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O Parque Ibirapuera possui 10 portões de acesso com horários e atendimentos diferenciados. Confira:
ACESSO A PEDESTRES:

HORÁRIO DOS PORTÕES:

- 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.

- 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.

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, SOMENTE AOS
SÁBADOS NO “IBIRA 24H”:
- Portões de acesso a veículos fecham às 22h00,
todos os veículos no interior do Parque devem sair
até meia-noite, exceto veículos credenciados.
- Portões de acesso a pedestres fecham às 22h,
exceto os Portões 02 e 10 com livre acesso 24h.
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/svma
Recomenda-se ao visitante o uso dos meios de
transporte: ônibus, integração metro-ônibus, táxi,
bicicleta ou a pé.
*Maiores informações para acessos e conduções
ao parque, entre em contato com a SPTRANS pelo
telefone 156 ou site: www.sptrans.com.br
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS
AV PEDRO ÁLVARES CABRAL
SOLENIDADE AO 87º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Terça-feira 09 de Julho de 2019, das 7h às 12h

FONTE LUMINOSA
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n – Portão 01,02 e 10
FONTE LUMINOSA
ESPETÁCULO DA FONTE MODO ORNAMENTAL
Show das águas:
Segunda a Sexta, 9h00 às 12h | 14h às 17h | 19h às 20h
Sábado e Domingo, 9h às 12h | 14 às 18h
ESPETÁCULOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM PROJEÇÃO NAS ÁGUAS
Todos os sábados e domingos.
2 sessões às 20h| 20h30 http://fonteeloibirapuera.com.br/

QUADRA SOCIETY
FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL DE AMPUTADOS DE 2019
Sábado 27 de julho de 2019, das 8h às 17h
Responsável: SMPED – Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

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.
DIA DO AMIGO
Sábado 20 de Julho de 2019, das 09h às 17h
Técnicas terapêuticas no auxílio de sintomas emocionais.
Responsável: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GINASTICA GERAL (SBGG)
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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
5 JUL 2019 | 21h
Lia Paris
em lançamento do disco MultiVerso
participação Luccas Carlos, John Evans e Daniel Hunt
Num espetáculo de estética minimalista, a cantora e compositora Lia Paris lança o seu segundo disco,
MultiVerso (2019), coproduzido por ela ao lado de produtores como L_cio e Dudu Marote. A apresentação
conta com a presença do rapper Luccas Carlos, do vocalista John Evans (da banda Lumen Craft) e do
produtor Daniel Hunt (do grupo inglês Ladytron).
duração: 60 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 JUL 2019 | 21h
Zé Geraldo & Banda
em Hey, Zé!
participação Francis Rosa
Com um repertório de folk e rock que mescla canções inéditas e faixas de sucesso (como “Cidadão”,
“Senhorita” e “Milho aos Pombos”), o show Hey, Zé! traz ainda uma versão do clássico “Hey, Joe”, de Jimi
Hendrix. Para a apresentação, Zé Geraldo e banda convidam o cantor e compositor Francis Rosa.
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
7 JUL 2019 | 19h
Ceumar e Lívia Mattos
Ceumar (violão, voz e percussão) e Lívia Mattos (acordeom e voz) apresentam músicas dos álbuns passados
de cada uma, composições inéditas e outros experimentos sonoros. A dupla é acompanhada por Paulim
Sartori (baixo, piano e violões), Johanna Amaya (percussão) e Joana Queiroz (clarinete, clarone e sax tenor).
duração: 90 minutos (aproximadamente)
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)
[livre para todos os públicos]
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A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras)
informações: www.auditorioibirapuera.com.br
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br
19 JUL 2019 | 21h
Terno Rei
em lançamento do LP Violeta
participação Gustavo Schirmer
Lançado em fevereiro deste ano, o disco Violeta (2019) ganha agora uma versão em long play. Para
comemorar o LP, o quarteto mostra, no palco, um lado mais pop. Na setlist, canções como “Solidão de
Volta” e “Medo”, fora hits antigos, como “Criança”. Gustavo Schirmer, produtor do álbum, participa do
show tocando piano e violão.
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
20 JUL 2019 | 21h
Virgínia Rodrigues
em lançamento do disco Cada Voz é uma Mulher
A intérprete contempla vários sons, inspirada em música clássica, samba e jazz. E essa maleabilidade
sonora se faz presente no disco Cada Voz É uma Mulher (2019), novo projeto da artista.
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 JUL 2019 | 19h
Dani Vellocet
em Amores
participação Rogério Flausino
No show intitulado Amores, a cantora e compositora Dani Vellocet mostra faixas do álbum homônimo,
trabalho que une uma aura oitentista ao pop contemporâneo. Rogério Flausino, vocalista da banda Jota
Quest, participa do espetáculo e, com Dani, canta “Lado Bom”, canção gravada por ambos no disco de
estreia da artista.
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
26 JUL 2019 | 21h
Música no Foyer
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com Aklave
em De Volta, Aklave
O grupo vocal apresenta o espetáculo De Volta, Aklave, cujo repertório traz desde sucessos da Broadway
até músicas clássicas. Sob a regência do maestro León Halegua, os jovens cantores fazem uma ode à
diversidade.
duração: 60 minutos (aproximadamente)
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera
[livre para todos os públicos]
informações: www.auditorioibirapuera.com.br
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br
27 JUL 2019 | 21h
Salomão Soares e Vanessa Moreno
em lançamento do disco Chão de Flutuar
O duo formado pelo pianista Salomão Soares e pela intérprete e compositora Vanessa Moreno lança o seu
primeiro álbum, Chão de Flutuar (2019), que leva a sério a ideia de que a música visa ao eterno. O projeto,
viabilizado pelo estúdio Gargolândia, agrega espontaneidade e nuances rítmicas.
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

