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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/Ibira2015/03.PROGRAMAÇÃO2019/05.PROGRAMAÇÃOMAIO2019/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20MAIO%202019%20SVMA.docx%23_Toc7522580
http://www.sptrans.com.br/


PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

ARENA DE EVENTOS   

   

DIA MUNDIAL DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Sábado 25 de Maio de 2019 das 10h às 16h.  

Responsável: ABEM _ Associação Brasileira de Esclerose Múltipla   

 

ARENA DA PONTE DE FERRO     

 

ANIMA SÃO PAULO 

Sábado 25 de Maio de 2019 das 8h às 13h.  

Haverá um treinamento para RCP para leigos e danças Circulares terapêuticas para todos os visitantes do parque 

Responsável: COREN _ Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 

 

14º CAMINHADA PARA O CROHN E COLITE  

Domingo 26 de Maio de 2019 das 7h às 12h 

Responsável: ABCD - Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn 

 

FONTE LUMINOSA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n – Portão 01,02 e 10 
 

FONTE LUMINOSA 
 
ESPETÁCULO DA FONTE MODO ORNAMENTAL  
Show das águas:  
Segunda a Sexta, 9h00 às 12h | 14h às 17h | 19h às 20h  
Sábado e Domingo, 9h às 12h | 14 às 18h  
  
ESPETÁCULOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM PROJEÇÃO NAS ÁGUAS  
Conheça a história da cidade a partir de imagens do Pateo do Collegio, passando por momentos marcantes 
como a inauguração da Avenida Paulista, o Museu do Ipiranga, o Mercadão e muitos outros! 
Você poderá ver também muitas referências sobre os bairros característicos da cidade como Liberdade, 
Bixiga e Vila Madalena. As imagens mostrarão a diversidade de cada região, exaltando a cultura cultivada 
em cada um deles. 
Dedicado à diversidade de etnias que São Paulo reúne. O espetáculo vai dedicar também um momento 
para falar dos espaços de cultura e lazer que a cidade oferece, mostrando parques, centros culturais, 
teatros e baladas. 
Será através do grafite que o ‘parabéns’ para a cidade será feito, já que a arte de rua é tão marcante por 
aqui! 
Todos os sábados e domingos.  
2 sessões às 20h| 20h30 http://fonteeloibirapuera.com.br/ 

http://fonteeloibirapuera.com.br/
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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. 
 
AULAS DE YOGA _ Projeto Mude 1Hábito 
Segundas e quartas às 7h, de segundas às quintas às 19h e sábados às 8h.  
Responsável: Instituto Mude de Bem-Estar Urbano / Contato: rede social Mude.  
 

 

  

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

 

3 e 4 MAI 2019 | 21h 

Jazz Sinfônica 

regência João Maurício Galindo 

 

A orquestra Jazz Sinfônica sobe ao palco do Auditório Ibirapuera, sob a regência do maestro João Maurício 

Galindo, para duas noites de apresentação. O programa do concerto é formado por obras de nomes como 

Tom Jobim, Guinga e Cyro Pereira. 

duração: 60 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 

 

5 MAI 2019 | 17h 

Orquestra Brasileira do Auditório (OBA) 

regência Debora Gurgel 

 

A Orquestra Brasileira do Auditório (OBA) – formada por 27 jovens estudantes de música, todos alunos da 

escola de música do Auditório – sobe ao palco para mostrar um espetáculo com estilos diferenciados de 

ritmos na música popular brasileira e obras de nomes como Pixinguinha e Benedito Lacerda, Ernesto 

mailto:dobraduraslena@ig.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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Nazareth, Tom Jobim e Vinicius de Moraes e Gilberto Gil. Os arranjos são de Nailor Proveta, Edson José 

Alves e Debora Gurgel – também regente da orquestra. 

 

duração: 70 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 

 

10 e 11 MAI 2019 | 20h 

12 MAI 2019 | 19h 

Gota d’Àgua {PRETA} 

 

A peça Gota d’Água {PRETA} – releitura de Gota d’Água (1975), escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes – 

fala sobre Joana (Juçara Marçal), mulher madura, sofrida, moradora de um conjunto habitacional e prestes 

a ser despejada com os dois filhos. Jasão (Jé Oliveira), seu ex-marido, é um jovem vigoroso, sambista e 

famoso. Agora é noivo de Alma, filha de Creonte, corruptor por excelência e detentor do poder econômico. 

Por meio da metáfora de uma traição conjugal, a obra reflete sobre e realça a discussão racial, social e de 

classes – com base no atual momento político do país – diante do golpe desferido por Creonte e Jasão 

contra Joana (o povo). 

 

duração: 220 minutos (aproximadamente, com 20 minutos de intervalo) 

ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)  

[classificação indicativa: 14 anos] 

A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

informações: www.auditorioibirapuera.com.br 

tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 

 

17 e 18 MAI 2019 | 21h 

19 MAI 2019 | 19h 

O Terno 

em lançamento do disco <atrás/além> 

 

O trio, formado por Tim Bernardes, Guilherme d'Almeida e Biel Basile, sob ao palco do Auditório Ibirapuera 

– acompanhado pelos músicos Amilcar Rodrigues (trompete), Douglas Antunes (trombone), Filipe Nader 

(saxofone) e Oscar Ferreira (saxofone) – com o show de lançamento de <atrás/além>, o seu quarto disco de 

estúdio. A banda mostra ainda alguns sucessos dos seus álbuns anteriores, 66 (2012), O Terno (2014) 

e Melhor do que Parece (2016).  

duração: 90 minutos (aproximadamente) 

ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)  

[livre para todos os públicos] 

A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

informações: www.auditorioibirapuera.com.br 

tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 

 

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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22 MAI 2019 | 19h 

Café Filosófico CPFL 

com Fernando Henrique Cardoso 

em Política como Vocação: o que Weber Tem a Dizer sobre o Mundo Atual? 

 

Quão atuais são os conceitos desenvolvidos por Max Weber (1864-1920) no ensaio “Política como 

vocação”, publicado em 1919? – e que serviu de base para vários estudos na área de sociologia e 

ciência política ao longo dos anos. A questão será discutida pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso durante a edição especial do Café Filosófico CPFL sobre a atualidade do pensamento de 

Weber. O evento é resultado de uma parceria entre o Instituto CPFL, a Fundação FHC e o Itaú 

Cultural. Aberto ao público, o debate será transmitido ao vivo nas redes sociais do Instituto CPFL. 

 

duração: 120 minutos (aproximadamente) 

Ingressos: gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do Auditório, uma hora e meia antes da 

apresentação. Limite de dois ingressos por pessoa. Sujeito à lotação da casa]. 

