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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

 

SVMA 

Fevereiro de 2020 
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http://www.sptrans.com.br/
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 
 

 

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  
 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO, COM PROJEÇÃO NAS ÁGUAS  
Todos os dias, a partir de 25 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2020 
20h00 | 20h30 
 

SERRARIA  

Acesso: Av. República do Líbano - Portão 07 
 
TAI CHI 
Todas as segundas e sexta-feiras às 10h30. 
Responsável: UMAPAZ/SVMA. 
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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 
 

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 

OFICINAS ABERTAS  
OFICINA HORÁRIO DIAS ACOLHIMENTO COLETIVO  
10:30 Segunda-feira  BIJUTERIA - CONVIVÊNCIA  
14:30 Segunda-feira (10/02) CAMINHADA  
08:15 Terça-feira CONSELHO GESTOR CECCO  
13:00 Segunda-feira (1ª do mês) FIOS E BORDADOS 
14:00 Quarta-feira (05/02) IBIRA-ARTE 
10:30 Sexta-feira (06/03) JARDINAGEM  
10:00 Terça-feira (04/02) MÚSICA  
14:30 Segunda-feira (17/02) MEDITAÇÃO  
09:00 Sexta-feira (21/02) (Exceto na 2ª sexta-feira do mês) RODA DE CONVERSA  
14:30 Segunda-feira (10/02) TAI CHI PAI LIN  
10:30 Quinta-feira (06/02) 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 

Acesso: Av. IV Centenário, Portão 07A 
Responsável: Escola de Jardinagem 
Contato: 5908-3801| Inscrições: oficinasjardim@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem 
 
O detalhamento da programação, com atualização ao longo do ano, é divulgado mensalmente pelo Boletim 
Informativo da Escola Municipal de Jardinagem e fica disponível no site. 
Oficina, palestra, trilha ou minicurso 
As inscrições são feitas mediante preenchimento de ficha própria para cada atividade (oficina, palestra, 
trilha ou minicurso), disponível no site. Observe as datas a partir das quais as inscrições estão disponíveis. 
Ocasionalmente, os eventos também são divulgados/disponibilizados através de e-mail enviado com pelo 
menos cinco dias de antecedência à data de suas realizações. 

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

 

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 
 
 

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  
 
Programação Família MAM Fevereiro 2020  
Quando: 08 fev (sáb) 15h às 16h  
O que: Oficina de lightpainting Os participantes irão produzir imagens a partir da técnica fotográfica de 
lightpainting: pintura com a luz.  
Quem: mam educativo participação: + 04 anos  
Inscrição com 30 minutos de antecedência, gratuita. 20 vagas.  
Onde: ateliê educativo  
 
Quando: 15 fev (sáb) 15h às 16h  
O que: Pintura com confete Inspirados pelo clima do carnaval, convidamos os visitantes a criarem imagens 
utilizando confetes.  
Quem: mam educativo participação: + 04 anos  
Inscrição com 30 minutos de antecedência, gratuita. 30 vagas.  
Onde: ateliê educativo  

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.museuafrobrasil.org.br/
http://www.mac.usp.br/
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Quando: 22 fev (sáb) 15h às 16h  
O que: Oficina de dragões voadores Oficina de confecção de brinquedo voador da cultura tradicional da 
infância, inspirado em história de cultura popular.  
Quem: mam educativo participação: + 04 anos  
Inscrição com 30 minutos de antecedência, gratuita. 20 vagas  
Onde: ateliê educativo  
 
Quando: 25 fev (ter) 15h às 16h  
O que: Oficina Carnaval da cintura para baixo Inspirados pelo clima do carnaval. convidamos os visitantes a 
criarem personagens para mudarem da cintura para baixo, a partir de desenho e pintura sobre papelão. 
Quem: mam educativo participação: + 04 anos  
Inscrição com 30 minutos de antecedência, gratuita. 30 vagas 
Onde: ateliê educativo  
 