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.

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM
Acesso: Av. IV Centenário, Portão 07A
Responsável: Escola de Jardinagem
Contato: 5908-3801| Inscrições: oficinasjardim@prefeitura.sp.gov.br
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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.

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
TASTE TOMORROW 2019 (evento fechado)
Período do Evento: de 3 e 4 de julho de 2019.
DESIGN & EXPERIENCE 2019
Período do Evento: de 26 e 27 de julho de 2019
Horário de Funcionamento: 08h às 18hs
Realização: Eduardo Ferreira dos Santos ME
Descrição: Trata-se de uma Desconferência sobre User Experience Design, com diferentes atividades
focadas na colaboração e na cocriação. O objetivo do evento é fazer com que todos os participantes
possam não só consumir conteúdo, mas também compartilhar e discutir. Por isso, todas as atividades
propostas são abertas para todos, entre elas os painéis de discussão (fishbowl) e palestras participativas.
Site: http://www.dexconf.com.br/

MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera - Portão 10.
São Paulo / SP - 04094 050 - Fone: 55 11 3320-8900
O funcionamento do museu é de terça-feira a domingo, das 10 às 17hs, com permanência até às 18hs.
Entrada Inteira: R$ 6,00 - Meia Entrada: R$ 3,00 – Grátis aos sábados. Obs.: Conferir no site politica de
gratuidade.
Para agendar visita mediada pelos educadores, acesse o site da instituição www.museuafrobrasil.org.br