[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 

 

24 MAI 2019 | 21h 

Música no Foyer 

com Coro Luther King 

 

O Coro Luther King se apresenta no foyer do Auditório Ibirapuera com mais um concerto, sob a direção 

artística 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 

 

25 MAI 2019 | 20h  

Especial Escola do Auditório - Formandos 2018 

regência Debora Gurgel e Nailor Proveta 

participação especial Beatriz Pacheco, Fi Maróstica, Liw Ferreira e Vanessa Moreno 

 

Os alunos da Escola do Auditório sobem ao palco da casa em diferentes, sob a regência de Nailor Proveta e 

Debora Gurgel, para apresentar o Especial Escola do Auditório – Formandos 2018, espetáculo de celebração 

da formatura de 15 jovens instrumentistas. O repertório é composto de música brasileira, de nomes como 

Pixinguinha e Benedito Lacerda, K-Ximbinho, Djavan e Dorival Caymmi. A apresentação conta com a 

participação de convidados. 

 

duração: 90 minutos (aproximadamente) 

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: 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 

 

26 MAIO 2019 | 19h 

Rincon Sapiência 

 

Rincon Sapiência sobe ao palco do Auditório Ibirapuera, acompanhado do DJ Mista Luba e de sua banda – 

formada por Nunah Oliveira e Amanda Teles (percussão), James Bantu (backing vocal), Kiko de Souza 

(teclado), Maurilio Santiago (bateria), Nicolas Carneiro (baixo) e Robson Heloyn (guitarra) , para fazer um 

dos últimos shows da turnê que comemora os dois anos de lançamento de seu primeiro disco, Galanga 

Livre (2017). Além das músicas desse álbum, o repertório é composto do primeiro sucesso do artista – 

“Elegância” –, de hits do EP SP Gueto BR (2014) e de singles mais recentes, como “Placo” e “Mete Dança 

(Verso Livre)”, lançados pelo próprio selo do MC (MGoma). 

 

duração: 90 minutos (aproximadamente) 

ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)  

 [classificação indicativa: 12 anos] 

A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

informações: www.auditorioibirapuera.com.br 

tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 

 

31 MAI 2019 | 21h 

Ana Canãs 

em Todxs 

 

No show Todxs, a cantora e compositora Ana Cañas mostra as canções do álbum homônimo (seu 

quinto trabalho de estúdio), além de hits de sua carreira – como “Respeita”, “Tô na Vida” e “Urubu Rei” –, 

acompanhada por Monica Agena (guitarra e violão), Estevan Sinkovitz (baixo e violão), André Lima 

(teclados), Marco da Costa (bateria) e Francine Môh (backing vocal). No espetáculo, a artista aborda 

questões sobre feminismo e defesa dos direitos das minorias, entre outros assuntos. 

 

duração: 90 minutos (aproximadamente) 

ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)  

[classificação indicativa: 16 anos] 

A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

informações: www.auditorioibirapuera.com.br 

tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 

 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 

Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  

Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 

 

 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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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 

ACOLHIMENTO COLETIVO - 10:30 - Segunda-feira 

CAMINHADA - 08:15 - Terça-feira 

CAMINHADA - 08:15 - Quinta-feira 

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

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

IBIRA-ARTE - 10:30 - Sexta-feira 

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

MÚSICA - 14:00 - Segunda-feira 

MEDITAÇÃO - 09:00 - Sexta-feira (exceto na 2ª sexta-feira do mês) 

RODA DE CONVERSA - 14:30 - Segunda-feira 

TAI CHI PAI LIN - 10:30 - Quinta-feira 

 

OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

ARTE EM TECIDOAVANÇADA - 08:15 - Terça-feira 

ARTE EM TECIDO INTERMEDIÁRIA - 10:15 - Terça-feira 

ARTE EM TECIDO PASSO A PASSO - 08:15 - Terça-feira 

BIJUTERIA – CONVIVÊNCIA - 09:30 - Sexta-feira 

BIJUTERIA – PRODUÇÃO - 13:30 - Segunda-feira 

CASA PALAVRA: OFICINA DE LITERATURA - 10:30 - Terça-feira 

COLÓQUIO CULTURAL - 14:00 - Quarta-feira 

DESLOCAMENTOS - 10:00 - Quinta-feira 

FIOS E BORDADOS - 14:00 - Quarta-feira 

JARDINAGEM - 10:00 - Terça-feira 

MARCHETARIA AVANÇADA - 08:15 - Segunda-feira 

MARCHETARIA INTERMEDIÁRIA - 08:15 - Sexta-feira 

MARCHETARIA PASSO A PASSO - 10:15 - Sexta-feira 

MOSAICO - 10:00 - Quinta-feira 

OLGA KOSS - 10:00 - Quinta-feira 

YOGA - 08:00 - Quarta-feira 

YOGA - 09:00 - Quarta-feira 

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

*UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 
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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 

 

CONVENTION ENEL 2019 (Evento Fechado)  

Período do Evento: 03 a 07 de maio de 2019  

Horário de Funcionamento: das 08h às 18h  

Realização: Zum Brazil Eventos Ltda  

Descrição: Convenção com apresentação de líderes da empresa e palestrantes.  

Site: www.congressoanbimadefundos.com.br  

 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DA CAPITAL - DECAP (Evento Fechado)  

Período do Evento: 07 de maio de 2019  

Horário de Funcionamento: 08hs às 15hs  

Realização: Departamento De Polícia Judiciária Da Capital – Decap – Polícia Civil De São Paulo  

Descrição: Evento fechado para convidados, será um encontro: importância da relação entre a comunidade  

e a polícia civil da capital, com Palestras e Debates.  

 

ILTM LATIN AMERICA (Evento Fechado)  

Período do Evento: de 14 a 17 de maio de 2019  

Horário de Funcionamento: 14 de maio das 16h às 22h e 15,16 e 17/05 das 8h30 às 19h  

Realização: Reed Exhibitions Alcantara Machado  

Descrição: Evento fechado a convidados e profissionais do trade de turismo de alto padrão. Exposição 

dividida em destinos e temas. Todas as áreas serão integradas e projeto será desenvolvido para visitante 

fazer caminho obrigatório dentro do espaço. Além da mostra, serão oferecidos serviços de catering.  

Site: www.travelweeksaopaulo.com  

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.congressoanbimadefundos.com.br/
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Convenção Havaianas 2019 (Evento Fechado)  

Período do Evento: de 15 a 16 de maio de 2019 

Horário de Funcionamento: No dia 15/05 das 08h30 às 19hs e dia 16/05 das 08h30 às 23hs 

Realização: Bullet Promoções EIRELE 

 

22ª FEIRA DO ESTUDANTE – EXPO CIEE 2019 

Período do Evento: de 23 a 25 de maio de 2019  

Horário de Funcionamento: das 09h às 19h  

Realização: Centro de Integração Empresa Escola  

Descrição: Oportunidades de estágio e trainee para jovens estudantes. Informações sobre carreira, 

mercado de trabalho, cursos e tecnologias voltadas à educação, arte, cultura e música.  

Site: www..ciee.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 

 

EXPOSIÇÕES 

 

Exposição de Longa Duração 

A exposição de Longa Duração pretende contar uma outra história brasileira. (...) tem a intenção de 

desconstruir um imaginário da população negra, construído fundamentalmente pela ótica da inferioridade 

ao longo da nossa história e transformá-lo em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no 

pertencimento, reafirmando assim o respeito por uma população matriz de nossa brasilidade. 

