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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 

Janeiro d 2019 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/d779342/Desktop/Ibira2015/03.PROGRAMAÇÃO2019/01.PROGRAMAÇÃOJANEIRO2019/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20JANEIRO%202019%20SVMA.docx%23_Toc534281786
http://www.sptrans.com.br/
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

ARENA DE EVENTOS 

Festival Novos Talentos no Parque  
25 e 26 de Janeiro 
14h00 
 

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 

 

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. 
 

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 
 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
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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  
 

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  
 

http://www.museuafrobrasil.org.br/
http://www.mac.usp.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  
 
Nossas atividades acontecem no Planetário do Ibirapuera e no Prédio da Escola Municipal de Astrofísica.  
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  
 

 

Dia Parque do Ibirapuera 

05/01/2020 

(domingo) 

13h - Sessão Cidadã: O Show da Luna no Planetário 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Planetas do Universo 

09/01/2020 

(quinta-feira) 

15h  – O Show da Luna no Planetário 

16h - Oficina: Sistema Solar 

17h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

12/01/2020 

(domingo) 

13h - O Show da Luna no Planetário 

13h40 - Visita Guiada 

15h - Sessão Cidadã: Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Planetas do Universo 

16/01/2020 

(quinta-feira) 

15h  – O Show da Luna no Planetário 

17h  – Planetas do Universo 

19/01/2020 

(domingo) 

13h - O Show da Luna no Planetário 

14h15 - Observação Solar 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Sessão Cidadã: Planetas do Universo 

23/01/2020 

(quinta-feira) 

15h  – O Show da Luna no Planetário 

16h - Oficina: Voyager 

17h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

25/01/2020 

(sábado) 

13h - O Show da Luna no Planetário 

14h - Oficina: Chá com Estrelas 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Planetas do Universo 

mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
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26/01/2020 

(domingo) 

13h - Sessão Cidadã: O Show da Luna no Planetário 

13h40 - Visita Guiada 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Sessão Cidadã Especial: Onde, no Universo, estão as moléculas essenciais 

para a vida? 

30/01/2020 

(quinta-feira) 

15h – O Show da Luna no Planetário 

16h - Oficina: Foguetes 

17h – Planetas do Universo 

 

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 

O Show da Luna no Planetário 

Sobre: Luna é uma garota muito curiosa e cheia de perguntas. Apaixonada por ciências, ela adora fazer 

experimentos e brincar de faz de conta. E quando começa uma investigação, não desiste até encontrar uma 

resposta! Ou... uma pergunta! É que uma pergunta sempre traz mais perguntas e é por isso que a ciência é 

tão incrível! Por que as estrelas cintilam? Dá para andar nos anéis de saturno? Existe vida em Marte? Por 

que Plutão não é mais um planeta? O que são constelações? Luna vai investigar estas e muitas outras 

questões científicas nesta viagem fantástica, interativa e musical pelo espaço! 

Parceria: Pinguim Content 

Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 

Duração: 40 minutos. 

Vagas: 190 

Planetas do Universo 

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.  

Vagas: 190 
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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 

 

Olhar o Céu de São Paulo outra vez  

Sobre: 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 

Vagas: 190 

 

Sessão de cúpula contemplativa - Voyager: uma longa jornada rumo às estrelas 

Sobre: 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. 

Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 

Duração: 40 minutos 

Vagas: 190 

 

 

 

 

 



8 
 

Sessão Cidadã Especial: A história da astronomia no Brasil 

Sobre: Nesta sessão, viajaremos pela história da astronomia no Brasil, começando no período imperial, 

quando D. Pedro II, o patrono da astronomia no Brasil por ser um grande apoiador e incentivador dessa 

ciência em nosso país, incluiu o Brasil nas entrelinhas da astronomia mundial. Desde então, muitos 

personagens fizeram parte dessa história e ajudaram a construir a astronomia que temos hoje no Brasil. 

Dentre esses personagens, há um número crescente de astrônomas nas últimas décadas, algumas delas 

ocupando posições de destaque no cenário mundial. Esta sessão mostra quão rica é a história da 

astronomia no Brasil, o que faz dela uma sessão tão especial.  

Apresentadora: Mirian Castejon (Bacharel em Física pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 

Filho", UNESP - Campus de Rio Claro, Mestre em Astronomia pelo IAG-USP, cujo trabalho visava estudar 

superaglomerados de galáxias. Atualmente, é doutoranda do Departamento de Astronomia do IAG-USP, 

com ênfase em grupos de galáxias e lentes gravitacionais, faz parte da equipe dos Planetários de São Paulo 

e do canal de divulgação científica Astrotubers. Para ela, estudar e trabalhar na área de astronomia é um 

sonho de infância realizado.) 

Faixa etária: Recomendada para o público a partir de 10 anos 

Duração: 1 hora 

Vagas: 200 

 

Sessão Cidadã Especial: Onde, no Universo, estão as moléculas essenciais para a vida? 

Sobre: Nesta sessão, falarei sobre minha carreira na Ciência e meu trabalho na detecção de moléculas que 

devem ter sido fundamentais para as origens da vida na Terra e, talvez, em outros mundos. Essas moléculas 

podem ser encontradas tanto em ambientes astrofísicos mais próximos de nós como em galáxias distantes. 

