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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://SVMAEXTC231/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2018/04.ABRIL2018/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20ABRIL%20SVMA.docx%23_Toc510429462
http://www.sptrans.com.br/


PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

ARENA DE EVENTOS 

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

VIRADA DA SAÚDE 
Sábado 07 de Abril de 2018, a partir das 10h às 14h 
Responsável: SUS - Secretaria Municipal da Saúde 
Serão oferecidos teste de acuidade visual, para identificar algum problema de visão; Índice de Massa 
Corpórea (IMC), que indica se você está no peso ideal; Teste de glicemia, que ajuda a detectar diabetes ou 
pré-diabetes; Teste de colesterol, capaz de identificar um tipo de gordura encontrada em nosso organismo 
que, em níveis elevados, pode causar problemas no coração e nos vasos sanguíneos; Unidade móvel 
DST/AIDS oferencendo orientações; atividades físicas como zumba, alongamento, Tai-Chi.  
 

EXPOSIÇÃO DO EXÉRCITO 
Sexta, sábado e domingo 20, 21 e 22 de Abril de 2018, das 9h às 17h 
Responsável: Militar do Sudeste – Base de Administração de Apoio do Ibirpuera 
Semana do Exército com exposição de material de emprego militar e atividade interativas com o público. 
 

ARENA DA PONTE DE FERRO 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 01, 02 e 10 
 
 MUTIRÃO DA SAUDE ROTARY DAY  
Sábado 07 de Abril de 2018, das 9h às 16h  
Responsável: Rotary Club São Paulo - Taiwan 
Programação Conscientização da cidadania e qualidade de vida, com foco na saúde (exames e de aferição 
de pressão arterial, detecção de diabetes, hepatite, IMC, Colesterol, massagem terapêutica, orientação 
odontológica, caminhada e participação da Banda do Exército). 
 

FONTE LUMINOSA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 01, 02 e 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. 
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GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 10 
 
 
VÁ DE LENÇO – Dia Mundial do Câncer 
Sábado 07 de Abril de 2018, das 11h30 às 13h 
Responsável: ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
A Vá de Lenço é uma campanha criada pela Abrale em comemoração ao Dia Mundial do Câncer (4/02), com 
o objetivo de homenagear a todos que estão nessa batalha, levar informação a respeito do câncer e 
mostrar a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. O lenço, muito utilizado por 
pacientes em tratamento, simboliza a todos que estão nessa luta. Haverá um grupo circense, que realizará 
a dança suspensa com os lenços, por cerca de 1h, a partir das 11h30. Um grupo de voluntários e equipe da 
Abrale irão oferecer informações referentes à ação e a prevenção contra o câncer.  
 
DIA DAS BOAS AÇÕES 
Domingo 15 de Abril de 2018, das 12h às 18h 
Responsável: Maloca Produções Artísticas Ltda 
O Dia das Boas Ações é uma iniciativa global de mobilização de voluntários. Desde 2007 a iniciativa reúne 
pessoas, organizações e empresas ao redor do mundo para fazer o bem. Chegou ao Brasil por meio da 
parceria entre Atados e a ONG Ruach Tova, colocando em prática a simples ideia de que qualquer pessoa 
pode fazer uma boa ação, seja ela grande ou pequena, e ter um impacto positivo no mundo. 
 

PLATÉIA EXTERNA DO AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 10 
 
CONCERTO AO AR LIVRE  
Domingo 15 de abril, às 11h 
Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov 
Regência Terje Mikkelsen 
A Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov, composta de 95 músicos, sobe ao palco do Auditório 
Ibirapuera para apresentar um repertório que traz obras de Wagner, Grieg, Borodin e Tchaikovsky, sob a 
regência do maestro norueguês Terje Mikkelsen.  
duração 60 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. 
 