JULHO / 2019
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.
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A Cidade da Bahia, das Baianas e dos Baianos Também
A exposição fala de fatos e pessoas, sobretudo dos artistas, dos homens e das mulheres, que fizeram da
Bahia essa mágica, inusitada e preciosa cidade, de todos os santos, de muita sensualidade e de pouco
pudor, que se esvai pelas ladeiras e ruas sinuosas.
Aberto pela Aduana – Livro de Artista de Eustáquio Neves
Primeira exposição individual do premiado fotógrafo e artista multimídia mineiro em São Paulo desde 2015,
quando exibiu “Cartas ao Mar”, também no Museu Afro Brasil.
Museu Afro Brasil, nos seus 15 anos, celebra São Paulo - Uma iconografia urbana
Exposição integra as comemorações de 15 anos do Museu Afro Brasil e reúne mais de 500 itens históricos
entre pinturas, fotografias, cartazes, objetos, vestimentas, recortes de jornais e revistas, mapas, brinquedos
e porcelanas que traçam uma cronologia da cidade.
Isso é coisa de Preto: 130 anos da Abolição da Escravidão
Nos 130 anos da abolição da escravidão (1888), o Museu Afro Brasil ressalta a competência, o talento e a
resistência negra que evidenciam e valorizam a fundamental contribuição africana e afro-brasileira na
construção do país.
Um Deoscóredes - 100 anos do Alapini Deoscóredes Maximiliano dos Santos
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.
Design e Tecnologia no tempo da Escravidão
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.
Visitas para grupos espontâneos
07, 14, 21 e 28 de Julho (domingos), às 14h
Neste domingo, as visitas para o público espontâneo terão como foco temas relativos aos núcleos que
compõem a exposição de longa duração e que abordam a História, Memória e Arte dos brasileiros a partir
da perspectiva afro-brasileira.
Atividade gratuita, Público-alvo: Livre, Duração: 1h30
Inscrições: Para participar, basta chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e
procurar o setor de acolhimento.
Visita-Oficina Formas e Raízes
06 de Julho (sábado), às 14h - 20 de Julho (sábado), às 14h
Essa atividade consiste numa visita e oficina abordando as potencialidades simbólicas da geometria em
objetos artísticos do Museu Afro Brasil, refletindo sobre os conhecimentos técnicos e estéticos presentes
nas obras de arte tradicional africana e arte contemporânea. Após a visita, teremos uma experiência de
criação artística, produzindo a imagem de um Baobá utilizando formas geométricas.
Duração: 2h, Atividade gratuita,Público-alvo: livre.
Inscrições / Dia 06 de Julho: https://forms.gle/S22GnL4QPAXXgdns9
Inscrições / Dia 20 de Julho: https://forms.gle/tKUNoR6aBjp81nyy8
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Brincar África Brasil
10 de Julho (quarta-feira), às 11h30 / 12 de Julho (sexta-feira), às 15h30
No mês de julho acontece o “Brincar África-Brasil”. Durante a manhã, os educadores do núcleo de
educação do Museu Afro Brasil, convidam os visitantes para conhecerem brincadeiras do Congo e do Brasil,
que permitem perceber continuidades e similaridades entre as formas de brincar em África e no Brasil.
Após uma breve apresentação do Acervo os educadores convidam os grupos a brincar.
Duração: 40 min, Atividade gratuita
Tusakana
17 de Julho (quarta-feira), às 11h30 / 19 de Julho (sexta-feira), às 15h30
Tusakana significa “Vamos Brincar” em kicongo, língua do povo Bacongo que vivem na República
Democrática do Congo. Nesta manhã os educadores do núcleo de educação convidam os visitantes a
brincar, conhecer histórias e brincadeiras Congolesas enquanto aprendem palavras e expressões nas
línguas Lingala e Kicongo
Duração: 40 min/ Atividade gratuita
LARP – Uma Manhã no Museu
24 de Julho (quarta-feira), às 11h30 / 26 de Julho (sexta-feira), às 15h30
No dia 24 de julho acontece o LARP (Live Action Role Playing) no Museu Afro Brasil. Enquanto conhecem o
acervo do museu, os visitantes participarão de um jogo onde terão a chance de se aproximar dos objetos e
obras de arte do acervo através de jogos cênicos.
Duração: 2h00/ Atividade gratuita/ Público-alvo: A partir de 12 anos
Visita Temática - Mulheres Negras na América Latina: Presença e Palavra
25 de Julho (quinta-feira), às 11h30
No dia 25 de julho de 1992, na República Dominicana, se instituía o Dia Internacional da Mulher AfroLatino-americana e Caribenha, um marco da luta pela inclusão, justiça e igualdade de direitos para as
mulheres negras da região. Em comemoração à essa data, a visita Mulheres Negras na América Latina:
Presença e Palavra pretende, através do acervo do Museu Afro Brasil, visibilizar as contribuições dadas por
essas mulheres à formação dos Estados-Nações na América Latina e no Caribe, e fomentar discussões
acerca das experiências dessas mulheres no tocante a transformação estrutural do racismo e das
discriminações, das opressões e das violências sofridas pelas pessoas negras.
Duração: 2h00 / Atividade gratuita/ Público-alvo: livre.
Inscrições: https://forms.gle/xZP9E9TAandXRLeZ8
Aos pés do Baobá
27 de Julho (sábado), às 11h30
Durante este evento de contação de histórias ou mediação de leitura, os visitantes terão oportunidade de
conhecer histórias africanas ou afro-brasileiras e, em seguida, participar de um bate-papo conduzido por
integrantes do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil.
Duração: 1h/ Atividade gratuita/ Público-alvo: livre.
Inscrições: https://forms.gle/TtwXYsiHMAKfTFxu5
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OBS: As visitas aos finais de semana são realizadas com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas
de todas as idades. Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário
programado e procurar o setor de acolhimento. Duração: 1h30
Aos domingos, o Museu Afro Brasil é pago, valores dos ingressos e política de gratuidade estão
disponíveis no endereço www.museuafrobrasil.org.br

