Museu do Futebol oferece gratuidade no Dia dos Pais
P
e
programação educativa aos finais de semana de agosto
No dia 13/08, pais que vierem com seus filhos têm entrada gratuita e
poderão curtir a oficina de pipas

Durante o mês de agosto, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da
Cultura do Estado de São Paulo, oferecerá atividades
tividades educativas para que
todos aproveitem ainda mais o passeio cultural do final de semana. Para
celebrar o Dia dos Pais, no domingo 13 de agosto, os pais que visitarem o
Museu com seus filhos terão entrada gratuita. Para ter a gratuidade, basta
apresentar os documentos que comprovam o parentesco.
Além da gratuidade, pais e filhos poderão curtir o Museu participando da
Oficina Faça Sua Pipa, que será entre às 14h00 e 15h30. As pipas serão
customizadas por cada um e, depois de prontas, poderão ser empinadas na
frente do Museu, na Praça Charles Miller, onde não há fios de eletricidade
por perto.
Aos sábados, a entrada para o Museu é sempre gratuita e, às 11h00,
11h
tem
início a Visita Educativa sobre o estádio cartão postal da nossa cidade e
sede do Museu do Futebol.
Futebol. Durante o percurso ao redor do gramado, os
visitantes conhecerão mais sobre o Pacaembu e sua importância como
patrimônio histórico. Já aos domingos, o ingresso custa R$ 10 (R$
(
5 meia
entrada) e a Visita Educativa, também com início às 11h00, é pela exposição
expos
do Museu.
Nos dias 19 e 20/08, as Visitas serão especiais. Com o tema “Pacaembu de
todas as memórias”, elas fazem parte da programação da Jornada do
Patrimônio - ação da Prefeitura de São Paulo, realizada desde 2015,
2015 e
inspirada em eventos como as Journées
ournées Européennes du Patrimoine,
Patrimoine na
França, e o Open House,
House em Nova Iorque. A ideia da iniciativa é
proporcionar à população o acesso a edifícios históricos, públicos ou
privados, para ampliar a visibilidade do patrimônio histórico e cultural da
cidade. O Estádio do Pacaembu, onde está sediado o Museu do Futebol,
Futeb
não
poderia ficar de fora. As visitas são gratuitas e as inscrições serão pelo ee
mail eventos1@museudofutebol.org.br até 18/08.
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Aproveitando a ocasião da Jornada do Patrimônio, será lançado pelo
pel Museu
um roteiro para smartphones para a visitação ao espaço expositivo sob a
ótica da história do bairro e do Estádio.
Estádio. Os visitantes poderão acessar o
roteiro por meio de um QRcode que será disponibilizado na Bilheteria.
Bilheteria
Além disso, no sábado, 19/08, entre 14h00 e 15h30, haverá o jogo de
quebra-cabeça
cabeça Pakaemby. Ao montar dois grandes quebra-cabeças,
cabeças, um da
planta do Estádio, de 1940, e outro da vista aérea do bairro do Pacaembu na
década de 90, os participantes conhecerão mais sobre suas
sua histórias.
história
Em todos os sábado
ábado e domingos
domingo de agosto, entre 14h00 e 15h30, o público
será convidado a participar de atividadess com os educadores do espaço,
espaço
entre elas, Futebocha (05/08), oficina de Paper Toy de ídolos do futebol
(06/08), Memoriball (20/08) e Oficina de Cartão Postal (26/08)..
Os pequenininhos também têm seu espaço no Museu. Sempre montado no
terceiro final de semana de cada mês,
mês o “Espaço Dente de Leite” para o
livre brincar é destinado a crianças de até 3 anos e responsáveis,
responsáveis que
poderão se divertir juntos nos dias 19 e 20/08, entre 10h30 e 15h30.
5h30.

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS
MUSEU DO FUTEBOL - AGOSTO 2017
Dia: 05/08 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00
00 (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: Futebocha
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Área externa
Descrição: O jogo proporciona a participação de toda a família e mescla dois
populares esportes: o futebol e a bocha.
bocha. Os participantes deverão lançar a
bola com os pés em direção a um alvo com o intuito de alcançar a máxima
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pontuação. A atividade foi criada durante o projeto “Museu Amigo do
Idoso”, desenvolvido pelo Museu em 2016 com o objetivo de aprimorar o
atendimento
to a pessoas idosas.

Dia: 06/08 – Domingo
Ação: Visita Mediada ao Museu
Horário: início 11h00 (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 Paper Toy
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
pirar
Descrição: Os participantes da oficina aprenderão a fazer bonequinhos de
papel em 3D de ídolos do futebol brasileiro, como Charles Miller e Sócrates,
Sócrates
enquanto conhecem mais da trajetória desses craques.