  

Design e Tecnologia no tempo da Escravidão  

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 

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.  

  

Isso é coisa de Preto: 130 anos da Abolição da Escravidão  

Nos 130 anos da abolição da escravidão (1888), o Museu Afro Brasil ressalta a competência, o talento e a 

resistência negra que evidenciam e valorizam a fundamental contribuição africana e afro-brasileira na 

construção do país. 

 

 

http://www.museuafrobrasil.org.br/
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Museu Afro Brasil, nos seus 15 anos, celebra São Paulo - Uma iconografia urbana 

Exposição integra as comemorações de 15 anos do Museu Afro Brasil e reúne mais de 500 itens históricos 

entre pinturas, fotografias, cartazes, objetos, vestimentas, recortes de jornais e revistas, mapas, brinquedos 

e porcelanas que traçam uma cronologia da cidade. 

 

 

A Cidade da Bahia, dos Baianos e das Baianas Também 

Abertura: 07 de maio 

  

 

Aberto pela Aduana – Livro de Artista de Eustáquio Neves 

Abertura: 07 de maio 

 

Negras Palavras - Encontro marcado: Negro Drama 

18 de Maio (sábado), 11h 

  

Concebido com o objetivo de proporcionar aos visitantes experiências estéticas tendo como referência a 

palavra ouvida, falada e escrita, o Projeto Negras Palavras  tem como eixo o papel e o lugar da voz africana 

e afro-brasileira em diferentes manifestações culturais, como a contação de histórias, a mediação de 

leitura, a produção literária e suas diversas formas de difusão. 

  

No dia 18 de maio de 2019 realizaremos o Encontro Marcado: Negro Drama. No evento,  Oswaldo de 

Camargo, autor do livro “Negro Drama: ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade”,  apresentará aos 

participantes o também escritor Mário de Andrade, situando-o em seu tempo, com destaque para a 

moldura social em que viveu e produziu. Será abordado também o ambiente político, sublinhando questões 

relacionadas ao pertencimento racial desse importante intelectual da literatura e da história brasileira. 

  

O evento contará também com intervenções poéticas. 

  

Atividade gratuita 

Público-alvo: Livre 

Duração: 1h00 

Inscrição: https://forms.gle/uUadrDZqZe5ZGSz99 

  

 Cordel: o futuro das tradições (Semana de Museus) 

18 de maio (sábado), 15h 

  

Esta ação educativa faz parte da programação da 17ª Semana de Museus, evento organizado pelo IBRAM 

(Instituto Brasileiro de Museus), que tem como tema “O futuro das tradições”. A atividade consistirá em 

uma visita à exposição de longa duração, com destaque para a presença do cordel em nosso acervo. Serão 

discutidos aspectos da história dessa linguagem e os sentidos possíveis dessa expressão na 

contemporaneidade. 

  

Atividade gratuita 

Público-alvo: Livre 

Duração: 1h00 

Inscrição: https://forms.gle/X7iS2UzHRwomgwcp6 

https://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PFZBd/A/481b/0/BL6z/PrdUPSfTt6E/1/
https://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PFZBd/A/481b/0/BL6z/N8-1yrb94CV/1/
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Aos Pés do Baobá – Especial Dia da África no Brasil 

25 de Maio (sábado), 11h30 

  

Durante este evento, os visitantes terão oportunidade de conhecer histórias africanas ou afro-brasileiras e, 

em seguida, participar de um bate-papo conduzido por integrantes do Núcleo de Educação do Museu Afro 

Brasil. 

  

Atividade gratuita 

Público-alvo: Livre 

Duração: 1h00 

Inscrição: https://forms.gle/WkY7Bdh9HCAqQYJH6 

  

Oficina Ngoma 

25 de Maio (sábado), 15h 

 

Após uma breve visita pela exposição de longa duração do Museu Afro Brasil, os participantes aprenderão a 

confeccionar tambores com materiais de fácil manipulação (cano PVC, Fita adesiva e recortes de revistas). 

No final da atividade os visitantes serão desafiados a experimentar as potencialidades desse instrumento 

tendo em vista a musicalidade dos tambores africanos e afro-brasileiros. 

 

Inscrição: https://forms.gle/5nBV8XjrRBRr65zZ6 

  

Visitas para grupos espontâneos 

05, 19 e 26 de Maio (domingo), 14h 

  

As visitas para o público espontâneo terão como foco temas relativos aos núcleos que compõem a 

exposição de longa duração e que abordam a História, Memória e Arte dos brasileiros a partir da 

perspectiva afro-brasileira. 

 

Atividade gratuita 

Público-alvo: Livre 

Duração: 1h00 

Inscrições: Para participar, basta chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e 

procurar o setor de acolhimento. 

  

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  

 

https://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PFZBd/A/481b/0/BL6z/FeBwUQkutDj/1/
https://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PFZBd/A/481b/0/BL6z/FA2cHjMe-d3/1/
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MUSEU DE ARTE MODERNA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 

Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 

Contato: 5085-1300  

Informações: www.mam.org.br  

Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: emaileducativo@mam.org.br 

Atividades gratuitas. Vagas limitadas 

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 

+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085 1313 

 

Família MAM 

Atividade: Livro-objeto-livro: experiência poética inspirada no projeto do artista Júlio Plaza 

Dia 04.05 (sáb) 

Horário: 15h 

Local: Ateliê 

Classificação etária: + 5 anos 

Participantes: 30 participantes entre crianças e adultos 

Descrição: Oficina inspirada na obra do artista Júlio Plaza onde os participantes construíram livros-objeto, 

usando diferentes cores e formas, arquitetando suas ideias na passagem do bi para o tridimensional.  

Duração: 60 minutos     

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 

 

Domingo MAM: 

Atividade: Bordado Coletivo 

Dia: 05/05 

Horário: 11h 

Local: Em frente à Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

Descrição: Oficina que vai explorar técnicas de bordado para iniciantes. 

 

Domingo MAM: 

Atividade: Encontro Beyhive SP: Especial HOMECOMING 

Dia: 05/05 

Horário: 13h30 – 17h30 

Local: Em frente à Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

Descrição: Entre no novo desafio da Beyoncé, venha dançar e celebrar o documentário da 1ª headliner 

negra do festival Coachella. 

 

Encontro dos fãs da cantora Beyoncé com apresentações das coreografias de sua carreira.  

BeyHive é o nome dado ao grupo de fãs da cantora norte-americana Beyoncé, ela mesma tem vinculado 

esse vocabulário próprio nos seus shows se referindo a uma colmeia de abelhas (do inglês "beehive"), e a 

mailto:emaileducativo@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
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cantora, a abelha rainha (Queen Bey). O grupo BeyHive SP se reúne para dançar e cantar os seus maiores 

sucessos, promovendo dinâmicas de grupos e coreografias improvisadas e/ou ensaiadas, além de 

proporcionar um dia divertido ao público simpatizante. 

