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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://SVMAEXTC231/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2018/06.JUNHO2018/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20JUNHO%20SVMA.docx%23_Toc515436243
http://www.sptrans.com.br/
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PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 
 

ARENA DE EVENTOS   

 
MUTIRÃO DA SAÚDE E CIDADANIA ROTARY DAY 
Sexta, Sábado e Domingo dias 27 de Abril de 2019, das 9h às 17h 
Mutirão do Rotary com voluntariado e ações cidadãs.   
Responsável: Rotary Club, parceria Secretaria Municipal da Saude  
 
EXPOSIÇÃO DO EXERCITO 
Sábado Domingo dias 13 e 14 de abril de 2019 das 9h às 17h 
Exposição de artefatos do Exército, ações educativas e recreativas.  
Responsável: Comando Militar do Sudeste   
 

ARENA DA PONTE DE FERRO     

 
 
EXPOSIÇÃO DO EXERCITO 
Sábado Domingo dias 13 e 14 de abril de 2019 das 9h às 17h 
Exposição de artefatos do Exército, ações educativas e recreativas.  
Responsável: Comando Militar do Sudeste   
 

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.  
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2 sessões às 20h| 20h30 
http://fonteeloibirapuera.com.br/ 
 

GRAMADO ENTRE A MARQUISE E O AUDITORIO IBIRAPUERA  

 
DIA DAS BOAS AÇÕES 2019 
Sábado 06 de Abril de 2019 das 9h às 20h 
Responsável : Muda Cultural  
 
O evento supracitado trata-se da terceira edição do Dia das Boas Ações, uma iniciativa global 
de mobilização de voluntários. Desde 2007 a iniciativa reúne pessoas, organizações e 
empresas ao redor do mundo para fazer o bem. Chegou ao Brasil por meio da parceria entre 
Atados e a Muda Cultural, colocando em prática a simples ideia de que qualquer pessoa pode 
fazer uma boa ação, seja ela grande ou pequena, e ter um impacto positivo no mundo. O 
evento será baseado na articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, 
órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, empresas, escolas e universidades, 
entre outros. Serão promovidas atrações, um encontro social, atividades e conteúdos ligados à 
causas diversas. 

 
EXPOSIÇÃO DO EXERCITO 
Sábado Domingo dias 13 e 14 de abril de 2019 das 9h às 17h 
Exposição de artefatos do Exército, ações educativas e recreativas.  
Responsável: Comando Militar do Sudeste   
 
CIRCO DA ROSE  
Domingo 28 de Abril de 2019 às 16h 
O espetáculo tem 90min de duração, com música ao vivo e um mestre de cerimonia 
apresenta os números de habilidades circenses variadas: malabares, dança, marionete, 
acrobacia aérea e palhaçaria. 
Acompanhará a temporada uma exposição de fotos itinerante sobre a história do grupo. 
Responsável: Circo Herói  
 

GRAMADO EM FRENTE A LANCHONETE DA PRAÇA DA PAZ  

 
EXPOSIÇÃO DO EXERCITO 
Sábado Domingo dias 13 e 14 de abril de 2019 das 9h às 17h 
Exposição de artefatos do Exército, ações educativas e banda do exército.  
Responsável: Comando Militar do Sudeste   
 

PARQUINHO PORTÃO 06 

 
EXPOSIÇÃO DO EXERCITO 
Sábado Domingo dias 13 e 14 de abril de 2019 das 9h às 17h 
Ações educativas e recreativas para crianças, demonstração de cães adestrados (área do cahorródromo).  
Responsável: Comando Militar do Sudeste   
 
 

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. 
 
 

PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 

 

 

BOSQUE DA LEITURA 

Av. República do Líbano, 1151 - Portão 7 (ao lado do Viveiro Manequinho Lopes) 
Tel.: 11 5574-5045 – Fax: 11 5573-4180 (administração do parque) 
bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br 
Todos os serviços do Bosque da Leitura são gratuitos. 
Horário de funcionamento: Sábados e Domingos, 10h às 16h  
 

CECCO 

Segunda à Sexta, Acesso: Av. IV Centenário – Portão 05 - 8h às 17h 
*UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 

mailto:dobraduraslena@ig.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
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OFICINAS ABERTAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

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 
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*UMAPAZ – Avenida IV Centenário, Portão 7 A. 
 
