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

ACESSO A PEDESTRES: 

- Avenida IV Centenário, portões: 05, 06 e 07A 

(UMAPAZ); 

- Avenida Pedro Álvares Cabral, portões: 02, 03, 

04, 09 e 10. 

- Avenida República do Líbano, portões: 07, 08 e 

09A. 

 

ACESSO A VEÍCULOS: 

- Avenida Pedro Álvares Cabral: 

Portão 03 – Livre a visitantes (zona azul) e veículos 

autorizados 

Portão 10 – apenas a credenciados, não podendo, 

portanto, ser utilizado por visitantes. 

- Avenida República do Líbano: 

Portão 07 - Livre aos visitantes mediante uso 

cartão Zona Azul. 

- Avenida Quarto Centenário: 

Portão 05 – apenas a credenciados, não podendo, 

portanto, ser utilizado por visitantes. 

 

HORÁRIO DOS PORTÕES: 

- Portões: 02, 05 e 10, das 05h às 00h. 

- Portões: 04, 06 e 09, das 05h às 22h. 

- Portões: 07, 08 e 09A, das 06h às 20h. 

- Portão: 07A, das 07h às 16h. 

- Portão 03 – pedestres até às 00h / veículos até às 

22h. 

 

HORÁRIO DOS PORTÕES, SOMENTE AOS 

SÁBADOS NO “IBIRA 24H”: 

- Portões de acesso a veículos fecham às 22h00, 

todos os veículos no interior do Parque devem sair 

até meia-noite, exceto veículos credenciados. 

- Portões de acesso a pedestres fecham às 22h, 

exceto os Portões 02 e 10 com livre acesso 24h. 

Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/svma 

Recomenda-se ao visitante o uso dos meios de 

transporte: ônibus, integração metro-ônibus, táxi, 

bicicleta ou a pé. 

*Maiores informações para acessos e conduções 

ao parque, entre em contato com a SPTRANS pelo 

telefone 156 ou site: www.sptrans.com.br

file:///C:/Documents%20and%20Settings/d779342/Desktop/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2018/11.NOVEMBRO2018/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20NOVEMBRO%20SVMA%202018.docx%23_Toc528678843
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

ARENA DA PONTE DE FERRO   

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portao 10 

 
AÇÃO BATE CORAÇÃO 
Domingo 11 de Novembro de 2018 das 8h às 17h   
Responsável: CEJAM – Ana Miriã 
A ação visa disseminar os conhecimentos sobre atendimento de parada cardíaca para o público leigo, 
orientar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, através de treinamento em Reanimação 
Cardiopulmonar (RCP), da verificação da pressão arterial, teste de glicemia capilar e avaliação de IMC – 
teste de bioimpedância.  
 

FONTE LUMINOSA  

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

FONTE LUMINOSA 
 
ESPETÁCULO DA FONTE LUMINOSA  
Sábados e Domingos até 25 de Novembro de 2018:  
Show das águas com projeção de luzes e som:  
Sábado e Domingo, 20h30 às 21h00 | 21h00 às 21h30 
 
ESPETÁCULO DA FONTE MODO ORNAMENTAL  
Show das águas:  
Segunda a Sexta, 9h00 às 12h | 14h às 17h | 19h às 21h 
Sábado e Domingo, 9h às 12h | 14 às 18h  
 

GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITORIO   

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portao 10 
 
VIRADA ZEN  
Domingo 11 de Novembro de 2018 das 10h às 21h. 
Responsável: DGLG 1 & 1 & 2 & 3 Imagem Ltda – ME  
A Virada Zen promove atividades de bem estar e saúde como Yoga, meditação e apresentações musicais. 
 
PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

PALCO PRINCIPAL 

10HOO – YOGA E MÚSICA - MILA MONTEIRO E GUI RICELLI 

11H15 – MEDITAÇÃO com FERNANDO BELATTO 
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12h15 - Vídeo Meditação - As 7 dimensões de poder na consciência  

Preethaji - O&O Academy 

 

12H30 – MEDITAÇÃO com LUANA FERREIRA  

13H30 – Mariana ferrão, Satyanatha e Banda Manauma  

15H30 – CHANDRA LACOMBE E FUSÃO DIVINA 

17H30 – PENA DE PAVÃO DE KRISHNA 

19H30 – TIÊ 

 

LOUNGE DEEKSHA 

DOAÇÃO DE DEEKSHA 

DAS 10H00 ÀS 17H30 

 

LOUNGE YOGA 

AULAS E ATIVIDADES DE YOGA 

DAS 10H00 ÀS 17H30 

 

LOUNGE TERAPIAS 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS 

DAS 10H00 ÀS 17H30 

 

ZEN KIDS  

10H30 – YOGA DOS BICHOS 

11H45 – PÍLULAS VIVÊNCIA FAMÍLIA-AÇÃO – MANUAL EM FAMÍLIA 

13H00 – MEDITAÇÃO PARA CRIANÇAS – FLÁVIA SCHULER 

14H15 – YOGA DOS BICHOS 

15H30 - PÍLULAS VIVÊNCIA FAMÍLIA-AÇÃO – MANUAL EM FAMÍLIA 

16H45 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - CANTA E CONTA 

 

INSTALAÇÃO VIVA INTERATIVA 

DAS 11H00 ÀS 17H00 – Instalação Viva Interativa - Manual em Família 

 

BARRACA LÚDICA 

DAS 11H00 ÀS 17H00 – BARRACA LÚDICA - MANUAL EM FAMÍLIA 

 

ESPAÇO MEDITAÇÃO 

ATIVIDADES DAS 10H00 ÀS 20H00 

 

GRAMADO AO LADO DA BANCA DE JORNAL   

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portao 10 
 
EXPOSIÇÃO MUSEU PARA QUEM? 
Sábado e Domingo 10 e 11 de Novembro de 2018, das 8h às 17h.  
Responsável: Enactus USP  
A Exposição consiste em receber o visitante dentro de uma tenda, onde se senta em uma cadeira em frente 
a um espelho com um headphone com áudio de depoimentos de mulheres ex-presidiárias contando um 
pouco de sua história. No espaço adjacente haverá outra história de uma outra mulher.  
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GRAMADO DA PRAÇA DA PAZ  PROXIMO A LANCHONETE  

Acesso: Av. República do Líbano – Portão 08 
 
AMERICA MEDITA 
Sábado 17 de Novembro de 2018 das 10h às 11h45.  
Responsável: Associação Cultural Educacional e Social Arte de Viver  
América Medita tem o objetivo de conduzir as pessoas a uma meditação afim de minimizar os efeitos do 
stress no seu dia a dia, através da Yoga, respeiração e meditação. Haverá a apresentação do Sitarista de 
Marcus Santurys.  