 

Família MAM 

Atividade: Memórias e histórias: jogo poético nas exposições em cartaz 

Dia 11.05 (sáb) 

Horário: 15h 

Local: Espaço expositivo   

Classificação etária: + 4 anos 

Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 

Descrição: Os participantes serão convidados para um percurso lúdico pelas novas exposições com obras do 

acervo do museu e serão estimulados a compartilharem suas narrativas e interpretações das obras por 

meio de um jogo poético.  

Duração: 60 minutos 

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 

 

 

Domingo MAM: 

ATIVIDADE: BREAKING IBIRA 

Dia: 12/05 

Horário: 13h – 17h 

Local: Em frente à Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

Descrição:  

O Breaking ibira é um evento criado por b.boys que tem por objetivo reunir b.boys e b.girls, amantes da 

cultura urbana, hip-hop e assim como outras modalidades artísticas, contemplando o breaking porém não 

isolando outras possibilidades para celebrar a cultura hip hop, encontrar desafios através da dança e 

expressar sua criatividade e habilidade em suas sessions (sequência organizada de passos de breaking). 

Desde 2017 em parceria com o MAM educativo tem atraído pessoas de diversas regiões de São Paulo e um 

público significativo tanto de praticantes de breaking quanto de admiradores da cultura de diversas 

regiões, inclusive de países da América Latina como Argentina, Peru e Venezuela. 

 

 

Família MAM 

Atividade: Estampas e bordados:  traga sua camiseta para estampar e bordar 

Dia 18.05 (sáb) 

Horário: 15h 

Local: Ateliê  

Classificação etária: + 4 anos 

Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 

Descrição: Nesta proposta os participantes customizarão suas camisetas explorando a técnica de serigrafia 

e do bordado. 

Duração: 60 minutos 

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
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Domingo MAM: 

Atividade: Roda de conversa sobre diversidade e mídias sociais com Lorelay Fox, Aretha Sadick e Dindry 

Buck com intérpretes de Libras e apresentação do Esquadrão das Drags 

Dia: 019/05 

Horário: 14h30-17h30 

Local: Em frente à Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

 

Família MAM 

Atividade: Apresentação musical com Banda Alana (Semana Mundial do Brincar) 

Dia: 25.05 (sáb) 

Horário: 14h 

Local: Em frente a Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

Descrição: Apresentação musical com a Banda Alana, criada em 2007, através do Núcleo de Recreação e 

Cultura do Instituto Alana que implementou, no Jardim Pantanal, oficinas de música para seus alunos, com 

aulas de canto coral, percussão, teoria e musicalização infantil. As oficinas foram, aos poucos, se 

desenvolvendo até formar o que é hoje a Banda Alana. Com orientação de Silvanny Rodriguez e 

Adriana Biancolini, os jovens desenvolveram suas habilidades artísticas e fortaleceram seu senso de 

cidadania com aulas de percussão, metais, violão, contrabaixo, teclado e canto. 

 

Domingo MAM: 

Atividade: Oficina de confecção de brinquedos 

Dia: 26/05 

Horário: 11h 

Local: Em frente à Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

Descrição:  Construção de brinquedos a partir de materiais recicláveis.  

  

Domingo MAM: 

Atividade: Aulão Pélvico com Thiane Nascimento 

Dia: 26/05 

Horário: 16h 

Local: Em frente à Sala de Vidro 

Classificação etária: Livre 

Participantes: Livre 

Descrição:   

O aulão pélvico é um disparo de estratégias para reconhecer o corpo potente, político e rebolativo.  As 

estratégias surgem a partir do contato sensível com a estrutura da pélvis e o movimento pélvico como guia 

para trazer conhecimento e performatividade aos corpos.   Vamos juntos dançar e criar percursos pélvicos 

apostando no encontro com outros corpos, na vitalidade e no jogo entre pélvis e a dj convidada Linda 

Green.   
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Thiane Nascimento, bailarina, tem interesse nas interfaces do corpo, tendo como pesquisa a dança e a 

performance. Atualmente é realizadora do projeto PÉLVIKA que assume a pélvis como centro de pesquisa 

do movimento e outras maneiras de ocupar o mundo.    

 

Família MAM 

28.05 (ter) Semana Mundial do Brincar 

Atividade: Brincadeiras tradicionais da infância no jardim de esculturas  

Horário: 14h30 

Local: Jardim de Esculturas  

Classificação etária: + 4 anos 

Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes) 

Descrição: Brincadeiras tradicionais da infância no Jardim de Esculturas  

Duração: 60 minutos 

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 

 

Família MAM 

31.05 (sex) Semana Mundial do Brincar 

Atividade: Piquenique com desenhos e esculturas comestíveis 

Horário: 14h30 

Local: Ateliê MAM 

Classificação etária: + 2 anos 

Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes) 

Descrição: Pensando na alimentação e na ludicidade possível ao trabalhar com os alimentos, os 

participantes experimentarão diversas formas, texturas, cores e sabores ao criarem diferentes composições 

visuais. 

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 

 

Atividades gratuitas e abertas a todos os públicos. 

+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313 

 

Contatos com a arte 

A infância no museu: mediando a arte através do brincar com Mirela Estelles e Sandra Bittar 

Brincadeiras, roda de versos, cantos, fontes sonoras, tecidos. Assim, bebês e crianças são convidados a 

visitar exposições de arte em percursos poéticos musicais. Neste encontro voltado para educadores e 

professores a proposta é compartilhar estas experiências de maneira prática e teórica. 

Mirela Estelles 

Educadora e contadora de histórias, fomenta em suas práticas a cultura da infância por meio de narrativas, 

músicas e brincadeiras para todos os públicos. Integra a equipe do MAM Educativo. 

Sandra Bittar 

Arte Educadora e terapeuta corporal, com ênfase em desenvolvimento motor do bebê e eutonia. 

Desenvolve oficinas de música e movimento para bebês e coordena oficinas para crianças. 
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As atividades do Contatos com a arte são destinadas à formação de professores e educadores. 

Compreendem encontros com artistas, educadores e especialistas da área, programação Volta às aulas e 

visitas especiais a cada nova exposição. Todas as atividades são gratuitas. 

Inscrições: http://bit.ly/ContatoscomaArteMaio 

Atividade gratuita. Vagas limitadas. 

Informações: 11 5085 1313 ou pelo e-mail contatoscomaarte@mam.org.br 

17ª Semana Nacional dos Museus – A Mão Afro-brasileira: 30 anos depois 

Evento: A Mão Afro-brasileira no MAM: 30 anos depois (17ª Semana Nacional de Museus) 

Data(s): 14/5/2019 

Horário: 20h 

Formato: bate-papo/palestra no auditório do mam 

Valor: gratuito 

Resumo: Em 2018, a exposição A Mão Afro-brasileira, realizada em 1988 no Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, completou 30 anos. Com curadoria de Emanoel Araujo e Carlos Eugênio Marcondes de Moura, a 

mostra foi um marco na História da Arte no Brasil, se consolidando como uma das mais emblemáticas 

sobre a temática. No período de comemorações dos seus 70 anos, o MAM São Paulo revisita a exposição no 

intuito de debater sobre o tema dentro do atual contexto da arte nacional, principalmente após a criação 

do Museu Afro Brasil e no momento em que as instituições brasileiras, finalmente, se voltam ao tema. 