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

MUSEU DE ARTE MODERNA
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30)
Contato: 5085-1300
Informações: www.mam.org.br
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: emaileducativo@mam.org.br
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
Julho 2019
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.
Domingo MAM: O Domingo MAM é uma programação de atividades culturais com oficinas, espetáculos e
debates, gratuita e aberta a todos as pessoas que frequentam o Parque Ibirapuera aos domingos. O
programa incentiva a compreensão do ambiente da marquise do Parque Ibirapuera como um espaço de
convivência e celebração da diversidade. A apropriação do espaço público ocorre com equiparação de
oportunidades. As ações culturais e educativas transcendem o espaço fisco do museu, ao mesmo tempo
que se democratiza e acessibiliza os conhecimentos e experiências gerados dentro da instituição.
Atividade: Pintura monocromática
Dia: 07/07
Horário: 11h
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Participantes: Livre
Descrição: "O que conta uma cor?" - Instigados por temas presentes nas exposições em cartaz, o domingo
MAM convida o público a criar composições experimentando diversos tipos de materiais com um elemento
em comum: a cor. Ou seja, experimentaremos criar composições monocromáticas e a partir daí refletir
como nos relacionamos com as cores e o que pode ser dito e ou entendido quando escolhemos usar cada
uma delas.
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Atividade: RODA DE CONVERSA: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEXUALIDADE: RESISTINDO À
INVISIBILIDADE COM A REVOLTA DA LÂMPADA COM INTÉRPRETES DE LIBRAS
Dia: 07/07
Horário: 15h-17h30
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Participantes: Livre
Descrição:
Convidadas:
Blogueira Gata de Rodas, militante e ativista pela diversidade sexual e da causa da mulher com deficiência.
- Luciana Trindade, consultora em diversidade e inclusão
- Silvana Gimenes, militante e ativista de direitos humanos, pessoas com deficiência e diversidade sexual,
socióloga e mestre.
- Xênia Star Drag, dirigente executiva dos direitos humanos e diversidade PV São Paulo, drag queen que
mais apresenta paradas do orgulho LGBTI do interior de São Paulo e Minas Gerais.
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 confecção de brinquedos
Dia: 14/07
Horário: 11h
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Descrição: Crianças e adultos trabalharão juntos na criação de brinquedos, como bonecas, piões e
voadores.
ATIVIDADE: BREAKING IBIRA: EDIÇÃO DANÇAS URBANAS
Dia: 14/07
Horário: 13h30 – 17h30;
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Participantes: Livre
Descrição:
O Breaking ibira é um evento criado por b.boys que tem por objetivo reunir b.boys e b.girls, amantes da
cultura urbana, hip-hop e assim como outras modalidades artísticas, contemplando o breaking porém não
isolando outras possibilidades 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 MAM educativo tem atraído pessoas de diversas regiões de São Paulo e um
público significativo tanto de praticantes de breaking quanto de admiradores da cultura de diversas
regiões, inclusive de países da América Latina como Argentina, Peru e Venezuela.
Atividade: Oficina de escultura em argila
Dia: 21/07
Horário: 11h
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Descrição: Nesta oficina os participantes serão convidados a experimentar técnicas livres e iniciais para
moldar a argila.
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Atividade: Histórias de brisas, ventos e chuvas com Tapetes contadores de histórias
Dia: 21/07
Horário: 16h-17h
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Participantes: Livre
Descrição:
A água é um dos bens naturais mais importantes para a vida em nosso planeta. Cuidar dela é uma questão
de consciência e sobrevivência. Outro elemento fundamental é o oxigênio, fornecido pelas plantas e
distribuído pelos ventos. Outro imprescindível é a luz solar. Como entender a ligação entre toda esta cadeia
da vida natural?
Bom, nós dos Tapetes Contadores criamos esta sessão para compartilhar 04 contos populares de origens
diversas que tratam da natureza como espaço de existência para todos nós. Tais contos foram
materializados em belos tapetes e painéis artesanais:
Dois painéis e um tapete para narrar os contos tradicionais africanos COMO O SOL PASSOU A BRILHAR NO
MUNDO e A GALINHA QUE SUBIU ATÉ O CÉU; um tapete para o conto popular brasileiro A NUVEM TRISTE;
e conto andino ATCHIQUÉ.
Há 20 anos, o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias produz sessões de histórias, espetáculos, oficinas e
exposições interativas a fim de despertar o gosto das crianças e jovens pelas artes e pela leitura.
Coordenado por Cadu Cinelli e Warley Goulart, o grupo cria e se utiliza de tapetes, malas, aventais, caixas e
livros de pano como cenários de contos autorais e populares de origens diversas.
Atividade: Oficina de confecção de galáxias
Dia: 28/07
Horário: 11h
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Participantes: Livre
Descrição: Oficina de criação de galáxias de forma livre, levando o público a pensar nas poéticas visuais e
artísticas que galáxias podem abarcar. Como dar forma a algo que a princípio não tem forma definida?
Atividade: Oficina de dança: Encruzilhada Style com Fragmento Urbano
Dia: 28/07
Horário: 16h – 17h30
Local: Em frente à Sala de Vidro
Classificação etária: Livre
Participantes: Livre
Descrição: O grupo Fragmento Urbano convida o público para vivenciar os procedimentos de pesquisa e
criação Encruzilhada, criada a partir do encontro com as danças do Hip Hop e das manifestações culturais
do Brasil, tendo como objetivo provocar nos corpos reflexões sobre as danças afro-brasileiras na
contemporaneidade a partir dos movimentos de resistência sócio históricas.
O Grupo Fragmento Urbano é um grupo de dança que propõe criação de espetáculos a partir da linguagem
das Danças Urbanas (Hip Hop) para intervenção urbana. Dançar na rua promovendo uma vivência de arte
acessível e possível, buscando ser uma referência na criação e difusão em dança a partir do que a quebrada
produz, circulando pelos mais variados locais das zonas urbanas. Nossa responsabilidade social e política é
o nos move, por isso produzimos dança respeitando as diferenças, despertando empatia, reconhecendo e
valorizando nossas raízes afro brasileiras e indígenas.
Atividades gratuitas e abertas a todos os públicos.
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313
11