 

PLATÉIA EXTERNA  

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

15 NOV 2018 | 17h 
26º FESTIVAL MIX BRASIL DE CULTURA DA DIVERSIDADE  
com Johnny Hooker 
O Auditório Ibirapuera será palco do 26o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, maior evento LGBTQ 
da América Latina e um dos maiores do mundo, e traz à plateia externa da casa, como parte de sua 
programação, Johnny Hooker. Acompanhado por uma banda, o cantor e compositor mostra as músicas de 
seu mais recente trabalho de inéditas, Coração, além de alguns sucessos de seu disco anterior, Eu Vou 
Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[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 
 
25 NOV 2018 | 19h 
SAMSUG E-FESTIVAL INSTRUMENTAL 
com Orquestra Juvenil Heliópolis, Frejat e Mazin Silva 
O Auditório Ibirapuera será palco do Samsung E-Festival Instrumental, que traz à plateia externa da casa, 
sob a regência do maestro Edilson Ventureli, a Orquestra Juvenil Heliópolis apresentando grandes sucessos 
do rock com novos arranjos, feitos especialmente para a ocasião. Durante o concerto, os instrumentistas 
terão a companhia de Frejat. O músico catarinense Mazin Silva, vencedor do concurso Samsung E-Festival 
Instrumental 2018, participa do evento. 
duração: 120 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 

PRAÇA DA MARINHA – PORTÃO 10  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 10  
F1 – EXPERIENCE – O TRUCK 
Sexta, sábado e domingo 02, 03 e 04 de Novembro de 2018, das  9h às 19h.   

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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Responsável: Cantacom Comunicação Ltda - EPP 
Interatividade com simulador de Fórmula 1 para game em VR, com cockpit, óculos VR e volante. Os 
participantes poderão sentir a experiência de dirigir um carro de F1 pela pista de Interlagos no interior da 
Truck-Van.  
 

QUADRA SOCIETY  

Acesso: Av. IV Centenário – Portão 06 
 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AMPUTADOS 
Quinta, Sexta e Sábado 15, 16 e 17 de Novembro de 2018 
Responsável: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.  
O Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados é disputado pelos 12 times de todo o país. O evento 
ocorrerá na quadra society do parque durante os dias 15 a 17 de novembro. Os jogos ocorrem no período 
da manhã e da tarde, sendo 2 jogos de manhã – sequenciais e 2 Jogos de tarde – sequenciais.  
 

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. 
 

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 
2, 3 e 4 NOV  2018 | 17h 
Música no Foyer 
com Coro Luther King 
O Coro Luther King volta ao foyer do Auditório Ibirapuera e apresenta a trilogia Canto das Três Raças – 
Europa, América, África. O grupo mostra temas musicais tradicionais desses continentes e sua influência na 
identidade cultural brasileira. A direção artística é do maestro Martinho Lutero Galati. 
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 

mailto:dobraduraslena@ig.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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9 NOV 2018 | 21h 
Música no Foyer 
com Tribalanço 
O trio de música instrumental, formado por André Silvestre (baixo), Nichollas Maia (piano) e Matheus 
Marinho (bateria), apresenta o espetáculo A Volta do Sambalanço, que presta homenagem aos trios das 
décadas de 1960 e traz um repertório composto de obras de grandes compositores da música brasileira – 
como João Donato, Tom Jobim, Dori Caymmi e Vinicius de Moraes –, com novos arranjos e adaptações. 
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 
 
11 NOV 2018 | 19h 
Música no Foyer 
com Dedo de Moça 
O grupo Dedo de Moça, que se dedica a apresentar releituras de clássicos do samba e do choro numa 
formação inusitada e camerística – composta de instrumentos da música popular e erudita, como cello e 
violino –, mostra as composições de seu primeiro disco, intitulado Atemporal. O repertório traz obras de 
artistas de diferentes escolas, épocas e estilos, como Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim, Nelson 
Cavaquinho e Paulinho da Viola. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Entrada por ordem de chegada ao foyer do Auditório Ibirapuera 
[livre para todos os públicos]  
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
 
15 NOV 2018 | 17h 
26º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade  
com Johnny Hooker 
O Auditório Ibirapuera será palco do 26o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, maior evento LGBTQ 
da América Latina e um dos maiores do mundo, e traz à plateia externa da casa, como parte de sua 
programação, Johnny Hooker. Acompanhado por uma banda, o cantor e compositor mostra as músicas de 
seu mais recente trabalho de inéditas, Coração, além de alguns sucessos de seu disco anterior, Eu Vou 
Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!. 
duração: 60 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[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 
 
16 NOV 2018 | 21h 
FILAFRO Pop Orquestra 
em Alma Rumbaiana 
participação Rolando Luna 
regência Josoé Polia 
A FILAFRO Pop Orquestra – grupo musical da Filarmônica Afro Brasileira, formada por cordas, sopros e 
percussão – recebe o músico cubano Rolando Luna para o concerto inédito Alma Rumbaiana. O repertório 
traz obras de compositores brasileiros e cubanos, como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Lecuona, Rafael 
Hernández e Ignácio Cervantes, além de trabalhos do maestro Josoé Polia e de Rolando Luna. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)  
[livre para todos os públicos) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
17 NOV 2018 | 17h 
Orquestra Locomotiva 
em Rock Sinfônico 
regência Rogério Schuindt 
A Orquestra Locomotiva – organização sem fins lucrativos que assiste, por meio do ensino da música no 
contraturno escolar, crianças e adolescentes em locais de alta vulnerabilidade social do Grande ABC 
Paulista – sobe ao palco, sob a regência do maestro Rogério Schuindt, com o espetáculo Rock Sinfônico. O 
repertório é composto de sucessos do rock nacional e internacional, como “Monte Castelo”, “We Will 
Rock You” e “Satisfaction”. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa. 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
18 NOV 2018 | 19h 
EcoMúsica Brasil-Japão 
com Fábio Caramuru 
No concerto EcoMúsica Brasil-Japão, temas originais criados especialmente pelo pianista e compositor 
Fábio Caramuru se agregam a diferentes sons de animais – cujos registros sonoros foram captados em 
diversos locais do Brasil e do Japão –, resultando em um trabalho artístico que presta homenagem à 
natureza desses dois países. O evento celebra o encerramento das comemorações dos 110 anos da 
imigração japonesa no Brasil.  
Antes do espetáculo, no foyer do Auditório, haverá uma apresentação da Orquestra de Violoncelos Fukuda 
Cello Ensemble e demonstração de shodô (escrita japonesa) com o especialista Elcio Yokoyama.  
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
23 NOV 2018 | 20h 
Ballet Paraisópolis   
em Marias 
O Ballet Paraisópolis, formado por 200 crianças e jovens (com idade entre 8 e 17 anos) da segunda maior 
comunidade de São Paulo, sobe ao palco com o espetáculo Marias. O enredo conta a história de diversas 
Marias que, em meio a tantas adversidades, seguem dispostas a lutar diariamente por aquilo com que 
sonham. Esta é primeira vez que o balé utiliza encenações teatrais, as quais introduzem as 16 coreografias 
da apresentação, que se alternam nos estilos clássico, neoclássico, contemporâneo e de repertório. O 
artista de Paraisópolis Antônio Ednaldo da Silva, o “Berbela”, participa da abertura do evento. 
 duração: 80 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 
apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa. 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Audiodescricão 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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24 NOV 2018 | 21h 
Fabiana Cozza  
em Dos Santos 
participação Rui Moreira 
A cantora Fabiana Cozza sobe ao palco, acompanhada por músicos, com o espetáculo Dos Santos, que 
conta com direção de Elias Andreato e direção musical e arranjos de Fi Maróstica. O sentimento de tudo o 
que é sagrado está presente nas canções, que falam das folhas, do vento, do fogo, da terra, da água, de 
seres invisíveis que habitam nossos corpos e nosso imaginário e trazem à tona mitos, crendices e rezas 
populares, figuras do sagrado indígena e afro-brasileiras. O repertório é composto de obras de Douglas, 
Moyseis Marques e Luiz Antonio Simas, Gisele de Santi, Tiganá Santana. O show conta com a participação 
do coreógrafo e bailarino Rui Moreira. 
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 
 