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

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 
 PROGRAMAÇÃO  
 
1 ABR 2018 | 19H 
Lucas Santtana 
em Modo Avião 
O cantor e compositor Lucas Santtana apresenta o show Modo Avião, homônimo ao mais recente álbum de 
sua carreira, lançado em 2017 (Natura Musical). O trabalho, que une música à literatura, ao cinema e aos 
quadrinhos, conta com a colaboração do escritor J. P. Cuenca e do quadrinista Rafael Coutinho. Durante a 
apresentação, além das composições que integram o disco, o músico interpreta canções que marcaram sua 
carreira, como “Amor em Jacumã” e “Lycra Limão”, acompanhado pelos músicos Fábio Pinczowski (violão e 
sintetizadores), André Lima (sanfona e sintetizadores) e Gil Monte (monome, sampler e sintetizadores). As 
projeções que criam o cenário do espetáculo trazem a assinatura da artista visual Roberta Carvalho. 
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 ABR 2018 | 21h 
Supla 
em lançamento do álbum Illegal  
Supla faz o show de lançamento de Illegal, 15º álbum de sua carreira. Acompanhado por uma banda, 
formada por Bruno Luiz (guitarra), Henrique Baboom (baixo), Mateus Schanoski (teclado) e Edgar Avian 
(bateria), o cantor e compositor apresenta novas músicas – como “Eu vou até Tokyo”, “Fuck Politics” e 
“Cresça e Aconteça –, hits do seu repertório e alguns covers, como “Imagine” e “Should I Stay or Should I 
Go”. O cenário do show é assinado pelo artista plástico Ray Silva. 
duração: 80 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 
 
7 ABR 2018 | 21h 

mailto:dobraduraslena@ig.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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Clube do Balanço 
em Menina da Janela 
lançamento do videoclipe Dolores Gabriela, uma Homenagem ao Futebol de Várzea 
O Clube do Balanço apresenta o show Menina da Janela, homônimo ao mais recente disco de sua carreira, 
lança o videoclipe da música “Dolores Gabriela, uma Homenagem ao Futebol de Várzea” – que faz parte 
desse trabalho – e mostra o repertório dos seus quatro álbuns, além de algumas surpresas. O grupo, um 
dos maiores representantes do samba-rock, é formado por Edu Peixe Salmaso (bateria), Fred Prince 
(percussão), Gringo Pirrongelli (baixo), Marcelo Maita (teclado), Marco Mattoli (guitarra e voz), Reginaldo 
16 (trompete), Tereza Gama (voz) e Tiquinho (trombone). 
duração: 90 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 
 
13 ABR 2018 | 21h 
Música no Foyer 
com Coro da Vila 
em Esquinas Geraes 
regência César Cerasomma 
Formado por 55 coralistas, o Coro da Vila se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera com o espetáculo 
Esquinas Geraes, sob a regência de César Cerasomma. O projeto, uma homenagem a Milton Nascimento e 
ao Clube da Esquina, procura destacar a obra do cantor e compositor e de outros integrantes do Clube – 
como Lô Borges, Fernando Brant, Toninho Horta e Beto Guedes – por meio das canções e da história desse 
movimento musical tão singular na música popular brasileira    
duração: 50 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 
 
14 ABR 2018 | 16h 
15 ABR 2018 | 11h 
Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov 
regência Terje Mikkelsen 
A Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov, composta de 95 músicos, sobe ao palco do Auditório 
Ibirapuera para apresentar dois concertos gratuitos, sob a regência do maestro norueguês Terje Mikkelsen. 
No sábado 14, às 16h, na plateia interna da casa, realiza a Matinê para Crianças. Durante o concerto, de 
forma didática e lúdica, um apresentador interage com a plateia e traz explicações sobre as obras e os 
instrumentos musicais. O programa é formado por peças como “Peer Gynt”, de Grieg, e “Pedro e o Lobo”, 
de Prokofiev. No domingo 15, às 11h, a orquestra apresenta o Concerto ao Ar Livre, na plateia externa, com 
um repertório que traz obras de Wagner, Grieg, Borodin e Tchaikovsky. 
 
Matinê para Crianças | sábado 14 de abril, às 16h  
duração 60 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 
 
Concerto ao Ar Livre | domingo 15 de abril, às 11h 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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duração 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
 
20 ABR 2018 | 21h 
Dingo Bells 
em lançamento do álbum Todo Mundo Vai Mudar 
Formada por Diogo Brochmann (voz e guitarra), Felipe Kautz (voz e baixo) e Rodrigo Fischmann (voz e 
bateria), a banda Dingo Bells faz o show de lançamento do disco Todo Mundo Vai Mudar (2018, Natura 
Musical), o segundo de sua carreira. Acompanhado pelo guitarrista Fabricio Gambogi e por um naipe de 
sopros composto de trombone, saxofone e trompete, o trio apresenta as novas canções – que versam 
sobre os diversos aspectos de mudança que uma pessoa pode viver –, além de músicas do álbum anterior 
(Maravilhas da Vida Moderna, 2015). A cenografia e projeções de vídeo feitas para o espetáculo são do 
artista visual Martino Piccinini. 
duração: 90 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 
 