Programação Férias no MAM
Julho 2019
Para aproveitar as férias de julho, o Família MAM convida as crianças e seus acompanhantes para
diferentes experimentações e brincadeiras!
03/07 (qua)
Atividade: Pintura com gelatina com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: + 2 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Pintura com tinta produzida artesanalmente com a gelatina como base e pigmento.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
04/07 (qui)
Atividade: Histórias para ver e ouvir com Mirela Estelles e Amarilis Reto
Horário: 14h30
Local: Espaço expositivo.
Classificação etária: livre e acessível em libras.
Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Histórias contadas em português e libras (língua brasileira de sinais) simultaneamente,
inspiradas pelas obras da exposição em cartaz, instigando a percepção e a interpretação de temas
contemporâneos.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
05/07 (sex)
Atividade: Desenhos Sombrios com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: + 4 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Inspirados pela obra “Meret Oppenheim com sombra peluda” da artista Regina Silveira, em
exibição na exposição Passado/Futuro/Presente, o público é convidado a experimentar a criação de
desenhos a partir da projeção de sombras de objetos cotidianos.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
06/07 (sáb)
Atividade: Jogos com Zebra 5
Horário: 15h
Local: Marquise, em frente à Sala de Vidro.
Classificação etária: + 7 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Experiência conduzida pelo coletivo de educadores Zebra 5, costurada por jogos que estimulam
o olhar para a arte.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
10/07 (qua)
Atividade: Teatro de sombras com MAM Educativo.
Horário: 14h30
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Local: Ateliê.
Classificação etária: + 4 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Oficina que aborda a criação de objetos tridimensionais em formas livres em uma elaboração
coletiva para uma narrativa de uma peça. Cada participante criará seu próprio personagem utilizando papel
cartão preto, e coletivamente será elaborada uma narrativa para as formas serem encenadas num teatro
de sombras.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
11/07 (qui)
Atividade: Jogos com Zebra 5
Horário: 14h30
Local: Marquise, em frente à Sala de Vidro.
Classificação etária: + 7 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes)
Descrição: Experiência conduzida pelo coletivo de educadores Zebra 5, costurada por jogos que estimulam
o olhar a arte.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
12/07 (sex)
Atividade: Histórias e brincadeiras cantadas com Mirela Estelles e Sandra Bitar
Horário: 14h30
Local: Espaço expositivo.
Classificação etária: livre.
Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Narração de histórias costuradas por brincadeiras e músicas nas exposições em cartaz.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
13/07 (sáb)
Atividade: Jam de dança para bebês com Sandra Bitar
Horário: 15h
Local: Ateliê.
Classificação etária: bebês a partir de 6 meses a 24 meses.
Participantes: 15 bebês + 15 acompanhantes.
Descrição: Oficina que estimula a interação do bebê com o mundo e a observação do adulto de uma
construção própria de movimentos e da movimentação do bebê a partir da música.
Duração: 60 minutos.
17/07 (qua)
Atividade: Construção de brinquedos com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Marquise, em frente à sala de vidro.
Classificação etária: + 4 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Crianças e adultos trabalharão juntos na criação de brinquedos com materiais diversos:
tampinhas de garrafas, barbante, fitas coloridas, bolinhas de isopor e recipientes de plásticos virarão
corpos de robôs, estruturas de espaçonaves, bonecas e muito mais.
Duração: 60 minutos
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
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18/07 (qui)
Atividade: Piquenique com desenhos e esculturas comestíveis com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: + 2 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Pensando na alimentação e na ludicidade possível ao trabalhar com os alimentos, os
participantes experimentarão diversas formas, texturas, cores e sabores ao criarem diferentes composições
visuais explorando as formas livres e abstratas.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
19/07 (sex)
Atividade: Construção de máscaras com elementos da natureza com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: + 2 anos.
Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Os participantes serão convidados a explorar o parque em busca de elementos da natureza que
serão utilizados na criação de máscaras.
Duração: 60 minutos
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
20/07 (sáb)
Atividade: Os Tapetes Contadores de Histórias
Horário: 15h
Local: Jardim de Esculturas.
Classificação etária: livre.
Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: Serão compartilhados quatro contos populares de origens diversas que tratam da natureza
como espaço de existência para todos nós. Tais contos foram materializados em belos tapetes e painéis
artesanais.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
24/07 (qua)
Atividade: Circuito de desenho com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: + 4 anos.
Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes).
Descrição: A atividade propõe diferentes modos de pensar e fazer desenho, experimentando outros
materiais além do convencional lápis.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
25/07 (qui)
Atividade: Brincadeiras e experimentações com tintas naturais com Mirela Estelles
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: bebês a partir de 6 meses até 24 meses.
Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes.
Descrição: Essa oficina de pintura é um convite a experimentações livres com tintas naturais feitas com
pigmentos alimentícios, como beterraba, espinafre e açafrão da terra (cúrcuma). O objetivo da oficina é
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promover a conscientização das diferentes possibilidades de tintas provenientes da natureza e como
relacionar-se com elas sensorialmente, pois possuem cor, cheiro e textura diferentes do usual.
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
26/07 (sex)
Atividade: Livro-objeto-livro para bebês e seus acompanhantes com MAM Educativo.
Horário: 14h30
Local: Ateliê.
Classificação etária: bebês a partir de 6 meses até 12 meses.
Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes.
Descrição: Oficina inspirada na obra do artista Júlio Plaza onde os acompanhantes construirão livros-objeto
usando diferentes cores e formas, arquitetando suas ideias na passagem do bi para o tridimensional de
forma lúdica a partir da interação dos bebês os materiais (tecidos diversos, algodões, acolchoados...)
Duração: 60 minutos.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
27/07 (sáb)
Atividade: Feira de troca de brinquedos com MAM Educativo.
Horário: 15h
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS.
Classificação etária: livre.
Participantes: livre.
Descrição: Proposta que estimula uma prática sustentável e saudável de consumo num ambiente para as
crianças aprenderem relações de troca, sendo propositoras e protagonistas na sua própria condução. De
modo engajado e divertido, a proposta é um espaço para se repensar a forma como consumimos,
envolvendo adultos e crianças na prática de troca. Com MAM Educativo.
Duração: 60 minutos
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência
Mini Bios
Zebra 5
Um coletivo de educadores que acredita no jogo como um valioso elemento do aprendizado estético. Atua
em instituições culturais e educacionais, com propostas relacionadas aos universos lúdico e artístico, em
geral com foco nas artes visuais, teatro, literatura ou educação ambiental.
Com atividades e contextos diversificados, atua com formação de educadores e equipes, elabora propostas
para exposições, jogos com conteúdo artístico, materiais gráficos educativos ou outros projetos que
envolvam jogo, arte e educação.
Os Tapetes Contadores de Histórias
Há 20 anos, o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias produz sessões de histórias, espetáculos, oficinas e
exposições interativas a fim de despertar o gosto das crianças e jovens pelas artes e pela leitura.
Coordenado por Cadu Cinelli e Warley Goulart, o grupo cria e se utiliza de tapetes, malas, aventais, caixas e
livros de pano como cenários de contos autorais e populares de origens diversas.
Com apoio de importantes instituições do país, e reconhecimento de público e crítica, o grupo já se
apresentou e ministrou oficinas no Brasil, Austrália, Espanha, Portugal, México, Argentina, Bolívia, Paraguai,
Chile, Peru, Nicarágua e Benin.
Atividades gratuitas. Vagas limitadas
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085 1313
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PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura
Terça a Domingo, 09h00 às 18h00.
Contato: 5083-0199