25 NOV 2018 | 19h 
Samsug E-Festival Instrumental 
com Orquestra Juvenil Heliópolis, Frejat e Mazin Silva 
O Auditório Ibirapuera será palco do Samsung E-Festival Instrumental, que traz à plateia externa da casa, 
sob a regência do maestro Edilson Ventureli, a Orquestra Juvenil Heliópolis apresentando grandes sucessos 
do rock com novos arranjos, feitos especialmente para a ocasião. Durante o concerto, os instrumentistas 
terão a companhia de Frejat. O músico catarinense Mazin Silva, vencedor do concurso Samsung E-Festival 
Instrumental 2018, participa do evento. 
duração: 120 minutos (aproximadamente) 
ingressos: Gratuito. Plateia externa 
[livre para todos os públicos] 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
30 NOV 2018 | 21h 
Música no Foyer  
com Renato Anesi 
em show de lançamento do disco Tenor Guitar In Concert 
O compositor e instrumentista Renato Anesi se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera com o 
espetáculo Tenor Guitar in Concert – homônimo ao seu mais recente disco –, no qual mostra forma e 
técnica únicas para o violão tenor, recriando o uso do instrumento e ampliando suas possibilidades. O 
repertório é formado por composições autorais, além de clássicos de Ernesto Nazareth, Pixinguinha e Jacob 
do Bandolim – com arranjos do artista para o violão tenor. 
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  
 
 

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) 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br 
Todos os serviços do Bosque da Leitura são gratuitos. 
Horário de funcionamento: Sábados e Domingos, 10h às 16h  
 

FEIRA DE TROCA DE GIBIS – BOSQUE DA LEITURA 
Domingo 25 de Novembro de 2018, das 10h às 16h 
Responsável: Bosque da Leitura 
 
 
 

CECCO 

Segunda à Sexta, Acesso: Av. IV Centenário – Portão 05 - 8h às 17h 

Responsável: CECCO Ibirapuera - Contato: 5549-7840 | www.ceccoibirapuera.com.br  
 

OFICINAS ABERTAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

ACOLHIMENTO COLETIVO 10:00 Segunda-feira 

CAMINHADA 08:15 Terça-feira 

CAMINHADA 08:15 Quinta-feira 

CONSELHO GESTOR CECCO 13:00 Segunda-feira (1ª do mês) 

IBIRA ARTE 10:00 Sexta-feira 

EXPEDIÇÕES AMBIENTAIS (1ª e 3ª 
terças-feiras do mês) 14:00 Terça-feira 

JARDINARTE (2ª terça-feira do mês) 14:00 Terça-feira 

MÚSICA 14:30 Segunda-feira 

MEDITAÇÃO 09:00 Sexta-feira 

RODA DE CONVERSA 14:30 Segunda-feira 

TAI CHI PAI LIN 09:30 Quarta-feira 

TAI CHI PAI LIN 10:30 Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceccoibirapuera.com.br/
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OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

ARTE EM TECIDOAVANÇADA 09:00 Quarta-feira 

ARTE EM TECIDO INTERMEDIÁRIA 08:15 Terça-feira 

ARTE EM TECIDO PASSO A PASSO 10:00 Terça-feira 

BIJUTERIA-PRODUÇÃO DE 
ACESSÓRIOS 13:00 Segunda-feira 

BIJUTERIA - CONVIVÊNCIA 15:00 Segunda-feira 

COLÓQUIO CULTURAL 14:00 Quarta-feira 

DESLOCAMENTOS 10:00 Quinta-feira 

ECONOMIA SOLIDÁRIA – Produções 09:00 Sexta-feira 

ENCONTROS DE CRIAÇÃO 14:00 Terça-feira 

FIOS E BORDADOS 14:00 Quarta-feira 

JARDINAGEM 10:00 Terça-feira 

MARCHETARIA AVANÇADA 08:15 Segunda-feira 

MARCHETARIA INTERMEDIÁRIA 14:00 Sexta-feira 

MARCHETARIAPASSO A PASSO 10:30 Sexta-feira 

MOSAICO 10:00 Quinta-feira 

OLGA KOSS 10:00 Quinta-feira 

YOGA* 08:30 Segunda-feira 

YOGA* 08:00 Quarta-feira 
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ESCOLA MUNICIPAL DE 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 
 
33ª BIENAL DE SÃO PAULO – AFINIDADES ELETIVAS 
Período do Evento: 07 de setembro a 09 de dezembro de 2018 
Pavimentos: Térreo/mezanino, 1º,2º e 3º pavimentos 
Horário de Funcionamento: das 09h às 19h de 3ª, 5ª, sábado e domingo das 09h às 22h de 4ª e 6ª 
Contato: 5576-7600 
Realização: Fundação Bienal de São Paulo 
GRATUITO 
Site: www.bienal.org.br 
 

30 ANOS MCDIA FELIZ 
30 de novembro de 2018 
Pavimento: Lounge Bienal 
Horário de Funcionamento: das 18h30 às 23h 
Realização: Instituto Ronald McDonald de Apoio à Criança 
Descrição: Evento de lançamento nacional da campanha McDia Feliz, envolvendo o público de instituições 
de todo o Brasil, médicos, voluntários da causa, além da equipe da empresa McDonald’ e de parceiros da 
campanha como franqueados e fornecedores da companhia. 
 

 MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera - Portão 10. 

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

Exposição de Longa Duração 
A exposição de Longa Duração pretende contar uma outra história brasileira. (...) tem a intenção de 
desconstruir um imaginário da população negra, construído fundamentalmente pela ótica da inferioridade 
ao longo da nossa história e transformá-lo em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no 
pertencimento, reafirmando assim o respeito por uma população matriz de nossa brasilidade. 
  