21 ABR 2018 | 21h 
Letrux 
em Letrux Em Noite de Climão 
A cantora e compositora Letrux (Letícia Novaes) sobe ao palco do Auditório Ibirapuera para apresentar o 
repertório autoral de Letrux em Noite de Climão (2017) – vencedor da categoria Melhor Disco do Ano pelo 
Superjúri do Prêmio Multishow de Música Brasileira 2017 –, além de releituras, com timbres dançantes e 
irreverência.  
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 
 
22 ABR 2018 | 19h 
Luedji Luna  
em Um Corpo no Mundo 
A cantora e compositora Luedji Luna, acompanhada por sua banda, apresenta as músicas de Um Corpo no 
Mundo (2017), primeiro álbum de sua carreira. Formado essencialmente por canções autorais, o disco 
narra o reencontro, a descoberta das identidades e das essências dos corpos migratórios da diáspora. O 
trabalho conta com produção musical do sueco Sebastian Notini e participação de músicos de diversos 
lugares do mundo. 
duração: 70 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 
 
27 ABR 2018 | 21h 

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


7 
 

Música no Foyer 
com Salomão Soares 
em Solo Brasileiro 
O pianista e compositor Salomão Soares traz ao foyer do Auditório Ibirapuera o espetáculo Solo Brasileiro, 
com um repertório de clássicos da nossa música – como “Só Danço Samba” (Tom Jobim), “Treze de 
Dezembro” (Luiz Gonzaga), “Carinhoso” (Pixinguinha) e “Nas Quebradas” (Hermeto Pascoal) – e de 
composições autorais, com arranjos cheios de improvisação.  
duração: 80 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 
 
28 ABR 2018 | 21h 
29 ABR 2018 | 19h 
Abril para Dança 
com Balé da Cidade de São Paulo 
em Um Jeito de Corpo - Balé da Cidade Dança Caetano 
Inspirado na obra de Caetano Veloso, o espetáculo Um Jeito de Corpo – Balé da Cidade Dança Caetano, da 
coreógrafa Morena Nascimento, celebra a trajetória artística do cantor e compositor baiano. Durante a 
apresentação, é possível identificar nuances da tropicália, da bossa nova e do período de exílio do artista, 
sem recorrer a uma proposta autobiográfica. A montagem também se volta para a cidade de Santo Amaro 
da Purificação (BA), terra natal de Caetano, e faz referências ao seu cotidiano antes da fama. A direção 
musical é de Cacá Machado, com figurinos de Isadora Gallas, cenografia de Marcel Kaskeline e iluminação 
de Aline Santini. A apresentação faz parte da programação do festival Abril para Dança, que celebra e abre 
espaço para os movimentos da dança na cidade de São Paulo e tem curadoria de Fernando Dourado. 
duração: 120 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. 
[classificação indicativa: 18 anos] 
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. 
 
BOSQUE DA LEITURA 
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 
 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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*CAPS AD Jabaquara - Praça Barão de Japurá, 01 – Próximo ao Metrô Conceição. 
**UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 
  

 

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 
 
Escola de Jardinagem 
O detalhamento da programação, com atualização ao longo do ano, é divulgado mensalmente pelo Boletim 
Informativo da Escola Municipal de Jardinagem e fica disponível no site. 
 
Oficina, palestra, trilha ou 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.  
 

FUNDAÇÃO BIENAL 

 
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 03 
Contato: 5576-7600| e-mail: contato@bienal.org.br ou pavilhao@bienal.org.br 
Informações: www.bienal.org.br 
 
PROGRAMAÇÃO  
 
SP ARTE – FEIRA INTERNACIONAL DE ARTE DE SÃO PAULO 
De 11 a 15 de abril de 2018  
Horário de Funcionamento:  
11 e 14 de abril, das 12h às 22h 15 de abril, das 11h às 20h  
Galerias nacionais e internacionais de arte expõem suas obras e promovem arte moderna e 
contemporânea, brasileira e internacional, estreitando o relacionamento entre colecionadores, artistas, 
críticos de arte, curadores, diretores de museus, instituições culturais e galerias.  
 Ingresso: R$ 40,00 (promocional ou meia R$ 20,00)  
Site: www.sp-arte.com  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem
mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
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Realização: SP Arte Eventos Culturais S.A  
 