Também comentarei sobre os diferentes trabalhos desenvolvidos por astrobiólogos para tentar responder 

umas das maiores perguntas da humanidade - “Estamos sozinhos no Universo?”. 

Apresentadora: Carla Martinez Canelo (Bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre em 

Astronomia pelo IAG-USP. Atualmente é doutoranda em Astronomia do IAG-USP, com ênfase em 

Astrobiologia e Astroquímica. Trabalhou na Escola Municipal de Astrofísica, coordenando os cursos e 

atividades pedagógicas. Desde pequena, sempre acreditou que poderia haver vida em outros planetas, mas 

não sabia como poderia procurar por ela. Quando conheceu a Astrobiologia, a Ciência que estuda as 

questões sobre origens da vida e vida na Terra e no Universo, descobriu como poderia pesquisar este 

assunto tão interessante e, o mais importante, de forma científica.) 

Faixa etária: Recomendada para o público a partir de 10 anos 

Duração: 1 hora 

Vagas: 150 
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SINOPSE DAS ATIVIDADES 

 

OFICINAS 

Oficina: Sistema Solar em escala  

Sobre: Qual seria o diâmetro da Terra se o Sol fosse do tamanho do Planetário? E, se tomarmos a mesma 

escala, onde estaria a Terra se o Sol fosse o Planetário? Não é fácil representar distâncias e diâmetros na 

mesma escala, mas nesta oficina pretende-se ativar a imaginação das pessoas para que tenham uma noção 

dessas grandezas na natureza. 

Facilitação e coordenação: Graziella Pereira e Rayra Freitas 

Coordenação: Dinah Moreira Allen 

Vagas: 30 

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 

Dia: 09 de janeiro de 2020, quinta-feira 

Horário: 16h 

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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 2522 4669 

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada. 

Oficina: Disco Dourado da Voyager 

Sobre: O que temos aqui na Terra de interessante para divulgar pelo universo? Apresentamos, nesta 

oficina, o desenvolvimento da observação do espaço, como o ser humano iniciou seus passos fora da Terra 

e qual a forma de ver mais longe e levar informações da humanidade pelo espaço afora. O enfoque é para 

as missões Voyager, que carregam um disco de ouro com informações de comunicação humana, seres 

vivos, sons e imagens relevantes para os habitantes da Terra. Cada participante receberá um disco dourado 

e terá a oportunidade de expressar sua ideia sobre o quê deveria ser apresentado a um eventual ser 

inteligente que por acaso encontre a nave espacial. 

Facilitação e coordenação: Micaela Gutmann Salim e Ellen Santos 

Coordenação: Dinah Moreira Allen 

Vagas: 20 

Público: a partir de 7 anos 

Dia: 23 de janeiro de 2020,  quinta-feira 

Horário: 16h 

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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. 
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Telefone: 11 2522 4669 

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada. 

 

Oficina: Chá com estrelas 

Sobre: Olhando para o céu com muita imaginação, desde os tempos mais remotos o ser humano tem 

agrupado as estrelas que aparentemente estão mais próximas no céu, formando desenhos bem criativos. 

Esse fenômeno pode ser observado em diferentes culturas, pois cada uma tem seu jeito especial de olhar 

para o céu. Mas será que as estrelas que compõem esses desenhos estão fisicamente próximas umas das 

outras? Nesta oficina, os participantes trabalharão a ideia de profundidade no céu, construindo 

constelações e transpondo-as para a Terra. 

Facilitação e coordenação: Amanda Lacerda e Henriette Righi 

Coordenação: Dinah Moreira Allen 

Vagas: 20 

Público: a partir de 14 anos ou menores acompanhados 

Dia: 25 de janeiro de 2020,  sábado 

Horário: das 14h às 17h 

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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 2522 4669 

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada. 

 

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. 

Facilitação e coordenação: Ellen Santos e Nícolas Oliveira 

Coordenação: Dinah Moreira Allen 

Vagas: 30 

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 

Dia: 30 de janeiro de 2020, quinta-feira 

Horário: das 16h às 18h 

Local:  Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque Ibirapuera. 
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Acesso para carros pelo portão 3, (estacionamento com Zona Azul). Acesso mais próximo para pedestres 

pelos portões 9 e 10. 

Telefone: 11 2522 4669  

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada. 

 

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. 

Facilitação e coordenação: Nicolas Dick, Amanda Lacerda e Micaela G. Salim 

Coordenação: Dinah Moreira Allen 

Vagas: 50 

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 

Dias: 12 e 26 de janeiro de 2020, domingos 

Horário: das 13h40 às 15h00 

Local: Planetário 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 2522 4669 

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada. 

 

OBSERVAÇÕES DO CÉU  

Observação Solar no Ibirapuera 

Sobre: Ao contrário das outras estrelas, podemos observar mais detalhes do Sol, por ele estar bem mais 

próximo. Mas você sabe qual é a cor do Sol? Sabe que de vez em quando aparecem manchas escuras no 

disco solar? Observar o Sol sem proteção oferece um grande risco à visão, mas aqui no Planetário você 

poderá observá-lo de forma totalmente segura, usando um telescópio com filtro potente e um 

"sunspotter". A atividade depende de boas condições meteorológicas para acontecer. 

Público: A atividade é livre. Não haverá fila preferencial para crianças. 

Dia: 19 de janeiro, domingo 

Horário: 14h15 

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. 
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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 – 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. 
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