Longe de ser um encontro instrumentalizado, o MAM reconhece a existência de seu próprio espaço e sua 

história como portadores de saberes, que promove a emancipação, igualdade e o debate aberto com o 

público.  

Participantes: Helio Menezes 

Mestre e Doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Bac arel em Relações 

 nternacionais e em Ci ncias Sociais pela mesma universidade, onde atua como pesquisador do N cleo de 

Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença (NUMAS-USP). Desenvolve pesquisas sobre arte afro-

brasileira, antropologia da imagem, museus, arte e ativismo em artigos e cursos em instituições como o 

MASP, além de ter sido convidado pelo mesmo museu para compor a curadoria da exposição Histórias 

Afro-atlânticas. 

Márcio Farias: Graduado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2011). Mestre em 

Psicologia Social na PUC-SP(2015). Doutorando em Psicologia Social na PUC-SP. Coordenador do Núcleo de 

Estudos Afro Americanos (Nepafro). Trabalhou como professor convidado da Faculdade Jesuíta de Filosofia 

e Teologia (FAJE) e do Celacc (Centro de Estudos Latino Americanos sobre Cultura e Comunicação) Eca/ 

USP. Membro da coordenação do Instituto Amma Psique e Negritude. Coordenador e docente do curso de 

extensão Violência e Sociedade: Racismo como Estruturante da Sociedade e da Subjetividade do Povo 

Brasileiro (2017) do Instituto Sedes Sapientiae. Coordenador de Desenvolvimento Institucional do Museu 

Afro Brasil. Coordenador e docente do Curso AfroLatinoAmérica do Centro de Formação da Ong Ação 

Educativa. Conselheiro do Instituto Luiz Gama. Membro de Comissões de Avaliação de Ações Afirmativas 

em Concursos Públicos para a Fundação Carlos Chagas. Coordenador do educativo da exposição 

"Pretatitude: Insurgências, emergências e afirmações na arte" Sesc São Carlos. Foi Parecerista de Projetos 

Culturais e Artísticos da Funarte. Palestrante e conferencista sobre relações raciais, participou do Simpósio 

"Afrodescendentes no Brasil: conquistas, desafios do presente e perspectivas para o futuro" como 

http://bit.ly/ContatoscomaArteMaio
mailto:contatoscomaarte@mam.org.br
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convidado pela Universidade Harvard, EUA. Organizou o livro: Violência e Sociedade: Racismo como 

Estruturante da Sociedade e da Subjetividade do Povo Brasileiro (2018) lançado pela Editora Escuta. Em 

pesquisa, desenvolve estudos sobre Pensamento social latino americano e relações raciais; Questão racial e 

lutas de classes na América Latina; Imigração negra em São Paulo e Buenos Aires. 

Mediação: Juliana Santos 

Artista visual, mestre em arte-educação, arte/educadora, doutoranda no departamento de técnicas e 

procedimentos artísticos pelo Instituto de Artes da Unesp.  

Desenvolve cursos, palestras e oficinas na área de artes e arte/educação. Sua primeira individual foi em 

2018 como artista/docente convidada para residência artística na Academia de Belas Artes de Viena. Vem 

realizando exposições e residências artísticas no âmbito nacional e internacional. Atualmente artista 

residente no Instituto de Artes da Unesp. 

Apoio Projeto Afro 

Projeto Afro (www.projetoafro.com) é uma plataforma de mapeamento, catalogação e divulgação da arte 

afro-brasileira, que tem como objetivo central ser um local de referência de informações e dados 

substanciais acerca da produção artística afro-brasileira. O portal atuará como um ambiente de expansão 

das artes e da cultura no intuito de contribuir para a formação de novos caminhos de debates para a 

sociedade, servindo como instrumento de formação e transformação social. 

Exposições em cartaz 

Os anos em que vivemos em perigo 

Os anos 19 0 foram marcados por movimentos de contestação em vários países do mundo, por motivos 

diversos – sistemas educacionais, costumes, repressão política, contestação de guerras. No Brasil não foi 

diferente e, a despeito da censura imposta por um regime de e ceção,  ouve no período uma intensa 

produção artística, que retratou a atmosfera de tensão e riscos da época. 

Para revisitar esse conte to, especificamente o período de 19   a 19 0, o Museu de Arte Moderna de São 

Paulo recebe a e posição Os anos em que vivemos em perigo, que tra  um recorte da coleção focado na 

segunda metade da década de 19 0, um período plural da arte brasileira, que foi fundamental para o 

desenvolvimento de nossa produção até os dias atuais. Tal cenário transformou o antropofágico caldeirão 

cultural do país, no mesmo momento em que acontecia a reestruturação do mam que, em 19 9, teve sua 

nova sede inaugurada, resistindo aos tempos e c egando até o momento atual em que celebra seus  0 

anos de  istória. 

“Para a seleção de obras, considerei o conte to, o ambiente efervescente e os acontecimentos que 

envolveram esses artistas no período dos anos  0 com atitudes radicais frente ao sistema da arte vigente 

no país, entre eles as e posições: Nova Objetividade Brasileira (MAM R ), 1a  AC  ovem Arte 

Contemporânea (MAC USP), E posição-não-e posição (Re  Galler    Sons) e a 9a Bienal de São Paulo. A 

proposta desta mostra será refletir sobre esses comple os momentos vividos, tendo como marcos os anos 

de 1965 e 1970 rebatendo e rebatidos em 2019, suas atmosferas marcadas pela vida e a presença do 

perigo e da ameaça”, propõe o curador Marcos Moraes. 

http://www.projetoafro.com/
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Sala Paulo Figueiredo 

curadoria Marcos Moraes  

30 abr a 28 jul 

Projeto Parede 

Paisagem moderna - Leda Catunda 

Representação de uma paisagem brasileira tal como era vista pelos artistas modernos, como Portinari, 

Tarsila e Guignard, retratando um país tranquilo, de nature a e uberante, ao mesmo tempo em  armonia 

com símbolos de progresso como a rodovia de alta velocidade ou o calçadão de Copacabana desen ado 

por Burle Mar : o “son o” moderno de um país ing nuo em ritmo de progresso. 

30 abr a 28 jul 

Pa  ado  utu o P     t : a t   o t   o    a   a      a  o a    o do  u  u d  a t   od   a d    o 

paulo 

 ruto da colaboração entre o P oeni  Art Museum (Ari ona, EUA) e o Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, Passado  uturo Presente: Arte contemporânea brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

foi montada primeiro nos Estados Unidos entre setembro e dezembro de 2017. 

