
 
 
Visitas agendadas 
As visitas contemplam 1 hora de conversa na exposição, 
seguida de atividade poética em ateliê, com os 
educadores do Instituto Tomie Ohtake. 
Capacidade máxima para 40 pessoas por período 
Quartas, quintas e sextas-feiras, às 10h e às 14h 
  
Visitas espontâneas 
Realizadas por educadores para grupos de até 20 
pessoas. 
Ponto de encontro: ao lado do guarda volumes 
Terça à domingo, às 15h e às 18h 
  
Encontro com educativos 
Agendamento para educadores, mediadores e outros 
profissionais ligados ao setor educativo de outras 
instituições culturais. 
20 vagas por horário 
23 novembro, das 14h às 16h e das 18h às 20h 
24 novembro, das 10h às 12h e das 18h às 20h 
 
Encontro com professores 
Espaço de troca entre os educadores do Instituto Tomie 
Ohtake e professores, educadores e assistentes sociais 
de outras instituições. Cada encontro prevê visita à 
exposição, realização de atividade em ateliê, discussão 
sobre mediação e apresentação da publicação educativa 
40 vagas por dia 
25 novembro, das 18h30 às 21h 
26 novembro, das 14h às 16h30 
  
Conversas em fluxo 
Programa de conversas com pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento sobre temas ligados à 
exposição Gaudí: Barcelona 1900 
20 vagas 
14 dezembro, às 19h 
18 janeiro, às 19h 
1 fevereiro, às 19h 
Mesa de conversa - Gaudí: Barcelona, 1900 

Mesa redonda a respeito da exposição Gaudí: 
Barcelona, 1900 , com o curador Raimon Ramis e 
convidados 
6 dezembro, às 19h30 
  
Encontro de Sketchers 
O encontro de urban sketching terá início com um ateliê          
de produção de pequenos cadernos artesanais. 
Posteriormente, o grupo sairá do Instituto Tomie Ohtake        
à deriva por São Paulo, propondo que alguns lugares da          
cidade sejam desenhados livremente 
20 vagas 
25 janeiro 
 
Experimentos em arquitetura para crianças 
Nesta oficina, crianças e jovens podem explorar 
princípios da arquitetura na construção coletiva de 
maneira lúdica e participativa. 
4 fevereiro, das 11h às 13h 
 
Visita em família à exposição Gaudí: Barcelona 1900 
Será realizada uma visita com conversas na exposição 
Gaudí: Barcelona 1900 , seguida por uma atividade 
prática em ateliê, que busca uma experiência com 
materiais, temas e processos da arte contemporânea. 
4 fevereiro, das 15h às 17h 
 
No colo - para bebês e famílias 
Visita à exposição seguida de atividades de exploração 
sensorial para bebês de até 18 meses. 
4 dezembro, às 11h 
 


