Em abril, o Museu do Futebol terá apresentação teatral no Espaço Dente de
Leite, visitas educativas e atividades que celebram datas comemorativas
Destaque para o Quiz no Dia da Mentira e “Futebol Acessível” no Dia Nacional
do Sistema Braille
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, oferece para as crianças até 3 anos de idade o “Espaço Dente de Leite”
no terceiro final de semana de cada mês. Em abril, o espaço para o livre
brincar estará aberto dias 15/04 e 16/04, entre 10h30 e 15h30, e traz uma
atração especial: o espetáculo “Scaratuja” do grupo Catarsis produções.
Haverá uma sessão por dia, às 14h00, para até 70 pessoas, incluindo os
pequenos, e a retirada das senhas tem início 30 minutos antes das
apresentações.
Foto: Lucas Trabachini

Espetáculo “Scaratuja” do grupo Catarsis produções
O espetáculo teatral explora a linguagem não verbal, o corpo e o espaço, bem
como a relação estabelecida entre a criança e as imagens, estimulando o
crescimento cognitivo e expressivo. A criação é de Marcelo Peroni, também
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diretor da peça, Aline Volpi e Vladimir Camargo, e a trilha sonora é assinada
por Gustavo Finkler e executada pela banda Póin.
Já em homenagem às datas comemorativas, haverá o Quiz “Verdade ou
Mentira?” (01 e 02/04), entre 14h00 e 15h30, em celebração ao bemhumorado Dia da Mentira; Oficina de Cocar (15), em homenagem ao Dia do
índio; Qual goleiro sou eu? (22) e GoalBall (23) para o Dia do Goleiro, e
Pakayemby (29) e Perceber a Cidade (30) para o aniversário do Estádio do
Pacaembu. Essas atividades acontecem entre 14h00 e 15h00.
Em 8 de abril é celebrado o Dia Nacional do Sistema de Braille, sistema de
leitura para cegos, e os educadores do Museu convidam os visitantes a
conhecerem o futebol de uma forma diferente, com o uso de recursos de
acessibilidade na atividade “Futebol Acessível”, entre 14h00 e 15h30. O
Museu do Futebol é um espaço preparado para receber pessoas cegas e com
baixa visão: seu trajeto conta com piso e maquetes táteis, há audioguias
disponíveis para uma visita autônoma e totens com informações da exposição
em Braille. Pessoas com deficiência têm entrada gratuita no Museu e a
gratuidade é estendida ao acompanhante.
Aos sábados, a entrada no Museu é sempre gratuita para todos e, a partir das
11h00, acontecem as visitas mediadas ao redor do campo do Estádio do
Pacaembu e na exposição de longa duração da instituição museológica. Aos
domingos, também às 11h00, as visitas são igualmente oferecidas, mas com
roteiro diferente, aprofundado no espaço expositivo.
Dica para quem vai de carro ao Museu do Futebol: baixe um dos aplicativos do
Zona Azul no celular. Um Cartão Azul Digital (CAD) custa R$ 5,00 e é válido
por 3 horas na Praça Charles Miller. Mais informações sobre o Zona Azul Digital
podem ser adquiridas no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
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PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS – ABRIL 2017
Dia: 01/04 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: Visita com educadores do Museu do Futebol. Durante a caminhada
ao redor do campo e pelo acervo do Museu, os participantes conhecerão a
importância do Estádio, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São
Paulo, e sua relação com a história do futebol e do país. Até 20 pessoas.
Ação: Quiz Verdade ou Mentira?
Horário: entre 14h e 15h30 (distribuição dos cadernos até 14h30)
Local: Sala Grande Área
Data comemorativa: Dia da Mentira (01/04)
Descrição: Os visitantes receberão um caderno com informações sobre as
jogadoras e outras personalidades mulheres presentes no Museu. Para
transformar dúvidas em conhecimento, eles terão que verificar, na exposição,
se as afirmativas apresentadas são verdade ou mentira.
Dia: 02/04 – Domingo
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Quiz Verdade ou Mentira?
Horário: entre 14h e 15h30 (distribuição dos cadernos até 14h30)
Local: Sala Grande Área
Data comemorativa: Dia da Mentira (01/04)
Descrição: Os visitantes receberão um caderno com informações sobre as
jogadoras e outras personalidades mulheres presentes no Museu. Para
transformar dúvidas em conhecimento, eles terão que verificar, na exposição,
se as afirmativas apresentadas são verdade ou mentira.