A norte-americana Vanessa K. Davidson e o brasileiro Cau  Alves, curadores da e posição, definem-na 

como uma mostra de arte contemporânea feita por artistas brasileiros, associando   definição uma 

indagação a respeito do que vem a ser a produção contemporânea brasileira e do que define a identidade 

brasileira no mundo contemporâneo. 

Nesta que foi a primeira mostra do acervo do mam nos Estados Unidos, reunindo obras de  9 artistas 

produ idas desde os anos 1990, o p blico se depara, desde o título, com um convite para pensar as 

relações entre o passado e o futuro, suas implicações no presente, sua constante transformação. 

Corpo, identidade, paisagem, objetos impossíveis e monocromos são os cinco temas em torno dos quais se 

organi a a e posição, que inclui pinturas, esculturas, instalações, fotografias, vídeos e performances. 

Sala Milú Villela 

Curadoria Vanessa  . Davidson e Cau  Alves  

22 jan a 28 jul 

Baile de Máscaras 

Reunimos aqui uma seleção das máscaras produzidas para os três Bailes de Máscaras do MAM, realizados 

entre 2000 e 2002 por iniciativa do Núcleo Contemporâneo, em benefício do museu. Os artistas convidados 

a criá-las colaboraram com o MAM ao conceberem adereços que transformavam os mascarados em obras 

de arte vivas. 

A promoção da arte moderna em São Paulo por meio de festas à fantasia começou na década de 1930. Em 

32, fundou-se a Sociedade Pró-Arte Moderna, ou SPAM, que promoveu bailes de carnaval nos dois anos 

seguintes. Para tal, colaboraram artistas como Anita Malfatti, John Graz, Lasar Segall e Rossi Osir. 
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Aproveitamos o período em torno do carnaval deste ano para continuar a celebração dos setenta anos do 

MAM recordando que a manutenção da arte experimental também pode ser feita com festejos criativos e 

extravasamento de fantasias. 

 

Biblioteca Paulo Mendes de Almeida – Centro de Estudos Luís Martins, CELM 

Curador Felipe Chaimovich 

22 jan a 28 jul 

 

 

PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 

Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura 

Terça a Domingo, 09h00 às 18h00. 

Contato: 5083-0199 

 

PAVILHÃO JAPONÊS 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 

Funcionamento: quarta-feira, sábado, domingo e feriados, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

Ingresso: R$ 10,00 - adulto | R$ 5,00 - Crianças de 6 a 11 anos, estudantes e idosos de 60 a 65 anos. 

Menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, entrada gratuita. 

Responsável: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social 

Contato: 3208-1755 r 108 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhao@bunkyo.org.br  

Funcionamento: quarta-feira, sábado, domingo e feriados, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

Ingresso: R$ 10,00 - adulto | R$ 5,00 - Crianças de 6 a 11 anos, estudantes e idosos de 60 a 65 anos. 

Menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, entrada gratuita. 

Responsável: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social 

Contato: 3208-1755 r 108 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhao@bunkyo.org.br  

 

PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 

Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. 

Contato: 5082-1777 | Informações: oca@prefeitura.sp.gov.br 

 

 

PLANETÁRIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 

Responsável: Planetário e Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini 

Contato: 5575-5206| 5575-5425 /planetarios@prefeitura.sp.gov.br 

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
mailto:planetarios@prefeitura.sp.gov.br
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Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios  

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

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 

 

VIRADA CULTURAL E DIA INTERNACIONAL DA LUZ 

 

Há 100 anos a cidade de Sobral-CE entrou para a história da Ciência mundial, recebendo uma comitiva de 

cientistas com a finalidade de observar e fotografar o eclipse total do Sol, para verificar o desvio da luz de 

uma estrela devido a massa do Sol, o que seria uma evidência a favor da Teoria da Relatividade Geral 

proposta por Albert Einstein." Esse mesmo eclipse foi também observado das Ilhas Príncipe, na África. 

 

Com o sucesso alcançado no Ano Internacional da Luz em 2015, a Unesco proclamou o 16 de maio, como 

sendo o Dia Internacional da Luz. Essa data foi escolhida por ser o dia em que ocorreu a primeira emissão 

de raios laser, em 1960. Os  Planetários de São Paulo em parceria com o grupo Arte e Ciência (IFUSP) e OSA 

& SPIE São Paulo Student Chapter, realizarão um evento comemorativo nos dias 18 e 19 de maio de 2019, 

com o apoio da USP, IFT, UFABC e SBF, seguindo a programação anexa. Este evento servirá para divulgar o 

papel importante da luz e suas tecnologias nas vidas dos cidadãos em áreas tão diversas como a ciência, 

cultura, arte, educação, e com aplicações importantes  na medicina, comunicações e energia. 

 

● 18/05/2019 (sábado) 

 

13h - Demonstração de bolha de sabão 

 

Sobre: Representantes do grupo Arte e Ciência explicarão como funciona uma bolha de sabão, enquanto 

convidam o público para participar das diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Luz. 

Duração: 30 minutos 

Local: Na marquise do parque, nas proximidades do Museu Afro. 

 

13h15 - Brincadeira com luzes e cores 

 

Sobre: O que é sombra? E como uma sombra pode ser colorida? E como surgem as cores? Um objeto 

vermelho é sempre visto como vermelho? Para responder estas e outras perguntas, venha participar dessa 

brincadeira com luzes e cores. 

Apresentador: Mikiya Muramatsu  ( IF-USP ) 

Duração: 60 minutos 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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

 

13h30 às 17h - Experimentos interativos (óptica, desafios matemáticos) 

 

Sobre: Venha aprender com diversão, utilizando diversos experimentos de óptica e lógica. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 
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Local: Na marquise do parque, nas proximidades do Museu Afro (em caso de chuva, os experimentos serão 

expostos no mezanino do Planetário). 

Inscrições: A atividade é livre e não necessita de inscrições 

 

13h - Sessão de Cúpula: Janela Mágica 

 

Sobre: 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. 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil. Haverá cota para retirada no local com 1h 

de antecedência. 

 

13h30 às 17h - Lasers e muito mais! Experimentos de óptica e fotônica 

 

Sobre: Serão apresentados diversos experimentos com lasers pela equipe do OSA & SPIE São Paulo Student 

Chapter, grupo de divulgação cientifica formado por estudantes de pós graduação do Centro de Lasers e 

Aplicação (CLA - IPEN). 

Responsável: Armando Valter Felicio Zuffi 

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

Local: Sala de aula da Escola Municipal de Astrofísica 

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

 

14h - Oficina: Caleidoscópio 

 

Sobre: Nesta oficina, montaremos um brinquedo antigo, bastante conhecido: o caleidoscópio. A montagem 

será feita com um tubo plástico contendo glicerina e água, onde pequenos objetos se movimentam e têm 

suas imagens refletidas muitas vezes, formando figuras simétricas e dinâmicas. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

Duração: 1h30 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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

Apoio: Sociedade Brasileira de Física 

 

15h - Sessão de Cúpula: 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 
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Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil. Haverá cota para retirada no local com 1h 

de antecedência. 