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

PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.
Contato: 5082-1777 | Informações: oca@prefeitura.sp.gov.br

PLANETÁRIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA
Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10
PROGRAMAÇÃO DE JULHO
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
Planetário do Ibirapuera Prof. Aristóteles Orsini
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.
Telefone: 11 5575 5206
Prédio Escola Municipal de Astrofísica
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque Ibirapuera, ao lado do Planetário.Acesso para carros
pelo portão 3, (estacionamento com Zona Azul). Acesso mais próximo para pedestres pelos portões 9 e 10.
Telefone: 11 5575 5425
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Planetário do Ibirapuera:
4 de julho, quinta-feira:
15h - Janela Mágica
17h - Planetas do Universo
7 de julho, domingo:
13h - Janela Mágica
14h15 - Observação Solar
15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
17h - Planetas do Universo
19h - Sessão Cidadã: Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
9 de julho, terça-feira:
13h - Janela Mágica
15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
17h - Planetas do Universo
20h - Observação Noturna
11 de julho, quinta-feira:
15h - Janela Mágica
17h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
14 de julho, domingo:
13h - Janela Mágica
13h40 - Visita Guiada
15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
17h - Planetas do Universo
19h - Sessão Cidadã: Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
18 de julho, quinta-feira:
15h Janela Mágica
17h Planetas do Universo
20 de julho, sábado:
13h - Janela Mágica
15h - Planetas do Universo
17h - Sessão Especial Cidadã - Lua
20h - Observação Noturna
21 de julho, domingo:
13h - Janela Mágica
13h50 - Oficina Crateras
15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
16h - Oficina Foguetes
17h - Sessão Especial Cidadã - Lua
25 de julho, quinta-feira:
15h - Janela Mágica
17h - Olhar o Céu de São Paulo
28 de julho, domingo:
13h - Janela Mágica
13h40 - Visita Guiada
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15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
17h - Planetas do Universo
19h - Sessão Cidadã: Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez
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.
Parceria: Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Vagas: 190
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil
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.
Vagas: 190
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil
Planetas do Universo (Versão Estendida)
Sobre: 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 e 40 minutos
Vagas: 190
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil
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
18