Dia: 08/04 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
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Descrição: Visita com educadores do Museu do Futebol. Durante a caminhada
ao redor do campo e pelo acervo do Museu, os participantes conhecerão a
importância do Estádio, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São
Paulo, e sua relação com a história do futebol e do país. Até 20 pessoas.
Ação: Futebol Acessível
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala Grande Área
Data comemorativa: Dia Nacional do Sistema de Braille (08/04)
Descrição: Os visitantes conhecerão o futebol de uma forma diferente:
vendados, irão explorar materiais acessíveis, como réplicas de bolas de 1900 e
1930, taças e escudos de times.
Dia: 09/04 – Domingo
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Respeita a Moça
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala Grande Área
Descrição: Qual é o nome da primeira árbitra de futebol reconhecida pela
FIFA? Essa e outras perguntas fazem parte desse jogo que homenageia atletas
e personalidades femininas de vários esportes e testa os conhecimentos dos
participantes, instigando-os a descobrir mais sobre elas.
Dia: 14/04 – Sexta-feira (feriado de Páscoa)
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Oficina de Dedoche
Horário: 14h às 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
Descrição: Os participantes poderão confeccionar seus pequenos fantoches de
dedos e soltar a imaginação na criação de várias histórias.
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Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 14h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Oficina Faça Sua Pipa
Horário: 14h às 15h30
Local: Área externa
Descrição: Os participantes aprenderão a confeccionar uma pipa, que poderá
ser personalizada de acordo com o gosto de cada um. Quando estiver pronta,
ela poderá ser empinada na frente do Museu.
Dia: 15/04 – Sábado
Ação: Dente de Leite
Horário: entre 10h30 e 15h30
Local: Sala Grande Área
Descrição: O Espaço Dente de Leite é um ambiente educativo de convivência
lúdica e estímulo ao brincar, para bebês e crianças de até 3 anos, suas
famílias e seus cuidadores. O espaço é montado sempre no terceiro final de
semana de cada mês.
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: Visita com educadores do Museu do Futebol. Durante a caminhada
ao redor do campo e pelo acervo do Museu, os participantes conhecerão a
importância do Estádio, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São
Paulo, e sua relação com a história do futebol e do país. Até 20 pessoas.
Ação: Oficina de Cocar
Horário: 14h às 15h30
Local: Sala Grande Área
Data comemorativa: Dia do índio (19/04)
Descrição: Os participantes criarão seus cocares enquanto ouvem histórias
sobre as influências indígenas no futebol brasileiro, presentes no Estádio do
Pacaembu e nos clubes como o Guarani e a Chapecoense, com sua arena
Condá.
Dia: 16/04 – Domingo
Ação: Espaço Dente de Leite
Horário: entre 10h30 e 15h30
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Local: Sala Grande Área
Descrição: O Espaço Dente de Leite é um ambiente educativo de convivência
lúdica e estímulo ao brincar, para bebês e crianças de até 3 anos, suas
famílias e seus cuidadores. O espaço é montado sempre no terceiro final de
semana de cada mês.
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Pebolim Humano
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Área externa
Descrição: De olhos vendados, os visitantes farão o papel de jogadores de
pebolim em uma partida adaptada utilizando a bola de guizo. Essa experiência
estimulará os sentidos da audição e do tato, promovendo uma reflexão sobre
a deficiência visual.
Dia: 21/04 – Sexta-feira (feriado de Tiradentes)
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Futebocha
Horário: 11h às 12h30
Local: Área externa
Descrição: O jogo proporciona a participação de toda a família e mescla dois
populares esportes: o futebol e a bocha. Os participantes deverão lançar a
bola com os pés em direção a um alvo com o intuito de alcançar a máxima
pontuação. A atividade foi criada durante o projeto “Museu Amigo do Idoso”,
desenvolvido pelo Museu em 2016 com o objetivo de aprimorar o atendimento
a pessoas idosas.
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 14h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
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Ação: Oficina de Cartão Postal
Horário: 14h às 15h30
Local: Área externa
Descrição: Todos soltarão sua imaginação para criar cartões postais com
desenhos, colagens, carimbos, etc. Quando finalizados, é o momento de
escolher um destinatário, real ou imaginário, para escrever uma mensagem
sobre a sua visita ao Museu.