 
 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 

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

OFICINAS COM VAGAS LIMITADAS 

OFICINA HORÁRIO DIAS 

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 

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 
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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 
 

SP ARTE – FEIRA INTERNACIONAL DE ARTE DE SÃO PAULO 
Período do Evento: de 03 a 07 de abril de 2019 
Pavimentos: Térreo, Mezanino, 1º, 2º e 1.025m² 3º pav. 
Horário de Funcionamento: 
Das 13h às 21- público visitante (quinta a sábado) 
Das 11h às 19h – público visitante (domingo) 
Realização: SP Arte Eventos Culturais S.A 
Descrição: Galerias nacionais e internacionais de arte expõem suas obras e promovem arte moderna e 
contemporânea, brasileira e internacional, estreitando o relacionamento entre colecionadores, artistas, 
críticos de arte, curadores, diretores de museus, instituições culturais e galerias. 
Site: www.sp-arte.com 
 
CHOCOLAT SÃO PAULO | Festival Internacional do Chocolate e Cacau 
Período do Evento: de 12 a 14 de abril de 2019 
Pavimentos: 1º pavimento 
Horário de Funcionamento: 14h – 22h 
Realização: MVU EMPREENDIMENTOS LTDA 
Descrição: Considerado o maior evento de chocolate de origem do Brasil, reúne toda a cadeia produtiva do 
cacau ao chocolate, derivados, aspectos e manifestações culturais e artísticas em torno desse rico produto 
agrícola, além de firmar o Sul da Bahia como principal região produtora de chocolate de origem do Brasil, 
bem como promover o turismo e a cultura regional com característica na economia criativa. 
Site: www.chocolatfestival.com 
 

 
 

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 
 
Exposição: “Museu Afro Brasil, nos seus 15 anos, celebra São Paulo - Uma iconografia urbana” 
Curadoria: Emanoel Araújo 
Abertura: 06 de abril, sábado, às 11 horas 
Período expositivo: de 06 de abril a 07 de julho de 2019 
 
EXPOSIÇÕES 

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

ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Para participar das atividades nos finais de semana, é necessário se inscrever e/ou chegar com 15 minutos 
de antecedência ao horário programado e procurar o setor de acolhimento. As vagas serão ofertadas de 
acordo com o horário de inscrição ou chegada. As atividades aos sábados são gratuitas. As inscrições 
podem ser realizadas, por meio dos formulários disponibilizados para cada evento. 
Consulte mais informações e políticas de gratuidade no site do Museu Afro Brasil. 
 
Visitas para grupos espontâneos  
Dias 07, 14 e 28 de Abril (domingos), às 14h00 
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. 
 
 
 
Oficina "África em Estampas" 
13 de Abril (sábado), às 15h00 
A partir de uma visita ao acervo do Museu Afro Brasil, serão destacadas grafias de povos do continente 
africano, a partir da análise de tecidos, observando aspectos de sua composição e de suas funções em 
diferentes contextos. A visita é seguida de uma oficina, na qual confeccionaremos padrões de estampas em 
tecidos. 
 
Atividade gratuita 
Público-alvo: livre. 
Duração: 120 min. 
A atividade será realizada com grupo de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas. 
Inscrições: site 
 
 
 
Aos Pés do Baobá 
27 de Abril (sábado), às 11h30 
Durante este evento de contação de histórias ou mediação de leitura, os visitantes terão oportunidade de 
se aproximar de dimensões das narrativas africanas ou afro-brasileirase, em seguida, participar de um bate-
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papo conduzido por integrantes do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil. 
 
Atividade gratuita. 
Público-alvo: livre 
Duração: 2h00 
Inscrições: site 
  
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. Política de gratuidade no site. 
Para agendar visita mediada pelos educadores do Núcleo de Educação 
acesse: http://www.museuafrobrasil.org.br/visite/planeje-sua-visita/agendamento-de-visita 
  

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  

 

MUSEU DE ARTE MODERNA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 
Contato: 5085-1300  
Informações: www.mam.org.br  
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: emaileducativo@mam.org.br 
Atividades gratuitas. Vagas limitadas 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085 1313 
 
 

 
Programação Educativo MAM 

 
06.04 (sáb)  Oficina quem-desenha com a artista Manuela Eichner 
Horário: 15h 
Local: Ateliê 
Classificação etária: + 4 anos 
Participantes: 30 participantes entre crianças e adultos 
Descrição:  Na oficina Quem-desenha a artista visual Manuela Eichner conduz os participantes ao ato de 
experimentação e criação de um desenho em grande escala. A partir do corpo se desenha noções de 
espaço e de coletividade. Cores invadem o chão e os deslocamentos são marcados pela diversidade de 
linhas. Da horizontalidade ao multidimensional. Como construir coletivamente ? Como perceber o espaço e 
os outros ? Quem desenha ?  
Duração: 60 minutos           
 