Quando: 29 fev (sáb) 15h às 16h  
O que: Na palma da mão: cacuriando. Intervenção artística com grupo êBA A intervenção visa apresentar a 
transcriação da língua portuguesa em língua de sinais, através de músicas e brincadeiras construídas 
coletivamente pelo cacuriá, dança típica do estado do Maranhão. Levando o público a um grau de entrega 
e interação, a proposta busca quebrar com barreiras que só o lúdico, o mágico e a diversão são capazes de 
fazer.  
Quem: grupo êba Sobre o grupo êBA! O grupo surgiu no início de 2012 a partir da intersecção entre 
diversos interesses: a contação de histórias, as brincadeiras infantis, a cultura popular e a cultura Surda. Foi 
com estas quatro bases que o grupo passou a desenvolver técnicas de narração que pudessem unir o 
público surdo e o ouvinte num mesmo universo lúdico e interativo – o que também se desenrolou em 
oficinas, cursos, formação de educadores e intervenções culturais. O grupo é formado por Amanda Lioli, 
pedagoga e intérprete de LIBRAS, Brunna Talita, contadora de histórias e educadora e Li Albano, psicóloga 
social e percussionista, além de artistas surdas e ouvintes convidadas. Nos últimos anos, realizou 
apresentações, oficinas e mediações de leitura bilíngues em Bibliotecas Estaduais e Municipais de São 
Paulo, Auditório Ibirapuera, Casa das Rosas, Itaú Cultural, Sesc Belenzinho, Sesc Santo André, Sesc Santo 
Amaro, Sesc Campo Limpo, Sesc Jundiaí, Sesc Pompéia, Sesc Campinas, Sesc Registro, Sesc Santos, Sesc 
Osasco, Sesc Ipiranga, Sesc Parque Dom Pedro, Sesc 24 de maio, Bibliosesc Santana, Circuito Sesc de Artes 
2016 e 2017 (passando por mais de 100 cidades no interior e litoral do estado de São Paulo), Mostra Sesc 
Cariri de Culturas (CE) , participou de eventos literários como a Bienal do Livro, Festa Literária da Zona Sul 
em São Paulo e Festa Lítero-Musical de São José dos Campos e Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP) 
no Sesc Paraty, além de eventos voltados à comunidade Surda como Setembro Azul e Virada Inclusiva, em 
centros culturais públicos e privados.  
Participação: + 04 anos Inscrição gratuita. Aberto ao público.  
Onde: na marquise, em frente a sala de vidro 
 
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 físico do museu, ao mesmo tempo que se democratiza e 
acessibiliza os conhecimentos e experiências gerados dentro da instituição. 
 
 
 
 
 
Atividade: Oficina de pintura em ação com mam educativo 
Dia: 02/02/2020  
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Horário: 11h  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro  
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre  
Descrição: Nesta oficina exploraremos o gesto como matéria prima da composição de uma pintura, 
experimentando a técnica do action painting, que propõe uma pintura fora do cavalete, com papel no chão, 
gotejando, lançando e jogando a tinta sobre ele. O participante poderá explorar o gesto do seu corpo por 
todo o suporte, colocando-se “dentro da tela”. Não é necessária experiência prévia. 
 
Atividade: Roda de conversa: “Circuito da Música e Inserção de Corpos Trans e LGBTQ+” com Rosa Luz, Mc 
Delacroix e Kiara Felipe com intérpretes de Libras  
Dia: 02/02/2020  
Horário: 15h30 às 17h30  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro  
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre  
Descrição: Roda de conversa com intelectuais e ativistas que ampliaram a linha de pensamento e 
subjetividades inerentes às artes e mercado da música no Brasil. 
  
Descrição: Oficina de desenho expandido com mam educativo  
Dia: 09/02/2020  
Horário: 11h  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro  
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre  
Descrição: Através da exploração entre o bi e o tridimensional, o público experimentará como o desenho 
pode dialogar com a escultura. Não é necessária experiência prévia.  
 