  
Design e Tecnologia no tempo da Escravidão  
A mostra apresenta mais de 400 peças do acervo do museu, entre objetos de uso doméstico e ferramentas 
para ofícios rurais e urbanos, que contextualizam o conhecimento aplicado na produção de objetos e 
utensílios dos séculos XVIII e XIX. 
  
  
Um Deoscóredes - 100 anos do Alapini Deoscóredes Maximiliano dos Santos | [PRORROGADA] Até 28 de 
Outubro de 2018 
A exposição é uma homenagem ao centenário de nascimento de Mestre Didi (1917-2013), Alapini do Ilê 
Asipa e filho de Mãe Senhora (1890-1967) - iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá.  
 
  
Os Africanos – O olhar europeu da fotografia contemporânea | [PRORROGADA] Até 28 de Outubro de 
2018 
Esta exposição reúne trabalhos de quatro fotógrafos do chamado velho continente que conseguiram 
contribuir, com profundo requinte estético, para uma compreensão artística da África atual. 
 
 
África Contemporânea | [PRORROGADA] Até 28 de Outubro de 2018 
A exposição apresenta trabalhos de artistas contemporâneos de diversos países africanos, criadores 
conhecidos por exporem as próprias feridas e acumulações por meio de pinturas, esculturas, instalações, 
desenhos e colagens. 
 
  
África e a Volta dos Espíritos | [PRORROGADA] Até 28 de Outubro de 2018 
A mostra África e a Presença dos Espíritos reúne esculturas, máscaras, asens e moedas produzidas em 
cobre, madeira, tecido, miçangas e fibra vegetal dos tradicionais povos africanos Guro, Fon, Senufo, Iorubá, 
entre outras etnias.  
 
 
Isso é coisa de Preto: 130 anos da Abolição da Escravidão | [PRORROGADA] Até 28 de Outubro de 2018 
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. 
 
Hiorlando [título provisório] | de 20 de Outubro de 2018 até 27 de janeiro de 2019 
A exposição apresenta peças esculpidas em maneira, bichos da água, do seco e do imaginário. O artista foi 
descoberto em Água Doce do Maranhão, pelos pesquisadores do Mapearte, projeto que localiza e registra 
os artesãos em atividade no Maranhão.  
 
Afetos - Edgar Rocha [título provisório] | de 20 de Outubro de 2018 até 27 de Janeiro de 2018 

http://www.museuafrobrasil.org.br/
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A exposição traz um panorama do trabalho do fotógrafo paulistano estabelecido no Maranhão há mais de 
40 anos. São fotografias que passeiam por temas como o patrimônio cultural, os navegantes e as 
celebrações do povo maranhense. 
 
 
 

Programação Cultural Museu Afro Brasil 
04 de novembro, domingo 
16h – Apresentação Musical do artista Ba Kimbuta  
 
08 de novembro, quinta-feira  
15h – Espetáculo de Teatro Baquaqua, com a Cia. dos Pássaros 
 
09 de novembro, sexta-feira 
15h – Espetáculo de Teatro Baquaqua, com a Cia. dos Pássaros 
 
10 de novembro, sábado 
16h – Espetáculo de Teatro Baquaqua, com a Cia. dos Pássaros 
 
20 de novembro,  terça-feira  
11h - Abertura da exposição do artista Marcelo D´Salete 
13h- Encontro com Artista: Marcelo D’Salete  
14h30 – Apresentação Musical do Bloco do Beco/Baque Atitude 
 
29 de novembro,  quinta-feira  
15h - Seminário Defensoria Pública. 

 
 
 
  

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA  ( NOVA SEDE - EXTERNO ) 

Acesso e Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301  
Terça das 10h às 21h e quarta a domingo das 10h às 18h. 
Entrada gratuita  
Responsável: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo  
Contato: 2648-0254 |Informações: www.mac.usp.br  
 
EXPOSIÇÕES EM ANDAMENTO 
 
VISÕES DA ARTE NO ACERVO DO MAC USP 1900-2000 
26SET16 - (exposição de longa duração) 
A exposição ocupa os sétimo e sexto andares do edifício apresentando o século XX por meio do acervo 
reunido pelo MAC USP, com curadoria das docentes do Museu Ana Magalhães, Carmen Aranha e Helouise 
Costa. São cerca de 140 obras de artistas como Tarsila do Amaral, Amedeo Modigliani, Flávio de Carvalho, 
Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Joan Miró, Anita Malfatti e muitos outros, além de situar as relações 
entre o MAC USP e a Bienal de São Paulo apresentando as obras premiadas que hoje pertencem ao acervo 
do Museu, de nomes como Max Bill e Di Cavalcanti, por exemplo.   
 
INSTAURAÇÃO DO MODERNO 
06ABR17 - (exposição de longa duração) 
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A exposição tem como foco o processo de instauração da arte moderna no Brasil que é muito bem 
representado pelo acervo do MAC USP. São obras produzidas no início do Século XX, dentro daquelas que 
talvez tenham sido as mais importantes vertentes da arte moderna: a pintura divisionista de Balla; o uso da 
linguagem abstrata (informal e geométrica) de artistas como Bérard e Vordemberg-Gildewart; a figura 
surrealizante de Maria Martins; e ainda as versões primitivistas de Victor Brecheret. 
 
 
MAC NO SÉCULO XXI – A ERA DOS ARTISTAS 
20MAI17 - (exposição de longa duração) 
Exposição apresenta um conjunto expressivo de obras que entraram no acervo do MAC USP recentemente, 
doadas por galerias, pela iniciativa privada, através de leis de incentivo e, principalmente, pelos próprios 
artistas. São mais de 100 obras de artistas como Regina Silveira, João Loureiro, Luiz Braga, Iran do Espírito 
Santo, Sandra Cinto, Lucas Simões, Geórgia Kyriakakys, Hugo Curti, Felipe Cama, Albano Afonso, Julio Leite, 
Jonathas de Andrade, Deborah Paiva, Claudio Cretti, Andrea Brown, Vânia Mignone, Marepe e Paulo 
Whitaker, entre tantos outros. 
 
RESERVA EM OBRAS 
06MAI17 - (exposição de longa duração) 
Enquanto acontecem as reformas de adaptação de sua reserva técnica – o espaço em que ficam guardadas 
as obras que não estão em exposição – o Museu de Arte Contemporânea da USP mostra ao público parte 
de sua coleção “em trânsito”. São 60 obras, entre pinturas e esculturas, de artistas como Waldemar 
Cordeiro, Maria Bonomi, Antonio Lizárraga, John Graz, Karl Hartung, Manabu Mabe, Yolanda Mohalyi, 
Antoni Tápies, Serge Poliakoff, Mary Vieira, Anatol Wladyslaw e muitos outros. 
 