07.04 (dom) Apresentação musical com Banda Alana  
Horário: 14h 
Local: Na marquise em frente a sala de vidro 

https://muslink.museuafrobrasil.org.br/cl/PFLVO/A/2060/0/BL6z/PJK3tVdFDt7/1/
mailto:emaileducativo@mam.org.br
mailto:educativo@mam.org.br
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Classificação etária: + livre 
Participantes: livre 
 
 
12/04 (sex) Brincadeiras e experimentações com tintas naturais com Mirela Estelles  
Horário: 14h30 
Local: Ateliê 
Classificação etária: bebês a partir de 6 meses até 24 meses  
Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes  
Descrição: A proposta é um convite a experimentações livres com tintas naturais feitas com pigmentos 
alimentícios, como beterraba, espinafre e açafrão da terra (cúrcuma) permeada por brincadeiras da cultura 
da infância.   
Duração: 60 minutos           
 
13.04 (sáb) Oficina de música e movimento para bebês com Sandra Bittar 
Horário: 15h 
Local: Ateliê 
Classificação etária: + 6 meses até 24 meses 
Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes 
Descrição: Oficina que estimula a interação do bebê com o mundo e a observação do adulto de uma 
construção própria de movimentos e da movimentação do bebê a partir da música. 
Duração: 60 minutos           
 
14.04 (dom) 12h30 às 17h30 Oficina de dança com Breaking ibira e Lançamento do catálogo da exposição 
A Marquise o MAM e nós no meio. 
Local: Na marquise em frente a sala de vidro 
Classificação etária: + livre 
Participantes: livre 
20.04 (sáb) Cidades imaginárias: experiência poética inspirada na obra do artista Montez Magno 
Horário: 15h 
Local: Ateliê 
Classificação etária: + 4 anos 
Participantes: 30 participantes entre crianças e adultos 
Descrição: Oficina inspirada na obra do artista Montez Magno onde os participantes construíram suas 
cidades imaginárias usando tiras coloridas de papel, arquitetando suas ideias na passagem do bi para o 
tridimensional.  
Duração: 60 minutos           
 
21.04 (dom) 12h30 às 17h30 Oficina de isogravura 
Local: Na marquise em frente a sala de vidro 
Classificação etária: + livre 
Participantes: livre 
 
 
27.04 (sáb) Brinquedo para dançar: construção de boizinho do bumba meu boi 
Horário: 15h 
Local: Ateliê 
Classificação etária: + 4 anos 
Participantes: 30 participantes entre crianças e adultos 
Descrição: Construção de um dos principais personagens da brincadeira Bumba meu Boi. A oficina explora a 
diversidade cultural popular brasileira a partir do fazer manual e da brincadeira. 
Duração: 60 minutos           
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Atividades gratuitas. Vagas limitadas 
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência. 
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085 1313 
 
 

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 
 
06 e 07 de Abril: 
O bordar da Oca 
Oficina de bordado em feltro às 14 horas. 
Com alguns pontos básicos do bordado, faremos a Oca. 
À partir de 6 anos. 
 
20 de Abril: 
LudOca: 2ª edição 
 
O educativo do Museu da Cidade convida o público infantil para mais uma edição do nosso LudOca: um dia 
com várias atividades lúdicas na Oca. Entre as oficinas, teremos Dança Materna, Origami e muito mais. 
Confira nossa programação completa e os artistas convidados: 
 
10:00: Dança Materna para bebês com Amanda Mota 
De 0 a 3 anos; 

mailto:educativo@mam.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
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11:00: Recortes poéticos – Vivências sensoriais para bebês com Amanda Mattos e Andrea 
Scagliusi 
De 0 a 3 anos; 
13:00: Pintando com gelo com Natália Godinho 
De 3 a 6 anos; 
14:00: Oficina de Origami com Renate Varela 
Livre; 
15:00: Minha primeira história em quadrinhos com Diogo Mendes 
De 6 a 12 anos; 
16:00: Trocas escritas: oficina de postal com Ariadne Alves 
 De 7 a 12 anos;   

 
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 
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 

 
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. 
 
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 

PLANETÁRIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA  

mailto:planetarios@prefeitura.sp.gov.br
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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 
 
Sessão de cúpula contemplativa - Voyager: uma longa jornada rumo às estrelas 
Destinada ao público de todas as idades, a sessão apresenta sons e imagens relacionadas às sondas 
Voyager 1 e Voyager 2.  Lançadas ao espaço em 1977, as sondas exploraram os planetas gigantes gasosos 
do Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e algumas de suas luas. Cada uma das Voyagers carrega 
consigo um disco dourado gravados com representações da diversidade da vida na Terra e das culturas 
humanas. Quarenta anos depois de seu lançamento, as Voyager são os artefatos humanos mais distantes 
da Terra. Elas continuam sua jornada, agora para além do Sistema Solar, carregando uma mensagem de 
esperança para quem quer que as encontre. 
Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 
Duração: 40 minutos. 
 