SP ARTE/DESIGN 2018 
De 11 a 15 de abril de 2018  
Horário de Funcionamento: 
Das 13h às 21 – público visitante (quinta a sábado)  
Das 11h às 19h – público visitante (domingo)  
Feira de mobiliário moderno, contemporâneo e de iluminação; apresentação de cerca de 30 expositores, 
entre lojas, fabricantes e designers com foco em peças de mobiliário e de iluminação; realização de 
palestras; lançamento de linhas de produtos; lançamento de livros.  
Ingresso: R$ 45,00 (promocional ou meia R$ 20,00)  
Passe para dois dias inteiro: R$ 80,00  
Passe para dois dias promocional: R$ 35,00  
Site: www.sp-arte.com  
Realização: SP Arte Eventos Culturais S.A  
 
TALKS - SP-ARTE – FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DE SÃO PAULO  
De 12 a 13 de abril de 2018  
Horário de Funcionamento: Das 08h às 20h – público visitante  
Descrição: Festival de arte; apresentação de mais de 120 galerias de arte, brasileiras e estrangeiras; 
realização de palestras, lançamentos de livros; realização de exposições curadas.  
Site: www.sp-arte.com  
Realização: SP Arte Eventos Culturais S.A  
 
 

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. 
  
Exposição Frans Krajberg (título provisório) | Abertura dia 17 de Abril a partir das 20h 
A mostra reunirá obras do artista Frans Krajcberg (1921-2017), nascido na Polônia e naturalizado brasileiro, 
falecido no ano passado. 
 

http://www.museuafrobrasil.org.br/
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Exposição Mestre Didi (título provisório) | Abertura dia 17 de Abril a partir das 20h 
Mostra em homenagem ao centenário do escultor e sacerdote Deoscoredes Maximiliano dos Santos (1917-
2013), o Mestre Didi. 
 
 
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 
 
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. 
 
Ateliê Aberto  
07 de abril (sábado), 15h30 
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: aberto a todas as idades 
Duração: 1 hora 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e procurar o 
setor de acolhimento. 
 
Visitas para grupos espontâneos 
14 de Abril (sábado), às 14h00 
01, 08, 15, 22 e 29 de Abril (domingos), às 14h00 
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.  
 
Aos Pés do Baobá 
28 de Abril (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 
 
Bingana 
28 de Abril (sábado), 11h30 
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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: 1h30 
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. 
 
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 
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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. 
 

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 
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. 

 
Atividade: Oficina de estêncil 
Dia: 01/04 
Horário: 11h 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina que introduz a técnica do estêncil em papel, ou molde vazado. 
 
Atividade: Pintura Gestual 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
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Dia: 07/04 
Horário: 15h 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: +4 anos 
Participantes: 20 pessoas  
Descrição: Inspirada pela exposição em cartaz “8 Décadas de Abstração Informal”, esta oficina convida os 
participantes a experimentar a produção de imagens a partir dos seus próprios gestos sem compromisso de 
chegar a um resultado figurativo.  
 
Atividade: Sudestinidade: quem te coroou?  
Dia: 01/04 
Horário: 15h 
Local: Em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Bate papo com a Revolta da Lâmpada sobre preconceitos regionais com intérprete de Libras. 
A Revolta da Lâmpada (RDL) é um coletivo descentralizado, desinstitucionalizado, criativo e independente. 
Luta pela liberdade dos corpos (periféricos, LGBTQIA+, de mulheres, da população negra, indígena, pelos 
corpos de qualquer tamanho, de todas as idades, etnias e culturas) de maneira interseccional. Acredita que 
"fervo também é luta" e procura criar espaços de expressão artística e política, onde se luta pelo direito do 
corpo livre ao vivê-lo, defendê-lo e celebrá-lo. 
 
Atividade: Oficina de cianotipia 
Dia: 08/04 
Horário: 11h 
Local: Em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: A cianotipia é uma técnica fotográfica artesanal desenvolvida no século XIX em que, a partir da 
mistura de dois produtos químicos que resulta em um líquido fotossensível de coloração verde, podemos 
produzir impressões fotográficas de diversos objetos. Após a revelação, a fotografia adquire uma forte 
coloração azul (ciano). 
 