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
Vagas: 190
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil
Sessão Cidadã Especial: O homem na Lua
Há 50 anos, em 20 de julho de 1969 a missão Apollo 11 da NASA entrava para a história por levar
astronautas pela primeira vez à superfície da Lua e depois retornar à Terra em segurança, mas esta história
começa muito tempo antes. Na sessão especial "O Homem na Lua" vamos desvendar esta jornada humana
rumo ao nosso satélite natural, descobrir os desafios enfrentados, as inspirações e o que mudou nos dias
atuais.
Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos.
Duração: 40 minutos.
Vagas: 190
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil
Vagas: 291
Público: Recomendada para o público geral a partir de 8 anos.
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil
SINOPSE DAS ATIVIDADES
OBSERVAÇÕES DO CÉU (Confira o nosso guia de observações de 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.
Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos.
Dias: 07 de julho de 2019, domingo
Horário: das 14h15 às 15h30
Local: Rosa dos Ventos do Lago
Inscrições: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de
inscrições.
Observação Noturna no Ibirapuera
Sobre: Nossos telescópios apontarão para a Lua e para outros objetos interessantes visíveis nessa noite. A
atividade depende de boas condições meteorológicas para acontecer.
Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para
crianças.
Dia: 09 de julho de 2019, terça-feira e dia 20 de julho, sábado
Horário: das 20h00 às 22h00
Local: na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro.
Inscrições: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de
inscrições.
VISITAS GUIADAS
Sobre: Como uma sessão de planetário é produzida? E como funcionam os equipamentos usados para
apresentar as sessões? Nesta visita, inicialmente apresentamos os computadores e projetores usados para
produzir e apresentar as sessões do Planetário. Em seguida, visitamos os instrumentos astronômicos
expostos nas proximidades 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: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos.
Dias: 14 e 28 de julho de 2019, domingos
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Horário: das 13h40 às 15h00
Local: Planetário Prof. Aristóteles Orsini
OFICINAS
Oficina: Lançamento de foguetes
Sobre: O desejo de exploração espacial, de visitar outros mundos e alcançar as estrelas está presente na
humanidade desde sua origem. E hoje, essa jornada já começou. Com as missões espaciais, é possível
enviar pessoas para além da Terra e realizar um sonho. Esta oficina mostra como um veículo espacial
consegue escapar da Terra, simulando um programa espacial desde a construção até o lançamento do seu
próprio foguete.
Vagas: 30
Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos.
Dia: 21 de julho de 2019, domingo
Horário: das 16h às 16h50
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica
Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada.
Oficina: Lua e formação de crateras
Sobre: Dentre todos os astros, a Lua é o que mais nos chama atenção quando olhamos para o céu noturno.
Desde a antiguidade, o ser humano a observa e reflete sobre as suas fases, sua constituição e
movimentação rápida em relação às estrelas, criando diversas histórias e narrativas para explicar a sua
existência no céu. Há mais de 400 anos notamos, pela primeira vez, a existência de deformações em sua
superfície, conhecidas como crateras, e, com o avanço tecnológico, há 50 anos, conseguimos ver suas
crateras pessoalmente, quando pisamos pela primeira vez em solo lunar. Nessa oficina, mostraremos
alguns avanços nas descobertas sobre o nosso satélite natural, a Lua, e, a formação e constituição das suas
crateras.
Vagas: 30
Público: a partir de 7 anos
Data: 21 de julho de 2019, domingo
Horário: das 13h50 às 15h
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica
Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada.
INTENSIVO
Intensivo de férias: “Reconhecimento de Céu”
Sobre: Fornecer, por meio de aulas práticas e de observações, métodos para a localização das principais
estrelas, constelações e outros objetos celestes.
Serão apresentadas as constelações do Zodíaco e as principais constelações de cada estação do ano.