MUSEU DE ARTE MODERNA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 
Contato: 5085-1300  
Informações: www.mam.org.br  
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: emaileducativo@mam.org.br 
 

Programa Família MAM 
 

02 de Novembro (sex) 
15h Experimentações fotográficas 
+5 anos 
Local: Ateliê MAM 
Atividades gratuitas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
 
03 de Novembro (sáb) 
11h* e 15h Entre Olhares: apresentação com a Cia Dança sem fronteiras 
*esta sessão contará com audiodescrição 
+livre 
Local: Na marquise em frente a Sala de Vidro da Aranha 
Atividades gratuitas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 

Domingo MAM 
 

      04 de Novembro (dom)  
     15h Oficina de bordado com Laysa Elias 
      Atividades gratuitas 
      Local: em frente ao painel OSGEMEOS 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
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+livre. 
 

Programa Contatos com a arte 
08 de Novembro (qui) 
14h30 Visita à exposição MAM 70: MAM e MAC USP, com a crítica de arte Magnólia Costa 
Atividade gratuita, vagas limitadas, incrições pelo site mam.org.br 
Local: Na exposição 
 
 
Programa Família MAM 
10 de Novembro (sáb) 
13h Grande Final Estadual do Circuito Paulista de Batalha de MCs (CPBMC) 
+livre 
Atividades gratuitas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Local: Na marquise em frente a Sala de Vidro da Aranha 
 
 
Fora da Tela 
11de Novembro (dom) 
15h Arte e mídias digitais: quem fala e quem escuta? 
roda de conversa sobre produção de conteúdo digital e responsabilidade político-social. 
com Gabi Oliveira, Nátaly Neri e mediação de Egnalda Côrtes 
*com intérprete de libras  
Durante o debate quem estiver pela marquise poderá deixar um pequeno vídeo-relato na Cabine-tela 
instalada em frente à Aranha*(itálico, nome de obra) e ter seu vídeo no youtube do mam! 
Local: Na marquise em frente a Sala de Vidro da Aranha 
 
Programa Família MAM 
16 de Novembro (sex) 
15h Circuito de desenho 
+4 anos 
Atividades gratuitas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Local: Ateliê MAM 
 
Programa Família MAM 
17 de Novembro (sáb) 
14h Apresentação musical com Banda Alana 
+livre 
Atividades gratuitas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Local: Na marquise em frente a Sala de Vidro da Aranha 
 
Programa Família MAM 
24 de Novembro (sáb) 
11h Apresentação musical: Big Band do Guri com Paulo Tiné 
+livre 
Atividades gratuitas. 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
Local: Na marquise em frente a Sala de Vidro da Aranha 
 
24 e 25_11 
15h (sab e dom) 
Performance Blank Placards Dance, replay 
Realização Institut Français Paris, Institut Français du Brésil, Consulado Geral da França em São 
Paulo, e Museu de Arte Moderna de São Paulo 
Esta performance é emblemática no ciclo de trabalho que Anna Halprin desenvolveu a partir de 1965. 
Ela explora a dimensão política da performance e sua inscrição no espaço urbano, na encruzilhada do 
acontecimento, teatro de rua e arte ativista. Ela procura testar restrições sociais e institucionais, para 
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incomodar a fronteira entre artistas e público e encorajar a experiência direta como um compromisso 
tanto artístico quanto político. 
Local: saída da marquise em frente a sala de vidro da aranha e segue percurso pelo parque.   
 

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  
 

*o Pavilhão Japonês estará fechado à visitação pública no dia 02 de novembro de 
2018. 
 

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 
 
 

EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO AI WEIWEI – RAIZES 

Um dos principais nomes da cena contemporânea mundial, Ai Weiweideixou seu país de origem em 2015 e 
se destaca no cenário internacional pelo interesse que demonstra pelas questões sociais e humanas, como 
a crise mundial de imigração. Alguns de seus trabalhos mais conhecidos são grandes instalações que muitas 
vezes tensionam o mundo contemporâneo e os modos tradicionais chineses de pensamento e produção, 
como sua obra-primaDropping a HanDynastyUrn(Deixando cair uma urna da dinastia Han), um 
trabalhoque mostra o jovem artista derrubando intencionalmente uma urna cerimonial de cerca de 2.000 
anos, da Dinastia Han, período da história da civilização chinesa. A ação subversiva e transformadora foi 
captada e transformada em três imagens que vêm sendo expostas em mostras por todo o mundo. No 
Brasil, poderá ser vista a versão dela em peças de Lego. 

Outras obras históricas conhecidas mundialmente também estarão expostas, como aSunflowerSeeds 
(Sementes de Girassol), trabalho composto por milhões de ‘sementes de girassol’ de porcelana pintadas à 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
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mão por artesãos chineses, levantando a questão da produção em massa e perda da individualidade; 
Straight (Reto),mostrada pela primeira vez em sua forma completa, é uma instalação feita com 164 
toneladas de vergalhões de aço recuperados dos escombros de escolas de Sichuan (China) após o forte 
terremoto que abalou a China em 2008;ForeverBicycles (Bicicletas Forever) é uma obra de 
caráterarquitetônico que utiliza bicicletas como blocos de construção, fazendo também uma alusão 
àmultiplicação e repetição. O nome da instalação é inspirado na famosa marca chinesa de bicicletas 
‘Forever’, bastante comum durante a infância do artista, quando este era o principal meio de transporte na 
China; e MoonChest (Cofre de Lua),uma série de baús feitos com a preciosa madeira Huali, o Marmelo 
Chinês, que apresentamas quatro fases da lua aos visitantes que atravessam a instalação. 

Já aimersão pelo Brasil contou com a consultoria da designer Paula Dib e colocou o artista em contato com 
comunidades, artesãos, manifestações culturais e recursos regionais até então desconhecidos por ele, 
resultando em trabalhos inéditos, feitos com madeira, sementes, raízes tecidos e couro. Ai Weiwei se 
propôs a desvendar e absorver a cultura local e moldar objetos que representam a biodiversidade, a 
paisagem humana e a criatividade brasileira. Entre os destaques está uma série de obrasfeitas 
comcentenárias raízesdo pequi-vinagreiro, espécie de árvore típica da Mata Atlântica baiana atualmente 
em risco de extinção, encontradasdesenterradas na região de Trancoso, na Bahia. Estes resíduos 
descobertosno meio da mata foramselecionados e trabalhados pelo artista junto a carpinteiros chineses e 
brasileiros. 

Há também múltiplos produzidos especialmente para o Brasil, formados por moldes em porcelana branca 
ou pintada, de quatro elementos tipicamente brasileiros que, com as iniciais de seus nomes, constroem a 
palavra FODA: Fruta do Conde, Ostra, Dendê e Abacaxi.Ex-votos feitos por artesãos de Juazeiro do Norte 
(CE), uma instalação feita com couro e o alfabeto armorial, de Ariano Suassuna, mais de uma tonelada de 
sementes de olhos de cabra são outros dos cerca de70itens que completam a mostra que ficará em cartaz 
até 20 de janeiro de 2019. 