Atividade: Breaking Ibira 
Dia: 08/04 
Horário: 12h40 
Local: Em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: 12h40 Apresentação "Inteligência Ambiental" com o grupo Bioarte 
13h30 Worshop com B.boy Jotta e Bio art 
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. 
 
Atividade: Oficina de música e movimento para bebês com Sandra Bittar  
Dia: 14/04 
Horário: 15h 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: +6 meses até 24 meses 
Participantes: 15 bebês com seus acompanhantes  
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Atividade: Oficina Papel em ação 
Dia: 15/04 
Horário: 11h 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Experimentações plásticas inspiradas na exposição “Sinais” de Mira Schendel onde o papel será 
o principal condutor 
 
Atividade: Meditação com Gabhishak 
Dia: 15/04  
Horário: 15h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Gabhishak Trabalhou por dez anos como profissional do direito público brasileiro. Deixou o 
direito para ser consultor e empresário. Passou então ao terceiro setor, tendo colaborado com 
organizações sociais em diversos países. Em 2011 iniciou seus estudos e aplicação prática daquilo que há de 
mais inovador no campo do desenvolvimento humano. Esteve ao lado de grandes nomes do esporte, como 
Lionel Messi; e das artes, como o cartunista Mauricio de Sousa. Obteve certificações internacionais em 
coaching, neurolinguística, mecânica quântica, hipnose e psicologia positiva. Há sete anos vem se 
dedicando à ciência da meditação e à arte de praticá-la. Participou de vivências, cursos e imersões na Índia 
e no Marrocos. No ano de 2014 conheceu a filosofia budista, passando a conviver, dialogar e investigar as 
técnicas de meditação dos monges da Tradição Kadampa (budismo moderno). Em 2015 encontrou-se pela 
primeira vez com o mestre Satyaprem, de quem recebeu o nome Gabhishak, que significa ‘profundamente 
dentro’. Tem realizado encontros meditativos em grupo, onde os praticantes experimentam diversas 
técnicas, ativas e passivas, sempre com o objetivo de promover mais equilíbrio para o corpo/mente e paz 
interior. 
 
Atividade: Linhas abstratas: Oficina de desenho 
Dia: 21/04 
Horário: 15h 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: +4 anos 
Participantes: 20 pessoas  
Descrição: Os participantes irão criar suas composições abstratas a partir de proposições da educadora. 
 

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. 
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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 
 
01/abr (sab/dom) às 14h 
Atividade: Olhar, Imaginar, Ocupar e Dançar 
Local: Oca 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Educadora: Mariana 
Descrição: O educativo da Oca convida todos a vivenciarem uma tarde dançante. Esta proposta tem como 
objetivo a ocupação deste espaço pelo público. 
Para que assim possamos explorar juntos a relação entre o corpo e o espaço. Vamos despertar o nosso 
olhar para todos os detalhes deste lugar. 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: 10h e 16h 
 
7 e 8/abr (sab/dom) às 14h 
Atividade: Jogos Diversos 
Local: Oca 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Educadora: Larissa 
Descrição: Nesta oficina os participantes serão convidados a experimentar diversos jogos de tabuleiro, 
mímica etc. 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: 10h e 16h 
 
14 e 15/abr (sab/dom) às 14h 
Atividade: Jogos com temática Indígena 
Local: Oca (dentro e fora) 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Educadora: Mariana 
Descrição: Nesta oficina os participantes serão convidados a experimentar brincadeiras com a temática 
indígena. 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: 10h e 16h 
 
21 e 22/abr (sab/dom) às 14h 
Atividade: Oficina Faça seu brinquedo 
Local: Oca 
Classificação etária: Infanto-juvenil 
Participantes: 20 pessoas 
Educadora: Larissa 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
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Descrição: Nesta oficina os participantes serão convidados a fazer seus próprios brinquedos com materiais 
do cotidiano. 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: 10h e 16h 
28 e 29/abr (sab/dom) às 14h 
Atividade: Oficina de Pintura com o tema Modernismo 
Local: Oca 
Classificação etária: Livre 
Participantes: 12 pessoas 
Educadora: Mariana 
Descrição: Nesta oficina os participantes serão convidados a fazer sua própria releitura de quadros 
Modernistas. 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: 10h e 16h 
 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: Terça a Sexta das 9h às 17h. 
   

