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Agendamento de visita à exposição “Portinari Para 
Todos” 
 
 

Está disponibilizada no INTRANET uma opção de inscrição para a gratuidade 

de ingressos para escolas que tenham interesse em levar seus alunos para uma 
visita à exposição Portinari Para Todos no MIS Experience (nova unidade do 

Museu da Imagem e do Som) 

A exposição revisita a obra de um dos grandes ícones da arte do século 20 

de uma forma inédita, proporcionando uma experiência imersiva no universo do 
artista. 

A mostra é dividida em três áreas expositivas. A primeira traz sete 

instalações interativas para que o público conheça mais da vida e do legado do 
artista. Na sequência, o visitante ingressa na sala Portinari imenso, que possibilita 

a imersão nas obras, em escala monumental, de forma contemplativa e 
envolvente. O terceiro espaço contextualiza o acervo de Portinari e sua ligação 
com a cultura e história do país, reiterando a importância da preservação da 

memória do artista. 

"Portinari para Todos oferecerá uma experiência única, que permitirá às novas 

gerações se envolverem com a potência, diversidade e singularidade da obra do 
artista", afirma Marcos Mendonça, diretor geral da ACCIM – Associação Cultural 
Ciccillo Matarazzo, que gere o MIS, MIS Experience e Paço das Artes. 

Como agendar? 

Um integrante da equipe gestora deverá acessar o site INTRANET com seu 

login e senha e preencher o formulário. 

Informações adicionais: 

- Os dias e horários disponíveis serão informados ao representante da escola, após 

confirmação de interesse. Os grupos devem ser formados por, no mínimo, 20 
pessoas.   

- Após o preenchimento do formulário de interesse, a equipe Intranet enviará ao 
MIS Experience lotes semanais com informações dos diretores e coordenadores 
interessados na visita virtual; 

- Somente o MIS informará as datas e horários disponíveis, após recebimento do 
lote de educadores interessados. 

 

Atenciosamente,  

Priscila Freitas – PCNP de Arte – Tel: 2461-5675 
 

 
Gislaine Lagareiro     
Diretora Núcleo Pedagógico      

degnonpe@educacao.sp.gov.br 
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