Museu do Futebol promove atividades nos feriados de novembro
Visitas mediadas e atividades lúdicas acontecem dias 02 e 15/11 e nos finais
de semana durante o mês
O Museu do Futebol, Instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, preparou atividades educativas nos feriados dos dias 02 e 15 de
novembro para que seus visitantes aproveitem ainda mais o passeio cultural
no Estádio do Pacaembu, sua sede e um dos cartões postais da cidade.
No dia 02/11, quinta-feira, acontecerão duas visitas mediadas (às 11h e às
14h), que contemplam uma caminhada de cerca de uma hora e meia ao redor
do campo do Pacaembu pelo espaço expositivo, repleta de história e
curiosidades. Para se juntar ao grupo, os interessados devem se dirigir à
primeira sala do Museu – a sala Grande Área. Jogos para a garotada também
estão na programação do dia 02/11: o jogo da memória “Memoriball –
Mascotes” (entre 11h e 12h30) e o “Deuses Olímpicos” (entre 14h e 15h30),
que instiga os participantes a conhecerem as características de deuses da
mitologia greco-romana e a sua relação com as modalidades e simbologias das
Olimpíadas.
No feriado do dia 15/11, que cai em uma quarta-feira, também acontecerão
visitas mediadas, às 11h e às 14h, e os jogos oferecidos serão: “Artilheiro
Adaptado” (entre 11h e 12h30) e “Histórias sobre as Taças das Copas do
Mundo” (entre 14h e 15h30). Jogando o primeiro, os participantes aprenderão
mais do Futebol de Cinco, ou futebol para cegos e, no segundo, curiosidades
sobre as taças enquanto visitam a Sala das Copas no Museu do Futebol.
Além dos feriados, atividades lúdicas oferecidas aos visitantes acontecem em
todos os finais de semana do mês. A agenda está sempre atualizada no site
museudofutebol.org.br.
Para estacionar o carro na Praça Charles Miller, onde está localizado o Museu
do Futebol, é necessário o uso de Zona Azul. É possível adquirir o Cartão Azul
Digital (CAD) em postos oficiais ou por meio de aplicativos para smartphones,
evitando assim a compra de folhas a preços não oficiais. Mais informações
sobre o Zona Azul Digital podem ser adquiridas no site da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET) cetsp.com.br.

PROGRAMAÇÃO NOS FERIADOS DE 02 E 15 NOVEMBRO DE 2017
MUSEU DO FUTEBOL
Dia: 02/11 – Quinta-feira
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: Memoriball - Mascotes
Horário: entre 11h e 12h30
Local: Sala Copas do Mundo
Descrição: Tradicional jogo da memória, mas com uso de ilustrações de
mascotes das Copas do Mundo, como Willie, primeiro mascote em 1966,
Striker, mascote da Copa de 1994, e Zakumi, da Copa de 2014.
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 14h (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: Deuses Olímpicos
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala Copas do Mundo
Descrição: Na mitologia greco-romana existem deuses, semideuses e seres
mitológicos com características e sentimentos muito parecidos com os
humanos e que se tornaram personagens das mais famosas lendas. Neste jogo
os participantes conhecerão melhor essas características e serão desafiados a
associá-las com modalidades e simbologias dos Jogos Olímpicos.
Dia: 15/11 – Quarta-feira
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: Artilheiro Adaptado
Horário: entre 11h e 12h30
Local: Área Externa
Descrição: Jogo educativo desenvolvido para o público conhecer o Futebol de
Cinco, também chamado de Futebol para Cegos. O jogo mescla algumas regras
do Futebol de Cinco com a modalidade popularmente conhecida como
Artilheiro.
Ação: Visita educativa ao Estádio Pacaembu + Museu
Horário: Início às 14h (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: História das Taças das Copas
Horário: entre 14h e 15h30
Local: Sala Copas do Mundo
Descrição: As histórias das taças das Copas do Mundo instigam a curiosidade
de todos nós! A taça Jules Rimet, por exemplo, foi a primeira, usada entre
1930 e 1970, e sua história é repleta de mistérios e conquistas. A taça atual, a
World Cup, é usada desde 1974 e carrega várias curiosidades. Quem participar
dessa atividade irá conhecer as histórias das taças!
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
Stephanie Gomes 11 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br