Co-produzida com as fundações Proa (de Buenos Aires, Argentina) e CorpArtes (de Santiago, Chile), que 
receberam a mostra em formato menor, também com curadoria de Marcello Dantas, AI WEIWEI RAIZ é 
uma exposição organizada pelaMagnetoscópio com Ai Weiwei Studio, em colaboração com a LissonGallery 
e apoiode neugerriemschneider e Galleria Continua.  
 
SERVIÇO AI WEIWEI RAIZ 
De 20 de outubro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 
Oca - Parque Ibirapuera – São Paulo – SP 
 
Horário de funcionamento: 
- terça-feira a sábado das 11h às 20h (entrada até às 19h) 
- domingos e feriados das 11h às 19h (entrada até às 18h) 
Última entrada 1h antes do fechamento da exposição. 
Fecha: somente às segundas-feiras, dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 (Natal e Ano Novo)  
Ingressos na Portaria ou no Site: https://www.eventim.com.br/exposicao-ai-weiwei-raiz-
ingressos.html?affiliate=BR1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2294201&kuid
=560504 
- inteira R$ 20,00 
- meia R$ 10,00 (válida somente para estudantes e pessoas de acima de 60 anos) 
Os ingressos serão vendidos com horário marcado. 
 
Mais informações para imprensa: 
Suporte Comunicação @suportecomunica 
Tel.: 11 3035-3070 
Fidel Forato – fforato@suportecomunicacao.com.br – ramal 108 
Thaís Vallim – tvallim@suportecomunicacao.com.br – ramal 148 

https://www.eventim.com.br/exposicao-ai-weiwei-raiz-ingressos.html?affiliate=BR1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2294201&kuid=560504
https://www.eventim.com.br/exposicao-ai-weiwei-raiz-ingressos.html?affiliate=BR1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2294201&kuid=560504
https://www.eventim.com.br/exposicao-ai-weiwei-raiz-ingressos.html?affiliate=BR1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2294201&kuid=560504
mailto:fforato@suportecomunicacao.com.br
mailto:tvallim@suportecomunicacao.com.br
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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. 
 

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. 
 
Planetas do Universo 
Astrônomos já encontraram mais de 3 mil planetas ao redor de outras estrelas. Alguns desses mundos 
poderiam abrigar vida? Estaríamos sozinhos no Universo? A possibilidade de vida fora da Terra continua 
uma hipótese difícil de comprovar, dadas as enormes distâncias que nos separam desses planetas. Até 
agora, as descobertas mais recentes sobre os planetas fora do Sistema Solar só reforçam o quão única é a 
Terra. Uma oportunidade para refletirmos sobre nosso papel na preservação do planeta para as futuras 
gerações. 
Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos 
Duração:1 hora.  
 
Olhar o Céu de São Paulo outra vez  
Um passeio pelo céu, em comemoração aos 60 anos do Planetário do Ibirapuera. Desde a sua inauguração, 
sob a direção do professor Aristóteles Orsini, o Planetário do Ibirapuera recria em suas sessões as 
maravilhas do céu noturno ocultas pela poluição da grande metrópole. Vamos explorar os objetos celestes 
mais fascinantes, visíveis na noite da data de inauguração do Planetário, dia 26 de janeiro de 1957, como 
Marte, a constelação de Órion, e o Cruzeiro do Sul, terminando com uma chuva de meteoros na 
madrugada.  
Faixa etária: Destinada ao público de todas as idades.  
Duração: 50  minutos 
 
  

SESSÕES NO PLANETÁRIO DO IBIRAPUERA 

mailto:planetarios@prefeitura.sp.gov.br
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Atividade: Sessão Cidadão Especial: Colonizando Marte: Loucura ou o maior empreendimento humano 
da história?. 
A colonização de Marte já não pertence mais ao ramo de ficção científica. A pergunta agora não é "se", mas 
"quando". Nesta palestra, vamos bater um papo sobre os desafios científicos, tecnológicos e sociais (por 
que não?) de um plano real para estabelecermos colônias humanas no Planeta Vermelho e as 
consequências de tal empreendimento para o futuro da exploração espacial e da humanidade. 
Cobrança/Distribuição: Distribuição Gratuita. 
Palestrante: Marcio G. B. de Avellar 
Faixa etária: a partir de 10 anos 
Dia: 11/11/2018, domingo 
Horário: 17h 
 
Sessão Cidadã Especial: “O Céu da Bandeira” 
Sobre: É muito comum notarmos a presença de estrelas em bandeiras. E em cada uma dessas bandeiras as 
estrelas possuem significados diferentes. Você sabe o significado das estrelas da nossa bandeira? Nessa 
sessão exclusiva para o feriado, faremos uma viagem ao passado, no momento da proclamação da 
república e exploraremos a única bandeira do mundo que possui não apenas uma estrela, mas o céu 
inteiro! 
Palestrante: Raphael Malagoli Thereza 
Faixa etária: a partir de 10 anos 
Dia: 15 e 18/11/2018, quinta-feira e domingo 
Horário: 19h 
 
Sessões 
Dias: 2/11/2018 - sexta-feira (feriado) 
Horários: 
13h – Janela Mágica 
15h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo - versão estendida 
 
Dia: 4/11/2018, domingo 
Horários: 
13h – Janela Mágica 
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 
Dias: 11/11/2018, domingo 
Horários: 
13h – Janela Mágica 
15h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Sessão Cidadã Especial: "Astrobiologia" 
 
Dia: 15 e 18/11/2018, quinta-feira e domingo 
Horários:  
13h – Janela Mágica 
15h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo 
19h - Sessão Cidadã Especial: O céu da bandeira - Raphael  
 
Dia: 20/11/2018, terça-feira - feriado 
13h – Janela Mágica 
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15h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo 
 
 
 
Dia: 25/11/2018, domingo 
Horários: 
13h – Janela Mágica 
15h  – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo 
19h – Sessão Cidadã: Planetas do Universo 
 
Vagas: 291  
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil 
  

CURSOS 
 
AF.395 - “Astrobiologia I” 
Sobre: O que é vida? Como se originou a vida na Terra? Onde no universo encontramos vida? E como 
procurar vida no universo? Essas perguntas tão antigas quanto a humanidade ainda esperam por respostas 
satisfatórias. A astrobiologia, uma área recente da ciência, procura evidências que apoiem a construção de 
teorias capazes de trazer luz a essas questões, e neste primeiro curso, serão colocados em discussão 
tópicos como a origem dos elementos químicos, origem e evolução da vida na Terra, e o que um planeta 
precisa para abrigar vida como conhecemos. 
Conteúdo Programático:  
 
Aula 1: Introdução 
O que é Astrobiologia? Ao contrário de muitas outras disciplinas científicas, a astrobiologia tem implicações 
sobre como enxergamos a nós mesmos, como interagimos com a Terra e com o Universo. A astrobiologia, 
na visão atual, é definida como um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a 
distribuição e o futuro da vida, na Terra ou fora dela. Dessa forma, algumas das principais perguntas que os 
astrobiólogos tentam responder vêm sendo feitas pela humanidade há milênios: “como a vida se originou e 
evoluiu na Terra?”, “existe vida em outros planetas?” e “como a vida se adaptou a um planeta em 
constante mudança e como ela o fará no futuro?” 
 