Dia: 22/04 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: Visita com educadores do Museu do Futebol. Durante a caminhada
ao redor do campo e pelo acervo do Museu, os participantes conhecerão a
importância do Estádio, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São
Paulo, e sua relação com a história do futebol e do país. Até 20 pessoas.
Ação: Sarau “Um Conto por Nossa Conta”
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
Descrição: Espaço educativo para um momento literário e uma pausa divertida
durante a visita à exposição. Os participantes ouvirão e contarão histórias, a
partir de livros da biblioteca do Museu, e poderão participar de jogos
propostos por Educadores.
Ação: Qual Goleiro Sou Eu?
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Copas
Data comemorativa: Dia do Goleiro (26/04)
Descrição: Jogo de tabuleiro com cartas contendo dicas sobre grandes goleiros
brasileiros. Os visitantes conhecerão melhor suas carreiras nesse desafio à
memória e à curiosidade.
Dia: 23/04 – Domingo
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
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Ação: Goalball
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Área externa
Data comemorativa: Dia do Goleiro (26/04)
Descrição: O Goalball foi a primeira modalidade paralímpica criada sem ser
uma adaptação de um esporte já existente. Em 1946, o austríaco Hanz
Lorezen e o alemão Sepp Reindle criaram este jogo para os veteranos da
Segunda Guerra Mundial que haviam perdido a visão. O objetivo principal do
jogo é arremessar a bola com guizo para o gol adversário.
Dia: 29/04 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: Visita com educadores do Museu do Futebol. Durante a caminhada
ao redor do campo e pelo acervo do Museu, os participantes conhecerão a
importância do Estádio, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São
Paulo, e sua relação com a história do futebol e do país. Até 20 pessoas.
Ação: Pakayemby
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala Números e Curiosidades
Data comemorativa: Aniversário do Estádio do Pacaembu (27/04)
Descrição: Você sabia que o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho - o
Pacaembu - é muito mais do que um campo de futebol? Conheça mais sobre a
sua história montando dois grandes quebra-cabeças, um da planta do Estádio,
construído em 1940, e outro da vista aérea do bairro do Pacaembu na década
de 90.
Dia: 30/04 – Domingo
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: De forma instigante, a visita com Educadores do Museu proporciona
o diálogo e a reflexão sobre como o futebol faz parte da nossa história. Até 20
pessoas.
Ação: Oficina Perceber a Cidade
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
Data comemorativa: Aniversário do Estádio do Pacaembu (27/04)
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Descrição: Será que prestamos atenção ao que está ao nosso redor e à nossa
relação com a cidade? Nessa atividade, os participantes desenharão o trajeto
realizado para chegar ao Museu. Tudo aquilo que marcou o percurso poderá
ser representado: os pontos de referência, a paisagem, as pessoas, sensações
vividas e o que mais tiver feito parte.
PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES. QUANDO HÁ JOGOS NO ESTÁDIO
DO PACAEMBU, O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DIFERENCIADO.
CONFIRA O SITE DO MUSEU: MUSEUDOFUTEBOL.ORG.BR
MUSEU DO FUTEBOL
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N Pacaembu, São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a sexta-feira: 9h às 16h (permanência até às 17h)
Sábado, domingo e feriados: 10h às 17h (permanência até às 18h)
Entrada gratuita aos sábados. |Entrada gratuita de 04 a 09/04/2017 devido à
exibição inédita do Troféu da Premier League no Brasil. A ação é promovida

pela liga inglesa e a ESPN, detentora dos direitos exclusivos de transmissão
da liga para o mercado brasileiro.
Ingressos: R$ 10,00 | Meia-entrada: R$ 5,00
*Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do Pacaembu,
consulte o site www.museudofutebol.org.br.
*Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário o uso de Zona Azul Digital,
que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em postos oficiais.
Mais informações no site da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET.
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo (culturasp) nas redes sociais.
Para conhecer a programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma SP
Estado da Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Yuri Bonet
11 3664-3848 Ramal 131 |yuri.bonet@museudofutebol.org.br
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Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Viviane Ferreira 11 3339-8243 |viferreira@sp.gov.br
Gisele Turteltaub 11 3339-8162 |gisele@sp.gov.br
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