Museu do Futebol promove atividades gratuitas
nas férias de julho
De 11 a 30 de julho, uma sala será dedicada a jogos de salão, como os
tradicionais pebolim e futebol de botão, games eletrônicos e outras
brincadeiras
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, oferece àqueles que ficam ou visitam a cidade nesse inverno mais
uma edição do programa Férias no Museu, de 11 a 30 de julho, de terça a
domingo, das 10h00 às 17h00, com o tema jogos de salão.
Jogos e brincadeiras que podem ser curtidas em locais fechados estarão
acontecendo em uma das salas do Museu, com a presença de monitores e
entrada gratuita. Dos conhecidos pebolim e futebol de botão ao inusitado
tamancobol, mas sem deixar de incluir os games eletrônicos, a garotada
poderá aproveitar as férias escolares em um ambiente cultural.
“Oferecer, por meio dos jogos e brincadeiras, espaço para o convívio com
amigos e com a família, unindo diferentes gerações, é nosso objetivo. O
Museu do Futebol é um excelente local para que as crianças curtam as férias
escolares com muita diversão” diz Daniela Alfonsi, Diretora do Museu do
Futebol.
Quem é melhor: Messi ou Neymar? Pelé ou Maradona?
A ocasião também promoverá o lançamento de um jogo exclusivo
desenvolvido para o Museu do Futebol pela startup brasileira de tecnologia
SportsMatch. O jogo criado com base no aplicativo da empresa para
smartphones agora se torna uma experiência de entretenimento coletivo no
espaço Férias no Museu. A partir de uma base de dados com mais de 5.000
jogadores de todos os tempos, o jogo permite realizar comparações entre
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atletas de diferentes posições, épocas e países, a partir de critérios como
número de gols, partidas, temporadas, participações em Copas do Mundo,
títulos e premiações. Os visitantes poderão testar seus conhecimentos sobre
jogadores do mundo todo!
“Tudo nasceu a partir de uma das coisas mais antigas do futebol: as
discussões de bar. Não aceitávamos o fato de não ser possível comparar
jogadores de épocas e posições diferentes. Por isso recorremos à
matemática e criamos uma ferramenta de informação e entretenimento
inédita na indústria” relata Gustavo Velloso Verginelli, CEO & Atacante do
SportsMatch.
Aos finais de semana, as tradicionais atividades conduzidas pela equipe de
educadores do Museu continuarão sendo realizadas: visitas mediadas (às
11h00), oficinas e jogos (14h00 às 15h30) para que todos aproveitem ainda
mais o passeio. A programação de atividades educativas está sempre
atualizada no site museudofutebol.org.br/visite/agenda/.
Como já é habitual, no terceiro final de semana de cada mês é montado o
Espaço Dente de Leite para o livre brincar, destinado a bebês de até 3 anos
e seus responsáveis. Em julho, o espaço estará aberto nos dias 15 e 16,
entre 10h30 e 15h30.
ESPAÇO “FÉRIAS NO MUSEU”
Terça a domingo, 11 a 30 de julho de 2017
Das 10h00 às 17h00
Museu do Futebol: Sala Osmar Santos
Entrada gratuita e independente da entrada à exposição do Museu do
Futebol.
PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS JULHO 2017 – MUSEU DO FUTEBOL

Dia: 01/07 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00 (duração aproximada: 1h30)
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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.
Dia: 02/07 – 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 Malabaristas da Bola
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Área externa
Descrição: Respeitável público! Alguém já parou para pensar como seria
chato o futebol se não fosse a invenção dos “malabaristas da bola”, sem as
bicicletas e as pedaladas? Essa oficina ensinará a confeccionar pequenas
bolas para que os participantes tenham um dia de malabarista! A cada 10
pessoas.
Dia: 08/07 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00 (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: Futevôlei
Horário: entre 14h00 e 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!
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Dia: 09/07 – Domingo
Ação: Visita Mediada ao Museu
Horário: início às 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 Perceber a Cidade
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Cantinho Ins-pirar
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. A cada 10 pessoas.
Dia: 15/07 – 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 de cada mês.
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00 (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: Memoriball – Escudos de times brasileiros
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Sala Osmar Santos - Espaço Férias no Museu
Descrição: Tradicional jogo da memória, mas com uso de ilustrações de
escudos de grandes clubes brasileiros.
Dia: 16/07 – 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 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: Jogo de Camisas
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Sala Osmar Santos - Espaço Férias no Museu
Descrição: A camisa de um clube pode ter muito mais significados do que
imaginamos. No “Jogo de Camisas”, os participantes desvendarão como
surgiram os escudos e as cores que representam ideais e paixões no futebol.
Educadores do Museu passarão informações sobre as histórias dos clubes
para que os participantes adivinhem de qual se trata. Adivinhando, sua
camisa deverá ser montada utilizando peças imantadas.
Dia: 22/07 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00 (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: Contação – “Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes”
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Sala Grande Área
Descrição: Cada vez mais, as histórias de princesas indefesas esperando pelo
seu príncipe estão abrindo espaço para histórias verdadeiras, de mulheres
que superam dificuldades e conquistam espaços. O livro “Histórias de Ninar
para Garotas Rebeldes”, de Elena Favilli & Francesca Cavallo, conta a
história de 100 mulheres extraordinárias. Venha conhecer algumas dessas
histórias que serão contadas por nossos educadores!
Dia: 23/07 – Domingo
Ação: Visita Mediada ao Museu
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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 Balangandã
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Sala Osmar Santos - Espaço Férias no Museu
Descrição: Com fitas, papel, barbante e muita criatividade, os participantes
confeccionarão um brinquedo popular conhecido como Balangandã. A cada
10 pessoas.
Dia: 29/07 – Sábado
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 11h00 (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: Experimentando o Futebol de Botão
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Sala Osmar Santos - Espaço Férias no Museu
Descrição: Pro gol!!! As regras do tradicional jogo de futebol de botão foram
publicadas pelo brasileiro Geraldo Cardoso Décourt, em 1930, e foi uma
verdadeira febre na época dos nossos pais e avós. Esse jogo é um verdadeiro
patrimônio da cultura popular brasileira.
Dia: 30/07 – 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: Kablan
Horário: entre 14h00 e 15h30
Local: Sala Osmar Santos - Espaço Férias no Museu
Descrição: Kablan é um jogo colaborativo e suas peças são materiais
coletados na natureza ou de descartes de marcenaria. Os participantes
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devem compor uma base para, em seguida, empilhar as demais peças do
jogo sobre ela não deixando a pilha cair!
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: 9h00 às 16h00 (permanência até às 17h00)
Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 17h00 (permanência até às 18h00).
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
Gisele Turteltaub 11 3339-8162 |gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308 | drota@sp.gov.br
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