Atividade: Dançando como nos videoclipes com Isa Zendron 
Dia: 09/02/2020  
Horário: 16h às 17h  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre  
Descrição: Sabe aquela sensação boa de dançar em casa e se sentir um pop star? Este é o intuito dessa 
aula. Uma aula de 1h30, com aquecimento e uma pincelada em consciência corporal para as pessoas 
soltarem seu corpo e se libertar da vergonha. Em seguida uma coreografia para fazer todos mexerem o seu 
corpo e a sua coordenação motora. Não só pela parte física, a aula também é muito importante para 
trabalhar a auto-estima, a liberdade de movimentação e nosso empoderamento como pessoas dançantes. 
Não é necessária experiência prévia. Isadora Zendron é formada em Moda, mas com longa vivência na 
dança. Praticou Ballet e foi atleta federada pelo Estado de Santa Catarina em Ginástica Rítmica Desportiva. 
Após 15 anos praticando essa modalidade, migrou para a danças mais artísticas, onde participou de vários 
cursos de hip-hop, street dance e jazz no Brasil e também nos Estados Unidos (Broadway Dance Center). 
Competiu com seu Grupo de Dança - GAHP em alguns festivais renomados como o FIH2 Festival 
Internacional de Hip Hop de Curitiba e o Festival de Dança de Joinville.  
 
Descrição: Oficina barangandão arco-íris  
Dia: 16/02/2020  
Horário: 11h  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro  
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina de confecção de brinquedo voador da cultura tradicional da infância, inspirado em 
histórias da cultura popular. Não é necessária experiência prévia  
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Atividade: Fragmentos de uma Encruzilhada: dança, hip hop, negritudes e brasilidades  
Dia: 16/02/2020  
Horário: 16h às 17h30  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro  
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre  
Descrição: Esta oficina de dança aberta para todos interessados propõe, a partir da pesquisa de linguagem 
Encruzilhada do grupo Fragmento Urbano, provocar nos corpos reflexões sobre as danças afro-brasileiras 
na contemporaneidade, produzidas em espaços urbanos. Provocando a partir de experiências dos corpos 
brasileiros atravessado por diversas manifestações populares, modos de viver, de olhar o mundo e de 
descobrir no próprio corpo uma maneira própria de se recriar. 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. Sua responsabilidade social e política é o que os move, por isso produzimos dança 
respeitando as diferenças, despertando empatia, reconhecendo e valorizando nossas raízes afro brasileiras 
e indígenas  
 
Atividade: Confecção de adereços de carnaval  
Dia: 23/02/2020  
Horário: 15h  
Local: Na marquise do parque em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre  
Participantes: Livre  
Descrição: Oficina de confecção de adereços diversos para carnaval. A partir do estímulo dos materiais 
propostos, o mam educativo propõe a criação de adereços tradicionais com formatos modernos como: 
máscaras; ombreiras e chapéus.  
 
Todas as atividades são livres e gratuitas sem limite de público. 
 

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  
 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
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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 03,09 e 10  
Responsável: Planetário e Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini  
Contato: 5575-5206| 5575-5425 /planetarios@prefeitura.sp.gov.br  
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios  
 

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 – Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz é um departamento da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, tem o propósito de sensibilizar e 
contribuir para a formação de pessoas capazes de viver de forma sustentável, de promover na sua 
comunidade, modos de convivência socioambiental sustentável. Oferece cursos e atividades de educação 
ambiental e para a convivência, tendo como princípios o respeito à comunidade da vida, a biodiversidade e 
a diversidade humana, a transdisciplinaridade e a cultura de paz, acolhendo a Carta da Terra como 
documento-base. 
 
BIBLIOTECA: ESPAÇO SAPUCAIA: 
Acervo voltado ao meio ambiente e cultura de paz. Livros, teses, trabalhos técnicos, periódicos, CD’s, 
DVD’s, VHS e fotografias. Dedicada à pesquisa, consulta e empréstimo. O acervo pode ser conhecido no site 
www.umapaz.phlweb.com.br 
Segunda a Sextas, 09h00 às 19h00 | Sábados, 09h00 às 13h00 |Informações: 5908-3828| Contato: 
bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br. 
 

mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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