 

15h - Oficina: "Arte e Ciência: brincando e criando eclipse" 

 

Sobre: Utilizando materiais de fácil acesso (bolas de isopor, bolinhas de gude, alfinetes, bexigas, etc), pode-

se simular a criação de eclipse, utilizando a luz do celular. 

Responsável: Doris Kohatsu (IFUSP) 

Duração: 40 minutos 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

 

17h - Sessão de Cúpula: 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: 1h 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil. Haverá cota para retirada no local com 1h 

de antecedência. 

 

17h - Oficina: Luneta 

 

Sobre: Usando canos de PVC e lentes, os participantes desta oficina montarão uma luneta com um 

aumento de 30 vezes. Além de objetos terrestres, o participante poderá observar a Lua, estrelas e outros 

objetos brilhantes do céu noturno. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

Duração: 2h 

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

Vagas: 20 

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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

Apoio: Thorlabs e SBF 

 

19h - Sessão Especial: Relatividade Geral: encurvando nossa visão do Universo 

 

Sobre: Há mais de cem anos, Albert Einstein apresentava ao mundo sua nova teoria da gravidade: a 

Relatividade Geral. Com ela, a mais quotidiana e antiga das interações fundamentais ganhou uma 

interpretação profunda e até mesmo fantástica. Nesta apresentação, faremos uma rápida incursão pelas 

bases conceituais dessa teoria, conduzindo o espectador através de idéias que às vezes parecem romper os 

limites da ficção. 
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Apresentador: Daniel Vanzella (USP-SC) 

Bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP) e doutorado em Física pelo 

Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (IFT/UNESP). Fez pós-

doutorado na Universidade de Wisconsin em Milwaukee com o Prof. Leonard Parker, fundador da área de 

Teoria Quântica de Campos em Espaços-Tempos Curvos (TQCEC), financiado pela U. S. National Science 

Foundation (US-NSF). Desde 2005 é docente do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de 

São Paulo, onde atualmente ocupa a posição de Professor Associado (MS-5). Tem experiência na área de 

Física, com ênfase em TQCEC, atuando principalmente nos seguintes temas: energia do vácuo em campos 

gravitacionais, expansão cosmológica acelerada, efeito Unruh, efeitos de aceleração em processos de 

partículas (e.g., desintegração de prótons) e instabilidades induzidas pela gravitação. 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Evento gratuito, mas requer retirada de ingressos. Haverá distribuição online pelo site Ticket 

Fácil e também uma cota reservada a ser retirada na bilheteria. Distribuição na bilheteria terá início uma 

hora antes do evento. 

 

21h - Sessão de Cúpula: 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: 1h40 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil. Haverá cota para retirada no local com 1h 

de antecedência. 

 

21h às 23h - Fenômenos Naturais 

 

Sobre: Conceitos das ciências da natureza serão ilustrados em uma performance de mágica de proximidade 

realizada na área onde será realizada a observação noturna. 

Mágico: Tatá Trivério 

Duração: 2h 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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

 

21h às 23h - Observação Noturna 

 

Sobre: Nossos telescópios no Parque do Ibirapuera apontarão para a Lua cheia, Júpiter, Saturno e para 

outros objetos interessantes visíveis nessa noite. Se o céu estiver encoberto a atividade será inviabilizada e, 

portanto, cancelada. 

Responsáveis: Raphael Malagoli, Ellen Santos 

Vagas: Livre 
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Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para 

crianças. 

Local: Em frente ao Planetário do Ibirapuera. 

Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. A fila é organizada por ordem de chegada. 

 

● 19/05/2019 (Domingo) 

 

00h01 - Sessão de Cúpula ao vivo 

 

Sobre: Os recursos do Planetário permitem a contemplação de um céu que muitos já esqueceram: repleto 

de estrelas, como se não existisse poluição atmosférica, e transportar o público para diferentes lugares e 

épocas. 

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

Duração: 40 minutos 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Evento gratuito, mas requer retirada de ingressos. Haverá distribuição online pelo site Ticket 

Fácil e também uma cota reservada a ser retirada na bilheteria. Distribuição na bilheteria terá início uma 

hora antes do evento. 

 

02h às 05h - Observação Noturna 

 

Sobre: Nossos telescópios no Parque do Ibirapuera apontarão para a Lua cheia, Júpiter Saturno e para 

outros objetos interessantes visíveis nessa noite. A atividade depende de boas condições meteorológicas 

para acontecer.  

Responsáveis: Raphael Malagoli, Ellen Santos 

Vagas: Livre 

Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para 

crianças. 

Local: Em frente ao Planetário do Ibirapuera. OU Na Arena de Eventos, entre o Planetário e Museu Afro. 

Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. A fila é organizada por ordem de chegada 

 

13h - Demonstração de bolha de sabão 

 

Sobre: Representantes do grupo Arte e Ciência explicarão como funciona uma bolha de sabão enquanto 

convidam o público para participar das diversas atividades da comemoração do Dia Internacional da Luz. 

Duração: 30 minutos 

Local: Na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro. 

 

13h15 Brincadeira com luzes e cores 

 

Sobre: O que é sombra? E como uma sombra pode ser colorida? E quanto à formação de cores? Um objeto 

vermelho é sempre visto como vermelho? Para responder estas e outras perguntas, venha participar dessa 

brincadeira com luzes e cores. 

Apresentadora: Cecil Chow Robilotta ( IF-USP e Arte e Ciência ) 

Duração: 60 minutos 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
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Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada 

 

13h30 às 17h - Experimentos interativos (óptica, desafios matemáticos) 

 

Sobre: Venha aprender com diversão, utilizando diversos experimentos de óptica e lógica. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

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

Local: Na marquise do parque, nas proximidades do Museu Afro (em caso de chuva, as demonstrações 

serão feitas no mezanino do Planetário). 

Inscrições: A atividade é livre e não necessita de inscrições 

 

13h - Sessão de Cúpula: Janela Mágica 

 

Sobre: 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. 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil. Haverá cota para retirada no local com 1h 

de antecedência. 

 

13h30 às 17h - Lasers e muito mais! Experimentos de óptica e fotônica 

 

Sobre: Serão apresentados diversos experimentos com lasers pela equipe do OSA & SPIE São Paulo Student 

Chapter, grupo de divulgação científica formado por estudantes de pós graduação do Centro de Lasers e 

Aplicação (CLA - IPEN). 

Responsável: Armando Valter Felicio Zuffi 

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

Local: Sala de aula da Escola Municipal de Astrofísica 

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

 

14h - Oficina: Cine Palito 

 

Sobre: Venha construir um cinema de bolso para levar para qualquer lugar e sem consumir energia elétrica, 

utilizando apenas um pedaço de cartão, lápis, um palito de churrasco e muita imaginação. Você vai 

entender como enxergamos os objetos e como as imagens são formadas no nosso cérebro. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

Duração: 45 minutos 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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

Apoio: Sociedade Brasileira de Física 

 

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

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil. Haverá cota para retirada no local com 1h 

de antecedência. 

