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Mostra de Museus 
Secretaria da Cultura 



MOSTRA DE MUSEUS  
SECRETARIA DA CULTURA 
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Evento que reúne 19 museus da Secretaria da Cultura em espaços         
públicos de grande circulação como os parques públicos. 
 

 Estimular o interesse dos cidadãos pelo acesso à cultura. 
    

         Atrair e formar novos públicos. 
 
  Desmistificar a ideia de que museu é lugar de “coisa 

 velha”, “chato” ou “para poucos, não é para mim” 
 
 

Uma iniciativa de grande sucesso e repercussão   
em suas primeiras edições. 

 
 



Museus participantes 
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Capital  
Casa Guilherme de Almeida, Casa das Rosas, Museu Afro Brasil, Museu Catavento, Museu da 
Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som, Museu da Imigração/ Memorial do Imigrante, 

Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte Sacra, Museu do Futebol, Paço das Artes ,  
Pinacoteca, Estação Pinacoteca, Memorial da Resistência; Museu da Diversidade Sexual. 

  
 
 
 
 

 

Interior e Litoral 
Museu Casa de Portinari (Brodowski); Museu de Esculturas Felícia Leirner (Campos do 
Jordão); Museu do Café (Santos); Museu Histórico e Pedagógico "Índia Vanuíre" (Tupã) 

 
 
 
 



Conteúdo 

4 

Arte clássica, moderna ou contemporânea, arte sacra ou afro brasileira, ciências, futebol, 
arquitetura e design, poesia, língua e literatura, cinema, fotografia e audiovisual, 

patrimônio etnográfico indígena e afrobrasileiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudo isso e muito mais forma o patrimônio cultural dos museus da Secretaria da Cultura 



1ª Mostra de Museus 
9.11.2013 – Parque da Juventude  
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Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Biblioteca de São Paulo.  
O evento teve a participação dos 18 museus da Secretaria da Cultura e um público de 5 mil 

participantes. 



2ª Mostra de Museus 
8.11.2014 – Parque Villa Lobos 
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Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. O evento teve a participação dos 18 
museus da Secretaria da Cultura e um público de 5.800 mil participantes. 



Programação 
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Além das atividades nos estandes, são 
mais de 40 atividades na programação cultural, 
entre elas: oficinas de arte, vídeo e fotografia, 
jogos, contação de histórias, exibição de filmes, 
shows de dança e música... 



Passaporte de Museus 
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Um convite para visitar os 

museus; 
  

Uma peça lúdica de divulgação; 
 
 
 

1ª edição - 4.600 passaportes 
distribuídos 

 
 

2ª edição - 5.200 passaportes 
distribuídos 



Ampla divulgação na Imprensa 
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SPTV – Globo – I Mostra de Museus 
https://www.youtube.com/watch?v=QgHxrLg-STU 
 

TV Cultura – I Mostra de Museus 
http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/videos/jornal-da-
cultura-09-11-2013-bloco-02  
 

Folha – II Mostra de Museus 
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/11/1543681-18-
museus-promovem-atividades-gratuitas-em-parque-de-sao-
paulo.shtml 

 
Guia Folha – II Mostra de Museus 
http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2014/11/1542582-evento-
reune-atracoes-de-18-museus-paulistanos-confira-a-
programacao.shtml 
 

Catraca Livre – II Mostra de Museus 
https://catracalivre.com.br/sp/ar-livre/gratis/museus-do-estado-

promovem-atividades-gratuitas-no-parque-villa-lobos/ 
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3ª Mostra de Museus 
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Diferenciais:  
 
-Final de semana: dia 17 de setembro, para maior abrangência e diversidade de 
público 
 

- Inclusão do Museu da Diversidade Sexual 
 

-Local: Parque do Carmo (zona leste) 



3ª Mostra de Museus 
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Infraestrutura básica: 
 

Tenda principal 50 x 50 m² 
22 estandes 3 x 3m² (museus e chapelaria) 

Palco 8 x 8m² coberto; 
Impressão de 20 mil passaportes de museus; 

Produção, transporte e alimentação; 
Registro audiovisual e fotográfico; 

Show de encerramento. 
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Realização: 
Secretaria da Cultura 

 
PARCERIA:  

A CASA – Museu de Artes e Artefatos - 
Organização Social de Cultura 