PLANETÁRIO 

 
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque Ibirapuera. 
Acesso para carros pelo portão 3, (estacionamento com Zona Azul). Acesso mais próximo para pedestres 
pelos portões 9 e 10. 
Planetário do Ibirapuera Prof. Aristóteles Orsini      
Telefone: 11 5575 5206| planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios  
 
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. 
Nossas atividades acontecem no Planetário do Ibirapuera e no Prédio da Escola Municipal de Astrofísica. 
 

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. 
 
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. 
 
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 

mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
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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 
 
Mini sessão contemplativa “Voyager: uma longa jornada rumo às estrelas” 
Destinada ao público de todas as idades, a sessão apresenta sons e imagens relacionadas às sondas 
Voyager 1 e Voyager 2.  Lançadas ao espaço em 1977, as sondas exploraram os planetas gigantes gasosos 
do Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e algumas de suas luas. Cada uma das Voyagers carrega 
consigo um disco dourado gravados com representações da diversidade da vida na Terra e das culturas 
humanas. Quarenta anos depois de seu lançamento, as Voyager são os artefatos humanos mais distantes 
da Terra. Elas continuam sua jornada, agora para além do Sistema Solar, carregando uma mensagem de 
esperança para quem quer que as encontre. 
 

SESSÕES NO PLANETÁRIO DO IBIRAPUERA 
 

Sessão Especial: “Tudo que você sempre quis (quis?) saber sobre o Sistema Solar e nunca teve coragem 
de perguntar” 
Palestrante: Pedro Brasil 
Sobre: Esta sessão consiste de uma apresentação ao vivo do céu do Planetário, na qual serão mostrados 
objetos presentes no céu de 1609, época em que Galileu observou o céu com telescópio pela primeira vez, 
o que levou à criação do Dia Mundial da Astronomia. Segue-se uma palestra, onde serão mostrados objetos 
do Sistema Solar muito distantes da Terra, localizados além da órbita de Netuno, ilustrando o avanço do 
conhecimento de nossa “casa” nestes últimos 4 séculos. 
Dia: 7/04/2018 
Horário: 19h 
 
Sessão Cidadã – (gratuita) 
Dias: Todas as sextas 
Horário: 19h30 
6/04/2018 – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
13/04/2018 – Planetas do Universo 
20/04/2018 – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
27/04/2018 – Planetas do Universo 
 
Sessões Normais   
Dias: Todos os sábados, domingos e feriados  (exceto data e horário da sessão 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  
Vagas: 291  
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Ingressos: Adquiridos pelo site da Ticket Fácil ou 0300 778 1818 
 
 
 

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: Todas as 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: Lua e Caixinha de Joias  
Sobre: Nessa noite nossos telescópios no Parque do Ibirapuera apontarão para a Lua e para um 
aglomerado aberto, considerado como uma joia no céu. 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: 19/04/2018, quinta-feira 
Horário: 20h às 22h 
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: Todos os 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. 
 
 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: Todos os 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. 
 

ATIVIDADES LÚDICAS 
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Experimentos Lúdicos no Ibirapuera  
Sobre: Diversos experimentos de Física, desafios matemáticos e anatomia serão expostos pelo grupo Arte e 
Ciência, coordenado pelo Prof. Mikiya Muramatsu.  
Vagas: livre  
Público: Geral (todas as idades) 
Dias: 7 e 21/04/2018, sábados 
Horário: das 14h às 17h 
Local: Saguão da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é livre, sem necessidade de inscrição 
Brincadeiras com Luzes e Cores  
Sobre: Sombras coloridas, a origem do arco-íris, formação de cores, serão assuntos abordados pelo grupo 
Arte e Ciência, coordenado pelo Prof. Mikiya Muramatsu.  
Vagas: 100 
Público: Geral (todas as idades) 
Dias: 7 e 21/04/2018, sábados 
Horário: das 14h às 14h30 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é livre, sem necessidade de inscrição 
 

PALESTRAS 
Palestra “Interpretando o tempo através da observação de nuvens”  
Sobre: Destinada ao público de todas as idades, tem o objetivo de mostrar os variados tipos de nuvens no 
céu e como nos ajudam a prever as condições de tempo atmosférico. 
Palestrante: Luiz Carlos Torelli 
Público: Geral 
Vagas: 100  
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
Dia: 05/04/2018, quinta-feira 
Horário: 13h30 às 16h 
Local: Auditório do prédio da Escola Municipal de Astrofísica 
 