Aula 2: A origem dos elementos e a Astroquímica 
De onde vieram os elementos químicos, em especial aqueles importantes para a vida como a conhecemos? 
Veremos nessa aula que os processos de formação dos elementos, chamados nucleossíntese, aconteceram 
em vários momentos da história do Universo, em diferentes condições: a nucleossíntese primordial (que 
ocorreu alguns minutos após o Big Bang), a nucleossíntese estelar (por reações no interior das estrelas) e 
na nucleossíntese explosiva (que ocorre nas explosões de supernova). A seguir, investigaremos a formação, 
a destruição e a busca de moléculas em diversos ambientes astronômicos, sendo fundamental para a 
compreensão dos processos que levam à origem, evolução e distribuição da vida na Galáxia. 
 
 Aula 3: Planetas habitáveis 
A Terra é obviamente um planeta habitável, mas como estabelecer que um planeta é potencialmente capaz 
de manter formas de vida durante bilhões de anos? Quais são os critérios usados para reconhecer essa 
habitabilidade? A existência e manutenção da vida, tal como a conhecemos na Terra, é baseada em um 
conjunto de propriedades razoavelmente bem estabelecido, embora permaneçam dúvidas sobre diversos 
detalhes. Nessa aula, tentaremos entender mais sobre esses detalhes para traçar estratégias para decidir se 
um planeta é habitável e como encontrar esses planetas. 
 
 Aula 4: Química prebiótica e a origem da vida 
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O que é vida? Por mais simples que possa parecer, a resposta a essa pergunta ainda não está bem 
estabelecida. Até meados do século 19 era amplamente aceito pela comunidade científica a teoria da 
geração espontânea, que foi proposta por Aristóteles. Foram Pasteur e Tyndall, por volta de 1850, que 
refutaram conclusivamente essa teoria e estabeleceram cientificamente que vida vinha de outra vida. No 
entanto, se assim fosse, como surgiu a primeira vida? A química prebiótica estuda todas as reações e 
processos que poderiam ter contribuído para a origem da vida do planeta Terra, sendo uma ciência 
interdisciplinar que utiliza informações e conhecimentos de diversas áreas, tais como: astrofísica, geologia, 
química, bioquímica, biologia, matemática e física com o objetivo de explicar o aparecimento da vida. Nesta 
aula, veremos como isso é possível. 
 
Aula 5: A evolução da vida em um planeta em constante mudança e vida ao extremo 
A evolução é um fenômeno que ocorre em sistemas biológicos ao longo de grandes escalas de tempo. 
Desde seu surgimento, a vida está em contínua evolução. Os biólogos evolutivos definem evolução como 
um fenômeno de “descendência com modificação”. O nosso planeta não é um sistema biológico, apesar de 
também sofrer mudanças, mas um sistema geológico, onde modificações são inseridas, na maioria das 
vezes, pela atividade tectônica de placas que causa a deriva dos continentes e vulcanismo. Essa atividade 
modifica profundamente a superfície terrestre e tem forte influência sobre a vida que ocupa a biosfera. 
Nesta aula, veremos como os sistemas biológicos modificam os sistemas biológicos e como estes 
influenciam, por sua vez, o desenvolvimento e adaptação dos sistemas biológicos. Veremos também que 
como consequência desse feedback, a vida pode existir e evoluir em lugares que, de tão extremos e 
inóspitos eram, até pouco tempo, inimagináveis. 
Professor: Marcio G. B. de Avellar 
Vagas: 100 
Público: Médio completo 
Dias: de 26 a 30/11/2018, segunda a sexta-feira 
Horário: das 19h30 às 21h30 
Carga Horária: 10h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições pelo link: prefeitura.sp.gov.br/planetarios 
 
AF.400 - “Astrobiologia II” 
Sobre: Em continuidade ao curso “Astrobiologia I”, este aborda a explosão cambriana, as possibilidades e 
técnicas de encontrar vida fora da Terra e por fim, um ensaio de como seria a vida numa possível 
colonização de Marte. 
 
Conteúdo Programático:  
 
Aula 1: Metabolismos pouco convencionais e quando os animais herdaram o planeta 
Na primeira parte desta aula, veremos que a definição exata de metabolismo não é óbvia. Podemos 
considerar como metabolismo todas as transformações e reações químicas que ocorrem dentro de um 
organismo vivo, normalmente envolvendo enzimas, e que asseguram a manutenção e o crescimento 
celular, através da síntese ou degradação de moléculas. Com uma definição tão geral, é fácil de se imaginar 
que a quantidade de diferentes metabolismos existentes é extremamente vasta. No entanto, aqui vamos 
nos concentrar apenas em metabolismos não convencionais energéticos, pois uma bioenergética 
“alternativa” tem um apelo interessante para a astrobiologia: buscar por sinais de vida em nosso Sistema 
Solar e em outros corpos celestes que sejam habitáveis. 
 
Na segunda parte da aula, estudaremos a Explosão de Vida do Cambriano, um curto período de tempo no 
qual os animais dominaram a Terra. Em 1909, o paleontólogo norte-americano Charles Doolittle Walcott 
descobriu um extraordinário registro fóssil preservado no Folhelho de Burgess (Colúmbia Britânica, 
Canadá), constituído de espetaculares preservações de enigmáticos animais, como Anomalocaris e 
Opabinia, nunca antes documentados. O aparecimento repentino de vários fósseis de organismos 
complexos em rochas tão antigas (hoje datadas entre 542 e 488 milhões de anos) também havia sido 
notado por Charles Darwin, e, de fato, o assombrava. Foi justamente pelo surgimento inesperado e pela 
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inauguração de formas de vida complexa, que corresponderiam a apenas 20% do registro fóssil, que esse 
capítulo da história da vida na Terra foi denominado pelos paleontólogos como “Explosão Cambriana” (há 
aproximadamente 540 milhões de anos). Vamos tentar entender esse intrigante evento, mergulhando na 
história da Terra, rumo ao misterioso alvorecer das primeiras formas de vida animal, em suas origens mais 
remotas, bem como de outros estranhos seres que, ao contrário dos animais, não sobreviveram à 
complexidade das relações ecológicas que se estabeleceram há centenas de milhões de anos. 
 