Dia: 12/08 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00
00 (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
relação com a história do futebol e do país.
Até 40 pessoas.
Ação: Oficina “Faça sua Pipa”
Horário: entre 14h00 e 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.
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Dia: 13/08 – Domingo – Dia dos Pais
Ação: Visita Mediada ao Museu
Horário: início às 11h00
00 (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 “Faça sua Pipa”
Horário: entre 14h00 e 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: 19/08 – Sábado
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
ana de cada mês.
Ação: Jornada do Patrimônio - Visita educativa temática “Pacaembu de
todas as memórias”
Horário: Início às 11h00
00 (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Sala Grande Área
Descrição: Dentro da programação da “Jornada do Patrimônio 2017” – ação
da Prefeitura de São Paulo que mobiliza instituições culturais para ações
voltadas à valorização do patrimônio histórico – o Museu do Futebol
realizará Visita Educativa sobre o bairro do Pacaembu, onde está localizado
o Museu. Durante a visita a exposição do Museu, com o roteiro “Pacaembu
de todas as memórias”, os participantes conhecerão fatos interessantes da
história do bairro, desde a sua formação até hoje em dia. Até 20 pessoas.
Evento
ento gratuito. Inscrições pelo e-mail
e mail eventos1@museudofutebol.org.br até
18/08.
Ação: Jornada do Patrimônio - Pakayemby
Horário: entre 14h00 e 15h30
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Local: Números e Curiosidades
Descrição: Dentro da programação da “Jornada do Patrimônio 2017” – ação
da Prefeitura
refeitura de São Paulo que mobiliza instituições culturais para ações
voltadas à valorização do patrimônio histórico – o Museu do Futebol
realizará o jogo. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho - o
Pacaembu, sede do Museu do Futebol, é muito mais do que um campo de
futebol. Ao montar dois grandes quebra-cabeças,
quebra cabeças, um da planta do Estádio,
de 1940, e outro da vista aérea do bairro
bairro do Pacaembu na década de 90, os
participantes conhecerão mais sobre sua história.

Dia: 20/08 – Domingo
e de Leite
Ação: Espaço Dente
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
montado sempre no
terceiro final de semana de cada mês.
Ação: Jornada do Patrimônio - Visita educativa temática “Pacaembu de
todas as memórias”
Horário: Início às 11h00
00 (duração aproximada: 1h30)
Local: Ponto de encontro: Ao lado da Bilheteria do Museu do Futebol
Descrição: Dentro da programação da “Jornada do Patrimônio 2017” – ação
da Prefeitura de São Paulo que mobiliza instituições culturais para ações
voltadas à valorização do patrimônio histórico – o Museu do Futebol
realizará Visita Educativa sobre o bairro do Pacaembu, onde está localizado
o Museu. Durante a visita a exposição do Museu e ao Estádio, com o roteiro
“Pacaembu de todas as memórias”, os participantes conhecerão fatos
interessantes da história do bairro, desde a sua formação até hoje em dia.
di
Até
20
pessoas.
Evento
gratuito.
Inscrições
pelo
e
e-mail
eventos1@museudofutebol.org.br até 18/08.
Ação: Memoriball - Mascotes das Copas do Mundo
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Copas do Mundo
Descrição: Tradicional
radicional jogo da memória, mas com uso de ilustrações de
d
mascotes de Copas do Mundo,
Mundo como Willie, primeiro mascote em 1966,
Striker, mascote da Copa de 1994,
1994 e Zakumi, da copa de 2014.
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Dia: 26/08 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio do Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00
00 (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
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 Cartão Postal
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
pirar
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: 27/08 – Domingo
Ação: Visita Mediada ao Museu
Horário: início 11h00 (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: Futebox
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Números e Curiosidades
Descrição: Jogo de estratégia onde os participantes se tornarão técnicos de
um time de futebol,
tebol, experimentando a sensação de estar do lado de fora
for do
campo escolhendo as melhores posições e direcionamentos dos seus
jogadores para vencer uma partida de tabuleiro.
tabuleiro
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
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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:
feira: 9h00 às 16h00 (permanência até às 17h00)
Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 17h00 (permanência até às 18h00).
Ingressos: R$ 10,00 | Meia-entrada:
Meia entrada: R$ 5,00 | Entrada gratuita aos sábados.
* Horário diferenciado no dia 26/08/17: 10h às 20h (entrada até às 19h)
1
*Horários
Horários diferenciados de funcionamento
funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site www.museudofutebol.org.br.
*Estacionamento
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.
ais. 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
ural 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
3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
monica.saraiva@museudofutebol.org.br
11 3664-3848
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele
le Turteltaub 11 3339-8162
3339
|gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070
3339
| gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308
8308 | drota@sp.gov.br
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