Palestra: “Controvérsia na Ciência” 
Sobre: Nem todos estão cientes da presença de controvérsias na Ciência, incluindo muitos cientistas. 
Menos ainda percebem que algumas controvérsias são suprimidas "indevidamente". Vamos refletir sobre a 
existência dos buracos negros: controversa ou não? Examinaremos brevemente os objetos compactos 
estelares e os limites do conhecimento, para compreender como foram estabelecidas as evidências aceitas 
como indicativo de existência desses objetos. Ao final, caberá a cada um se perguntar sobre a controvérsia 
dos buracos negros. 
Palestrante: Marcelo Porto Allen 
Vagas: 100 
Público: 15 anos 
Dia: 19/04/2018, quinta-feira 
Horário: das 19h às 20h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
 
Palestra: “O Enigma de Plutão” 
Sobre: Plutão, um dos mais intrigantes objetos do nosso Sistema Solar, possui uma história fascinante e que 
vem instigando a imaginação e a curiosidade humana. Nesta palestra, vamos conhecer sua história, 
mitologia, caraterísticas e as novas descobertas da ciência sobre este incrível e carismático planeta anão. 
Palestrante: Flavio Bianchini 
Vagas: 100 
Público: 10 anos 
Dia: 28/04/2018, sábado 
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Horário: das 14h às 15h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
 

CURSOS 
Curso: “Estrutura e Evolução Estelar” 
Sobre: O curso abordará conteúdos da estrutura e evolução estelar de modo acessível a pessoas que não 
sejam da área de exatas ou ainda não tenham ingressado em um curso de nível superior. Pretende-se 
apresentar a física de forma prática, desmistificando a ideia de que conteúdos de física são extremamente 
difíceis de serem compreendidos. Conteúdo Programático: 1. Distâncias estelares por paralaxe; 2. Fluxo, 
luminosidade e magnitudes; 3. Distâncias Estelares por estrelas variáveis; 4. Espectroscopia; 5. Fotometria; 
6. Leis da Radiação; 7. Classificação Estelar; 8. Nascimento de Estrelas; 9. Estrelas na Sequência Principal; 
10. Evolução pós-SP para estrelas de massa baixa e intermediária; 11. Evolução pós-SP para estrelas de 
massa alta; 12. Estágios finais da evolução estelar; 13. Aglomerados estelares; 14. Populações Estelares e a 
evolução química da Galáxia. 
Instrutora: Dinah Moreira Allen 
Vagas: 100 
Público: 15 anos 
Dias: de 14/04 a 30/06/2018, sábados,  exceto   21/04/201 e 02/06/2018 
Horário: das 9h às 12h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Valor do Curso: R$ 150,00  (informações: pagamento e isenções através do site) 
Inscrições pelo link: prefeitura.sp.gov.br/planetarios. 
 
 

UMAPAZ 

 
Acesso: Av. IV Centenário, 1268 - Portão 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. 
 
Programa: Aventura Ambiental no Parque Ibirapuera 
O Programa Aventura Ambiental é um instrumento de Educação Ambiental e Cultura de Paz realizado a 
partir de visita monitorada pelo Parque Ibirapuera. Busca sensibilizar crianças, adolescentes, adultos e 
idosos, de todas as regiões da cidade, para enfrentar os desafios socioambientais do cotidiano por meio da 
observação da natureza e do diálogo entre os participantes. O encontro aborda o histórico da região do 
Ibirapuera, curiosidades sobre a flora e fauna e a inter-relação na teia alimentar do Parque e alguns dos 
impactos ambientais que causamos na natureza. O início da vivência ocorre em uma sala ambientada com 
carpoteca, canto de aves e interação com uma cortina de animais. Durante o percurso pelo Parque, o 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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público é convidado a participar de dinâmicas interativas com o meio ambiente, exercitando a afetividade e 
propiciando uma reflexão sobre a relação homem-natureza. Para a realização da visita, feita ao ar livre, 
aconselhamos o uso de tênis, protetor solar e garrafa de água. 
Terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. 
Mínimo de 15 e máximo de 40 participantes. 
Atividade gratuita 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/formacao_em_educacao_am
biental/programacao_permanente/?p=164039. 
 
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/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_permanente/?p=164039
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_permanente/?p=164039
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Abril de 2018 
 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PARQUE IBIRAPUERA 

eventosparqueibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 

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

 


