Museu do Futebol oferece programação especial no Dia das Mães
No domingo dia 14, mães que vierem acompanhadas de seus filhos têm entrada
gratuita e visita temática especial

O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, promove, em todos os finais de semana, visitas educativas para grupos
de até 40 pessoas, com início às 11h00. Aos sábados, a atividade envolve um
passeio ao redor do campo do Estádio do Pacaembu, enquanto os educadores
do Museu falam sobre o Estádio e sua relação com a história do futebol e do
país. Já aos domingos, as visitas são pela exposição e tratam de como o
futebol faz parte da vida de todos nós.

Visita mediada ao Museu do Futebol: participantes ao redor da
maquete do Estádio do Pacaembu

No dia 14 (domingo), Dia das Mães, haverá visita mediada especial, às 11h00,
com o tema “A presença das mães na vida dos profissionais do futebol” a
visita

tratará,

dentre

outros

assuntos,

sobre

as

mães

dos

juízes,

homenageadas pelo Museu em sua exposição. Na data (14), as mães que
vierem acompanhadas de seus filhos terão isenção do ingresso. Já aos
sábados, a entrada é sempre gratuita para todos. Na ocasião, também haverá

a atividade “Mulheres de Expressão”, entre 14h00 e 15h30, que convida o
público a conhecer mais sobre mulheres que participaram, no século XX, da
transformação de uma sociedade, onde até mesmo o futebol lhes era
proibido.
E nos dias 20 e 21/04, o espaço irá promover visitas extras, às 14h00, como
parte da programação da 15ª Semana dos Museus do Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM), que convida mais de mil instituições museológicas a uma
reflexão sobre o tema “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em
museus”. Nas visitas integrantes da ação, o foco será o diálogo sobre violência
de gênero no futebol.
Uma série de outras atividades, sempre gratuitas, será oferecida àqueles que
visitarem o Museu nos finais de semana de maio, como Oficinas de Marca
Página e de Caderno Literário, e Futevôlei na fachada do Estádio do
Pacaembu.
Para crianças de até 3 anos de idade e seus responsáveis, o Museu conta com
o “Espaço Dente de Leite” para o livre brincar, montado no terceiro final de
semana de cada mês. Em maio, ele estará aberto nos dias 20 e 21/05, entre
10h30 e 15h30, para que as famílias curtam os seus pequenos no clima do
Museu.

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MUSEU DO FUTEBOL
MAIO 2017
Dia: 06/05 – 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 40 pessoas.
Ação: Oficina de Marca Páginas
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
Descrição: Soltando a criatividade e usando habilidades manuais, os
participantes irão fazer seu marca página personalizado para usar em seus
livros ou presentear alguém especial! A cada 10 pessoas.
Dia: 07/05 – 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 40
pessoas.
Ação: Oficina de Marca Páginas
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
Descrição: Soltando a criatividade e usando habilidades manuais, os
participantes irão fazer seu marca página personalizado para usar em seus
livros ou presentear alguém especial! A cada 10 pessoas.
Dia: 13/05 – 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 40 pessoas.
Ação: Oficina de Caderno Literário
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
Descrição: Um livro pode ser o espaço apropriado para guardar ou
compartilhar pensamentos, histórias reais ou inventadas. Nele podemos dar

vazão à imaginação, sem limites ou regras. Na Oficina de Caderno Literário,
todos serão autores e ilustradores de seu próprio livro. A cada 10 pessoas.
Dia: 14/05 – Domingo
Ação: Visita Educativa ao Museu – Atividade comemorativa ao Dia das Mães
Horário: início às 11h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Data comemorativa: Dia das Mães
Descrição: Em comemoração ao dia das mães, a visita mediada ao Museu terá
como tema “A presença das mães na vida dos profissionais do futebol.” Até 40
pessoas.
Ação: Mulheres de Expressão – Atividade comemorativa ao Dia das Mães
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala Grande Área
Descrição: Diversas mulheres, cada uma em sua área de atuação e à sua
maneira, lutaram no século XX por espaço e direitos. Mulheres, conhecidas e
anônimas, participaram da transformação de uma sociedade em que até
mesmo o futebol lhes era proibido. Nessa atividade, os participantes
conhecerão parte dessa “seleção” que mudou o mundo.
Dia: 20/05 – 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 40 pessoas.
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 14h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área

Descrição: Em comemoração à 15ª Semana de Museus, a visita mediada ao
Museu terá como tema “Dizer o indizível.” Até 20 pessoas.
Sobre a Semana Nacional de Museus: de 15 a 21 de maio acontece a 15ª
Semana Nacional de Museus “Museus e histórias controversas: dizer o indizível
em museus”, temporada cultural promovida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de
Museus) em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de maio). Nessa
edição, mais de mil museus de todo o país oferecem ao público atividades
especiais.
Ação: Respeita a Moça
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala das Copas
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: 21/05 – Domingo
Ação: Espaço 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 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 40
pessoas.
Ação: Visita Educativa ao Museu
Horário: início 14h (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: Em comemoração à 15ª Semana de Museus, a visita mediada ao
Museu terá como tema “Dizer o indizível.” Até 20 pessoas.
Sobre a Semana Nacional de Museus: de 15 a 21 de maio acontece a 15ª
Semana Nacional de Museus “Museus e histórias controversas: dizer o indizível

em museus”, temporada cultural promovida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de
Museus) em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de maio). Nessa
edição, mais de mil museus de todo o país oferecem ao público atividades
especiais.
Ação: Futevôlei
Horário: 14h às 15h30
Local: Área externa
Descrição: Dois esportes em um só! A prática do Futevôlei, jogo que une as
regras e as habilidades do vôlei e do futebol, iniciou nas areias do Rio de
Janeiro em 1960, ganhando espaço no Brasil e no mundo. Na área externa do
Museu, o espaço estará preparado e aguardando pelos atletas!
Dia: 27/05 – 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 40 pessoas.
Ação: Um Conto por Nossa Conta
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Origens
Descrição: A partir do imaginário dos participantes, construiremos uma estória
oral coletiva. Cartas ilustradas estimularão a criatividade e o lúdico dos
participantes durante essa atividade!
Dia: 28/05 – 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 40
pessoas.
Ação: Gol de Letra
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Origens
Descrição: “Quem você acha que escreveu isso?” A partir de caricaturas e
frases de autores famosos, o visitante do Museu encontrará caminhos para

relacionar a frase ao seu autor, aproximando-se mais da poesia e da
literatura.
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
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N 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).
Ingressos: R$ 10,00 | Meia-entrada: R$ 5,00 | Entrada gratuita aos sábados.
*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.
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
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