 

15h - Oficina: Espectroscópio 

 

Sobre: Por que ao olhar para um CD vemos as cores do arco-íris? E do que as estrelas são feitas? Venha 

conhecer a relação entre essas duas perguntas ao construir um espectroscópio de caixinha que será 

utilizado para observarmos lâmpadas feitas de diferentes elementos químicos. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência, Dinah Moreira Allen 

Duração: 1h 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 

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

Apoio: Sociedade Brasileira de Física 

 

13h30 às 15h30 - Oficina Foto na Lata 

 

Sobre: Aprenda como funcionavam as máquinas fotográficas antigas utilizando apenas uma lata de 

alumínio com um pequeno orifício, que registrará a imagem em papel fotográfico. Você vai fotografar, 

revelar a foto e guardar a imagem final no seu celular. Esta atividade necessita de boas condições 

meteorológicas para acontecer, caso contrário, será cancelada. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

Duração: 2h 

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

Local: Gramado em frente à Escola Municipal de Astrofísica 

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

Apoio: Sociedade Brasileira de Física 

 

17h - Oficina: Reco-reco com disco de Newton 

 

Sobre: Como fazer um arco-íris desaparecer? Nesta oficina, o participante construirá um dispositivo 

constituído de uma vareta com ranhuras, o qual faz girar um eixo frontal quando atritado de forma 

adequada. A esse dispositivo, será acoplado um disco colorido, conhecido como disco de Newton. A 

manipulação e análise desse arranjo trará a resposta à pergunta feita no início deste texto. 

Responsáveis: Equipe do Arte e Ciência 

Duração: 1h 

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

Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
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Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada 

Apoio: Sociedade Brasileira de Física 

 

17h - Sessão Especial: Buracos Negros: A vida (e morte) desses devoradores cósmicos 

 

Sobre: A relatividade geral foi desenvolvida por Albert Einstein em 1915 como uma teoria de gravitação  

consistente com os princípios da teoria da relatividade especial. Uma de suas previsões mais 

impressionantes e surpreendentes é a da existência de objetos que produzem uma atração gravitacional 

tão intensa em sua vizinhança que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Tais objetos, denominados 

de Buracos Negros pelo físico Americano John Wheeler, romperam os limites da academia para permear o 

imaginário popular durante as últimas décadas. Nessa palestra iremos descrever as propriedades desses 

objetos fascinantes, mostrar onde eles podem ser encontrados em nosso universo e como podemos 

observar sua existência. Veremos também que, apesar de classicamente buracos negros poderem apenas 

``devorar"  o que acaba caindo neles e crescerem como consequência, quando levamos em conta a 

Mecânica Quântica tais objetos podem acabar evaporando até desaparecerem completamente devido à 

emissão de radiação térmica, o chamado efeito Hawking. 

Apresentador: André Landulfo (UFABC) 

Bacharel em física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP) e doutor em física pelo 

Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (IFT/UNESP). 

Atualmente é Professor Adjunto na Universidade Federal do ABC (UFABC). Realiza pesquisa na área de 

Física, com ênfase em Relatividade Geral, Teoria Quântica de Campos em Espaços-Tempos Curvos, 

Informação Quântica e sua interface com a Teoria da Relatividade. 

Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 

Ingressos: Evento gratuito, mas requer retirada de ingressos. Haverá distribuição online pelo site Ticket 

Fácil e também uma cota reservada a ser retirada na bilheteria. Distribuição na bilheteria terá início uma 

hora antes do evento. 

 

HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 

 

 

1 de maio, quarta-feira: 

13h - Janela Mágica 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Planetas do Universo 

19h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

 

5 de maio, domingo: 

13h - Janela Mágica 

14h15 - Observação Solar 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Planetas do Universo 

19h - Sessão Cidadã: Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

 

12 de maio, domingo: 

13h - Janela Mágica 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
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17h - Planetas do Universo 

19h - Sessão Cidadã: Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

 

18 de maio, sábado: (Virada Cultural) 

13h - Demonstração de bolha de sabão 

13h - Sessão de Cúpula: Janela Mágica 

13h15 - Brincadeira com luzes e cores 

13h30 às 17h - Lasers e muito mais! Experimentos de óptica e fotônica 

13h30 às 17h - Experimentos interativos (óptica, desafios matemáticos) 

14h - Oficina: Caleidoscópio 

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

15h - Oficina: "Arte e Ciência: brincando e criando eclipse" 

17h - Sessão de Cúpula: Planetas do Universo 

17h - Oficina: Luneta 

19h - Sessão Especial: Relatividade Geral: encurvando nossa visão do Universo 

21h - Sessão de Cúpula: Planetas do Universo (versão estendida) 

21h às 23h - Fenômenos Naturais 

21h às 23h - Observação Noturna 

 

19 de maio, domingo: (Virada Cultural): 

00h01 - Sessão de Cúpula ao vivo 

02h às 05h - Observação Noturna 

13h - Demonstração de bolha de sabão 

13h - Sessão de Cúpula: Janela Mágica 

13h30 às 17h - Experimentos interativos (óptica, desafios matemáticos) 

13h30 às 17h - Lasers e muito mais! Experimentos  

13h30 às 15h30 - Oficina Foto na Lata de óptica e fotônica 

14h - Oficina: Cine Palito 

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

15h - Oficina: Espectroscópio 

17h - Oficina: Reco-reco com disco de Newton 

17h - Sessão Especial: Buracos Negros: A vida (e morte) desses devoradores cósmicos 

 

26 de maio, domingo: 

13h - Janela Mágica 

13h40 - Visita Guiada 

15h - Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 

17h - Sessão Cidadã Especial: O Eclipse de 1919 e a confirmação da teoria da gravitação de Einstein 

 

 

UMAPAZ 

Acesso: Av. IV Centenário, 1268 - Portões 07 e 07A 

Responsável: Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz 
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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   

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 – atividades de sensibilização ambiental 

Coordenadora: Ecóloga Andréa de Almeida Bossi 

Atividade Gratuita 

Vagas: Mínimo de 15 e máximo de 40 participantes 

Data: Terça à Sexta 

Horário: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30 

Email: aventuraambientalumapaz@prefeitura.sp.gov.br 

Telefone: (11) 5908-3823 

* esta atividade será retomada em 12 de Março de 2019.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/noticias/?p=164039 

  

DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS 

Quando:Todas as quartas-feiras das 9h às 11h 

Todas as quintas-feiras das 15h às 17h 

Onde: Sede da UMAPAZ 

Não é necessário realizar inscrição 

 

BIBLIOTECA: ESPAÇO SAPUCAIA: 

Acervo voltado ao meio ambiente e cultura de pa . Livros, teses, trabal os técnicos, periódicos, CD’s, 

DVD’s, VHS e fotografias. Dedicada   pesquisa, consulta e empréstimo. O acervo pode ser con ecido 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:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
mailto:aventuraambientalumapaz@prefeitura.sp.gov.br
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/noticias/?p=164039
mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Maio de 2019 
 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PARQUE IBIRAPUERA 

eventosparqueibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 

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

 


