA 
Através de 27 telas de paleoarte construídas com o maior rigor científico, os autores trazem ao público a 
evolução cronológica do território que hoje corresponde ao Brasil na época dos dinossauros e  as espécies 
que foram encontradas em terras que hoje formam o Brasil e os eventos decisivos de transformação do 
nosso meio ambiente. Os dinossauros, protagonistas dessa narrativa, são representados em seu cotidiano, 
afastando representações estereotipadas traduzidas diretamente por meio de vestígios fósseis. Os 
dinossauros também descansavam, também morriam por causas naturais e também tinham vida social. 
Elementos de igual importância, como a paisagem, o clima, a vegetação e outros animais ganham o 
protagonismo necessário para transformar as imagens em um registro acurado e imersivo, permitindo ao 
público leigo adentrar uma nova paisagem. 
 
 

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| planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
Contato: 5575-5425 / 5084-1704| svmaescoladeastrofisica@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   

  

SESSÕES NA CÚPULA PARA O PÚBLICO GERAL 

Em nossas sessões, o projetor planetário simula na cúpula do auditório a luz, a posição e o movimento de 
milhares de estrelas e de outros corpos celestes. O planetário viaja no espaço e no tempo, recriando a 
aparência do céu noturno visto de qualquer ponto do Sistema Solar, em qualquer data, até 2 mil anos no 
passado ou no futuro. Com uma seleção rica de sons, imagens, informações culturais e científicas, 
apresentamos experiências audiovisuais variadas, educativas e inspiradoras. 
 

SINOPSES DAS SESSÕES 
 
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. Nessa aventura, o Astronauta Lopes ensina 
várias coisas sobre as estrelas, as constelações e muito mais. 
Faixa etária: Indicada para crianças de 5 a 12 anos.  
Duração: 40 minutos. 
 

mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
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Planetas do Universo 
Astrônomos já encontraram mais de 3 mil planetas ao redor de outras estrelas. Alguns desses mundos 
poderiam abrigar vida? Estaríamos sozinhos no Universo? A possibilidade de vida fora da Terra continua 
uma hipótese difícil de comprovar, dadas as enormes distâncias que nos separam desses planetas. Até 
agora, as descobertas mais recentes sobre os planetas fora do Sistema Solar só reforçam o quão única é a 
Terra. Uma oportunidade para refletirmos sobre nosso papel na preservação do planeta para as futuras 
gerações. 
Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos 
Duração: 1 hora.  
 
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 

 
SESSÕES NO PLANETÁRIO DO IBIRAPUERA 

 
Sessão Cidadã Especial: “Auroras Polares 
Sobre: Para entender as auroras polares, aquelas luzes brilhantes observadas no céu dos polos terrestres, é 
preciso entender como funciona nossa atmosfera e também um pouco sobre a atividade solar. Durante a 
palestra, além destas informações, serão apresentados os melhores lugares para observação e 
periodicidade do fenômeno. 
Palestrante: Guilherme Menezes 
Dia: 5/05/2018 
Horário: 19h 
 
Sessão Cidadã  
Dias: Todas as sextas 
Horário: 19h30 
4/05/2018 – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
11/05/2018 – Planetas do Universo 
18/05/2018 – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
25/05/2018 – Planetas do Universo 
 
Sessões Normais   
Dias: Todos os sábados e feriados  (exceto data e horário da sessão cidadã especial) 
Horários: 
13h – Janela Mágica 
15h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo 
19h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez  
Dias: Todos os domingos 
13h – Janela Mágica 
15h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo 
Vagas: 291  
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil 

 



19 
 

OBSERVAÇÕES DO CÉU 
 

Observação Solar no Ibirapuera  
Sobre: Qual a cor do Sol? Tem certeza que sabe a resposta? Já viu uma mancha solar? Experimente 
observar o Sol usando um telescópio e um "sunspotter" de maneira totalmente segura. A atividade 
depende de boas condições meteorológicas para acontecer. 
Vagas: Livre  
Público: Atividade não indicada para crianças abaixo de 5 anos. 
Dias: 4 e 18/05,  sextas-feiras das 10h30 às 12h 
Local: Nas proximidades do portão 6. 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
 
Observação do céu noturno no Ibirapuera  
Sobre: Nossos telescópios no Parque do Ibirapuera apontarão para a Lua e para outros objetos 
interessantes visíveis nessa noite. A atividade depende de boas condições meteorológicas para acontecer.   
Vagas: Livre  
Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para 
crianças. 
Dia: 19/05/2018, sábado 
Horário: 24h 
Local: na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro.  
Ingressos: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de 
inscrições. 

VISITAS GUIADAS 
Visita Guiada no Ibirapuera  
Sobre:  Apresentamos os equipamentos do Planetário bem como os instrumentos  astronômicos expostos 
do lado de fora dos prédios da EMA e do Planetário: a rosa dos ventos, o relógio de Sol e a esfera armilar. 
Seguimos para conhecer os telescópios e outros objetos expostos no saguão da EMA. 
Vagas: 50 
Público: A partir de 5 anos 
Dias: 13 e 27/05, domingos  
Horário: das 13h45 às 14h45 
Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 
Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada. 
 

PALESTRAS 
 

Palestra: “Os cadáveres da Galáxia: anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros estelares”  
Sobre: Apresentamos nesta palestra os "cadáveres" das estrelas normais, formados na morte destas depois 
de ~ milhões a bilhões de anos. Tanto as estrelas anãs brancas, quanto as estrelas de nêutrons e os buracos 
negros pertencem a esta classe de resíduos. A Astrofísica moderna tem procurado estudar todos esses 
objetos que contém matéria em estado inatingível na Terra e campos gravitacionais gigantescos. 
Mostraremos alguns dos exemplos mais importantes e quanto temos aprendido com eles, além de 
questões mais fundamentais que permanecem sem resposta. 
Palestrante: Jorge Horvath 
Vagas: 100 
Público: > 15 anos 
Dia: 17/05/2018, quinta-feira 
Horário: das 19h às 20h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
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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.  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/ 
 
Inscrições: inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br 
A UMAPAZ é um departamento da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São 
Paulo, tem o propósito de sensibilizar e contribuir para a formação de pessoas capazes de viver de forma 
sustentável, de promover na sua comunidade, modos de convivência socioambiental sustentável. Oferece 
cursos e atividades de educação ambiental e para a convivência, tendo como princípios o respeito à 
comunidade da vida, a biodiversidade e a diversidade humana, a transdisciplinaridade e a cultura de paz, 
acolhendo a Carta da Terra como documento-base. 
Biblioteca: Espaço Sapucaia: 
Acervo voltado ao meio ambiente e cultura de paz. Livros, teses, trabalhos técnicos, periódicos, CD’s, 
DVD’s, VHS e fotografias. Dedicada à pesquisa, consulta e empréstimo. O acervo pode ser conhecido no site 
www.umapaz.phlweb.com.br 
Segunda a Sextas, 09h00 às 19h00 | Sábados, 09h00 às 13h00 |Informações: 5908-3828| Contato: 
bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Maio de 2018 
 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PARQUE IBIRAPUERA 

eventosparqueibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 

Por favor, em caso de dúvidas consulte o site ou o telefone de cada instituição. 

 


