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Rede nº 583/21 

Data: 30/08/2021 

Assunto: 34ª BIENAL DE SÃO PAULO – “FAZ ESCURO MAS EU CANTO” 

 

Prezados Diretores,  

Acontecerá a 34ª BIENAL DE SÃO PAULO – “FAZ ESCURO MAS EU CANTO”, 
no período de 4 de setembro a 5 de dezembro de 2021. A Bienal está convidando 
todas as escolas estaduais da capital e Grande São Paulo para visitarem a mostra, 
mediante agendamento. As visitas poderão ocorrer durante todos os dias úteis da 
semana, com grupos de até 40 alunos por escola. Todos os ciclos de ensino 
poderão participar. 

A Bienal de São Paulo é reconhecida por proporcionar experiências culturais e 
educativas únicas, sendo uma possibilidade para que alunos de todos os ciclos de 
ensino desenvolvam novos conhecimentos, percepções e experiências sobre o vasto 
acervo artístico, cultural e educativo da Bienal, além de uma maior integração com 
os professores da Rede. 

O agendamento da visita deverá ser feito pelas próprias escolas interessadas, 
diretamente com a Bienal. É imprescindível que a escola organize diretamente com 
a Bienal a logística para participação no evento. 

A entrada é gratuita e o endereço é Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque Ibirapuera, 
São Paulo (SP). A Fundação Bienal garantirá todas as medidas de segurança 
sanitária necessárias contra o coronavírus. 

Para escolas da Capital e Grande São Paulo, a SEDUC está levantando 
informações para verificar a possibilidade de disponibilização de transportes para as 
escolas que porventura não o tiverem. Informamos que é um levantamento inicial 
para identificar a demanda das escolas e não a garantia de transporte para evento. 
Caso a escola possua transporte próprio ou parceria para transporte, deverá indicar 
no formulário. O formulário estará disponível para preenchimento do dia 26/08/2021 
até 01/09/2021. 

As escolas que tiverem interesse deverão primeiro fazer o agendamento no site da 
Bienal (abaixo) e caso necessário preencher a solicitação de apoio para transporte. 

http://34.bienal.org.br/post/7527  

Contato agendamento@bienal.org.br  

http://34.bienal.org.br/post/7527
mailto:agendamento@bienal.org.br
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(11) 5576-7601 atendimento por telefone, segunda a sexta, das 11h às 12h, e das 
15h às 16h 

Preencha o formulário abaixo para demonstração de interesse e indicação em 
relação ao transporte: https://forms.gle/uz5Rt2sg1BLL6phV8  

 
 
 
Atenciosamente, 
 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 

https://forms.gle/uz5Rt2sg1BLL6phV8