Sessão Cidadã Especial:  O que é o tempo? 
“Se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei". Essa foi a resposta dada por Santo 
Agostinho, quando questionado sobre o que é tempo. Essa é a resposta que muitos dão hoje, 15 séculos 
mais tarde. Mas essa não pode ser a resposta dada por físicos modernos que não passam um dia sequer 
sem falar do tempo. Nesta conversa abordaremos a questão do que é o tempo de uma forma pragmática à 
luz da ciência moderna e discutiremos suas propriedades e idiossincrasias. 
Público: Recomendada para o público geral a partir de 12 anos. 
Vagas: 190 
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil 
Palestrante: George Matsas (IFT/UNESP) 
Bacharel pelo Instituto de Física da USP, doutor pelo Instituto de Física Teórica da Unesp com pós-
doutorado na Universidade de Chicago e livre docente pelo Instituto de Matemática da Unicamp. 
Atualmente é professor titular Instituto de Física Teórica da Unesp, membro titular da Academia de 
Ciências do Estado de São Paulo. 

 
SINOPSE DAS ATIVIDADES 

 
OBSERVAÇÕES DO CÉU  

 
Observação Solar no Ibirapuera 
Sobre: Qual a cor do Sol? Tem certeza que sabe a resposta? Já viu uma mancha solar? Experimente 
observar o Sol usando um telescópio e um "sunspotter" de maneira totalmente segura. A atividade 
depende de boas condições meteorológicas para acontecer. 
Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 
Dias: 7 e 21 de abril de 2019, domingos. 
Horário: das 14h15 às 15h30 
Local: Rosa dos Ventos do Lago 
Inscrições: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de 
inscrições. 
 
Observação Noturna no Ibirapuera 
Sobre: Nossos telescópios apontarão para a Lua e para outros objetos interessantes visíveis nessa noite. A 
atividade depende de boas condições meteorológicas para acontecer.. 
Dia: 11 de abril de 2019, quinta-feira 
Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para 
crianças. 
Horário: das 20h00 às 22h00 
Local: na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro. 
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Inscrições: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de 
inscrições. 

VISITAS GUIADAS 
 

Sobre: Como uma sessão de planetário é produzida? E como funcionam os equipamentos usados para 
apresentar as sessões? Nesta visita, inicialmente apresentamos os computadores e projetores usados para 
produzir e apresentar as sessões do Planetário. Em seguida, visitamos os instrumentos  astronômicos 
expostos nas proximidades dos prédios da EMA e do Planetário: a rosa dos ventos, o relógio de Sol e a 
esfera armilar. Seguimos para conhecer os telescópios e outros objetos expostos no saguão da EMA. 
Facilitação e coordenação: Diana Lavander, Camila Perin 
Coordenação: Dinah Moreira Allen 
Vagas: 50 
Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos. 
Dias: 14 e 28 de abril de 2019, domingo 
Horário: das 13h40 às 15h00 
Local: Planetário Prof. Aristóteles Orsini 

 
HORÁRIOS DAS ATIVIDADES E SESSÕES LISTADAS: 

 
7 de abril, domingo: 
13h - Janela mágica 
14h15 - Observação Solar 
15h - Olhar o céu de São Paulo outra vez 
17h - Sessão Cidadã Especial (gratuita): O que é tempo? 
 
11 de abril, quinta-feira: 
20h - Observação Noturna 
 
14 de abril, domingo: 
13h - Janela mágica 
13h40 - Visita Guiada 
15h - Olhar o céu de São Paulo outra vez 
17h - Sessão Cidadã (gratuita): Planetas do Universo (Versão estendida) 
 
19 de abril, sexta-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 
 
21 de abril, domingo: 
13h - Janela mágica 
14h15 - Observação Solar 
15h - Olhar o céu de São Paulo outra vez 
17h - Planetas do Universo 
19h - Sessão Cidadã (gratuita): Olhar o céu de São Paulo outra vez 
 
28 de abril, domingo: 
13h - Janela mágica 
13h40 - Visita Guiada 
15h - Olhar o céu de São Paulo outra vez 
17h - Planetas do Universo 
19h - Sessão Cidadã (gratuita): Planetas do Universo 
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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   
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 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:  
 
 
 
 
 
 
 

UMAPAZ 

mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Abril 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. 

 