 Aula 2: Busca de vida fora da Terra, luas geladas do Sistema Solar 
 
O questionamento sobre a existência de vida fora da Terra é um tema comum na história da humanidade, 
permeando tanto as culturas ocidentais quanto as orientais há muitos séculos. 
As primeiras conjecturas sobre outros mundos e seus habitantes eram puramente filosóficas, tendo sido 
enriquecidas por dados de observações astronômicas, à medida em que os avanços tecnológicos 
permitiram a produção de instrumentos observacionais mais precisos. A partir do século 20, os avanços da 
astronomia permitiram melhor conhecimento de outros corpos do Sistema Solar, enquanto a crescente 
microbiologia ajudava a demarcar os limites da vida em nosso planeta e ajudava a estabelecer quais 
planetas do nosso Sistema Solar teriam condições de comportar a vida. 
As missões de exploração espacial têm alto custo e devem ter objetivos bastante claros para que possam 
ser realizadas. Dessa forma, as pesquisas dedicadas à busca de vida extraterrestre têm que responder a três 
perguntas fundamentais: Onde procurar? O que procurar? Como procurar? 
 Com todo o conhecimento acumulado até aqui, veremos que as luas geladas do Sistema Solar, uma classe 
de satélites naturais que orbitam os planetas gigantes gasosos do nosso Sistema Solar e cuja superfície é 
composta principalmente por gelo, são lugares muito promissores para buscarmos por vida extraterrestre. 
Embora diversos satélites sejam classificados como luas geladas, estas apresentam características muito 
distintas, especialmente quanto à capacidade de promover o surgimento e a manutenção da vida. 
 
Aula 3: Busca de vida além do Sistema Solar e o SETI 
A busca por vida extraterrestre pode se estender muito além de nosso Sistema Solar. Apenas na Via Láctea, 
há centenas de bilhões de estrelas, cada uma podendo ter um sistema planetário próprio. Assim sendo, a 
probabilidade de que alguns desses inumeráveis mundos tenham condições que os façam habitáveis (ao 
menos, pelo que se conhece com base na vida na Terra) pode ser muito grande. A partir dessa perspectiva, 
muitos astrônomos se voltaram para um dos maiores desafios científicos da atualidade: detectar planetas 
orbitando outras estrelas, distantes muitos anos-luz da Terra, os chamados exoplanetas, para entender 
suas condições ambientais e procurar por sinais de vida. 
Se a vida é possível e surgiu em outros planetas, por que não haveria também vida inteligente? E, se há vida 
inteligente, por que não poderia ter se desenvolvido até o nível de civilização tecnológica, possuindo 
conhecimentos similares aos que nós já tínhamos? Se isso for verdade, poderíamos contatá-la 
imediatamente empregando sinais de rádio. O SETI é um ramo da astrobiologia dedicado à busca de 
mundos habitados mediante a detecção de ações tecnológicas deliberadamente executadas por 
organismos extraterrestres que supostamente lá habitam. 
 
 Aula 4: O futuro da vida na Terra e no Universo 
A evolução da vida na Terra está, desde seu início, intrinsecamente ligada a eventos “evolutivos” 
astronômicos e planetários em nosso ambiente astrofísico, a começar pela região galáctica “privilegiada” 
na qual se encontra o Sistema Solar. 
A origem da vida parece ser o simples resultado da combinação de todos os processos que vimos até aqui 
em nossos estudos e da existência de condições adequadas em nosso planeta, refletindo, assim, em última 
instância, apenas as leis matemáticas, físicas e químicas de nosso Universo. Daquele momento inicial em 
diante, no qual o primeiro ser vivo emergiu do não vivo, toda a evolução da vida no planeta seguiu o 
processo de evolução darwiniana, respondendo, a cada instante, a processos interno-biológicos e externo-
ambientais, fazendo que a biodiversidade florescesse e se estendesse por praticamente todos os ambientes 
do planeta, do fundo dos oceanos ao alto das montanhas e atmosfera – havendo um conjunto mínimo de 
condições, haverá vida. 
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 Esse processo de resposta biológica continuará no futuro, conforme a evolução do Sol, de nossa atmosfera 
e do planeta como um todo, mesmo que novas extinções e especiações aconteçam, até que, em um futuro 
distante, atinjamos a total inviabilidade da vida na Terra, ao menos como a conhecemos. 
 
 
 
 
Aula 5: Exploração interestelar 
A viagem para outras estrelas fascina a humanidade desde o início das primeiras civilizações e a sua 
idealização está progredindo cada vez mais conforme o desenvolvimento científico e tecnológico. A ficção 
científica, representada na literatura e no cinema, desempenha um papel importante ao conjecturar como 
seriam os primeiros avanços da exploração interestelar. Inúmeros vislumbres da ficção científica já 
inspiraram avanços científicos reais. 
Muitos opinam que qualquer custo dedicado à exploração espacial deveria ser revertido para outras áreas 
de pesquisa científica, que tenham uma aplicação direta nos problemas de nosso planeta. Por outro lado, 
muitos acreditam que a exploração interestelar será essencial para a sobrevivência a longo prazo da 
espécie humana. 
Os problemas que envolvem a exploração interestelar são essencialmente as longas distâncias, a tecnologia 
necessária e o financiamento. Além disso, durante a viagem interestelar, alguns problemas podem se 
manifestar para a tripulação, como problemas fisiológicos pela ausência de gravidade, problemas 
psicológicos ou médicos em geral, alta incidência de radiação e reciclagem de recursos. Há também outras 
questões: estamos preparados para nos desgarrarmos completamente de nosso planeta, e talvez nunca 
mais voltarmos? Estamos preparados para passarmos a vida inteira confinados em habitats tecnológicos? 
 
Nesta última aula, falaremos sobre essas questões e sobre uma possível colonização de Marte. 
Instrutor: Marcio G. B. de Avellar 
Vagas: 100 
Público: Médio completo 
Dias: de 10 a 14/12/2018, segunda a sexta-feira 
Horário: das 19h30 às 21h30 
Carga Horária: 10h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições pelo link: 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 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. 
 
PROGRAMAÇÃO PERMANENTE   

mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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Local: Sede da UMAPAZ - Parque Ibirapuera - Av. Quarto Centenário, 1268 
Pedestres: Portão 7A 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul) 
 
MEDITAÇÃO 
Todas as quartas-feiras das 11h às 12:30h 
Onde: Sede da UMAPAZ 
Não é necessário realizar inscrição 
  
AVENTURA AMBIENTAL 
Coordenador: Pedro Cardoso Smith 
Atividade Gratuita 
Vagas: Mínimo de 15 e máximo de 40 participantes 
Data: Terças, quartas e quintas-feiras 
Horário: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30 
Email: aventuraambientalumapaz@prefeitura.sp.gov.br 
Telefone: (11) 5908-3800 
  
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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