Conteúdo programático: 1. Conceitos básicos para a observação do céu e apresentação de um céu típico
de uma noite de verão na cidade de São Paulo; 2. O céu típico de uma noite de outono; 3. O céu típico de
uma noite de inverno; 4. O céu típico de uma noite de primavera.
Facilitação e coordenação: Guilherme Menezes
Bacharel em Engenharia de Produção Mecânica pelo IMT – Instituto Mauá de Tecnologia, sendo um ano
cursado na UOP – University of Portsmouth/Inglaterra. Durante o intercâmbio realizou cursos sobre
Universo, sistemas planetários, estrelas e galáxias no ICG – Institute of Cosmology and Gravitation. Possui
curso de extensão universitária sobre Meteorologia pela USP – Universidade de São Paulo. Trabalha nos
Planetários de São Paulo desde sua reinauguração e possui experiência em cursos, palestras, sessões,
oficinas e outras atividades oferecidas pelos Planetários.
Coordenação: Dinah Moreira Allen
Vagas: 100
Público: nível médio completo ou em curso.
Período: de 10 a 31 de julho de 2019, quartas-feiras.
Horário: das 19h30 às 21h
Carga Horária: 6h /Local: Planetário Prof. Aristóteles Orsini
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UMAPAZ
Acesso: Av. IV Centenário, 1268 - Portões 07 e 07A
Responsável: Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz
Contato: 5908-3801
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br
*Programação completa de cursos e palestras no local, por telefone ou site.
Inscrições: inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
A 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.
ÁGUAS DO PARQUE IBIRAPUERA (CURSO VALIDADO)
Dia: 17, 24, 31 de julho, quartas-feiras Horário: 14h às 17h.
Descrição
O Parque Ibirapuera, inaugurado em agosto de 1954, possui grande biodiversidade, com 218 espécies da
fauna divididas entre borboletas, peixes, répteis e aves. No lago existente no parque pode ser observado
colhereiro, cabeça-seca e marreca-parda. A vegetação divide-se em eucaliptal com sub-bosque, bosques
heterogêneos, jardins, gramados e alamedas de alecrim-de-campinas, alfeneiro, bambu-chinês, chichá,
falsa - figueira-benjamim, guariroba, ipê-roxo, jerivá e seafórtia. O curso Águas do Parque Ibirapuera
abordará esse cenário de biodiversidade e aliará as transformações que ocorreram no bairro e na bacia do
córrego do sapateiro incluindo visita monitorada ao lago existente no parque.
Conteúdo Programático:
17 de julho, quarta-feira
Parque Ibirapuera e a Bacia Hidrográfica do Córrego do Sapateiro: aspectos históricos e ambientais.
24 de julho, quarta-feira
Visita monitorada a fonte com plantas aquáticas; aos lagos do Parque Ibirapuera e ao Córrego do Sapateiro
com ficha de campo elaborada para observação e registro e a Estação de Tratamento de Esgoto localizada
no limite do parque.
31 de julho, quarta-feira
Aspectos da educação para a conservação de rios e lagos inseridos em parques urbanos.
Facilitação e Coordenação
Miriam Falótico - Bióloga pela UNESP, Pedagoga pela UFSCar; Doutora em Ciências pela USP e Educadora
Ambiental na UMAPAZ.
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/formacao_em_educacao_a
mbiental/programacao_mensal/index.php?p=275639

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
Local: Sede da UMAPAZ - Parque Ibirapuera - Av. Quarto Centenário, 1268
Pedestres: Portão 7A
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul)
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MEDITAÇÃO
Todas as quartas-feiras das 11h às 12:30h
Onde: Sede da UMAPAZ
Não é necessário realizar inscrição
AVENTURA AMBIENTAL – atividades de sensibilização ambiental
Coordenadora: Ecóloga Andréa de Almeida Bossi
Atividade Gratuita
Vagas: Mínimo de 15 e máximo de 40 participantes
Data: Terça à Sexta
Horário: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30
Email: aventuraambientalumapaz@prefeitura.sp.gov.br
Telefone: (11) 5908-3823
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/noticias/?p=164039
DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS
Quando:Todas as quartas-feiras das 9h às 11h
Todas as quintas-feiras das 15h às 17h
Onde: Sede da UMAPAZ
Não é necessário realizar inscrição
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.
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JULHO de 2019
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.
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