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palha italiana 

Tempo médio de Preparo de 15 a 20 minutos

ingredientes: 

• 1 lata de leite condensado
• 8 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 1/2 colher (sopa) de margarina
• 1 pacote de biscoito maisena

modo de preparo:
1. Pique o biscoito em pedacinhos pequenos e reserve.

2. Com o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó, faça um brigadeiro.

3. Assim que o brigadeiro começar a soltar do fundo da panela, misture o biscoito picado até formar uma 
massa, retire do fogo.

4. Unte uma bancada de mármore ou alguma superfície lisa, com margarina e despeje essa massa.

5. Abra a massa, batendo com a palma das mãos.

6. Deixe esfriar e corte em quadradinhos.

sugestão gastronômica prática, para fazer em casa e se deliciar 
enquanto realiza o roteiro virtualmente. 

mas lembre-se: antes de começar, higienize muito bem as 
mãos!
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horário:
De sua casa, está acessível a qualquer horário 

funcionamento:
Todos os dias.

valor:
Gratuito.

descrição:

 Localizado no coração histórico da cidade, 
o Centro Cultural Banco do Brasil é um polo cultural 
polivalente e gratuito (exceto mostras de cinema e 
espetáculos, que contam com valores acessíveis) 
com diversas atividades, exposições, atividades do 
Programa Educativo, mostras de cinema e espetá-
culos de teatro. 

 Mensalmente, é possível receber a progra-
mação via e-mail, basta se cadastrar através do site 
ou acessar através das redes sociais.

 O prédio é adaptado para garantir a acessi-
bilidade a todos e sua infraestrutura conta com uma 
cafeteria e um restaurante.

 O CCBB possui fácil acesso pela Linha 1-Azul 
do Metrô - estações São Bento e Sé, além das varia-
das linhas de ônibus que passam por ali. Porém, o 
recomendado é que neste momento você faça uma 
visita virtual.

centro cultural banco do brasil – são paulo

conheça o prédio virtualmente: 

 Para acompanhar a exposição e saber 
mais sobre as obras, acompanhe os posts no Ins-
tagram e no Facebook do Centro Cultural Banco do 
Brasil - @ccbbsp e bit.ly/ccbbspfb

exposição em exibição: 
antigo egito – do cotidiano à eternidade

https://bit.ly/conhecavirtuccbb
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https://artsandculture.google.com/streetview/ccbb-s%C3%A3o-paulo-hall/JQFKYtrylfEijA?sv_lng=-46.63461810974306&sv_lat=-23.54751540928149&sv_h=6.810110368195886&sv_p=-8.629974127990948&sv_pid=dnOQCzNVYCpg47pjjzJUPA&sv_z=0.012326544890928437


horário:
De sua casa, está acessível a qualquer horário 

funcionamento:
Todos os dias.

valor:
Gratuito apenas para esse roteiro feito em casa. 
Para visitas realizadas diretamente no Museu.
Inteira - R$ 20,00 
Meia-entrada - R$ 10,00 

descrição:
 O Museu do Futebol é tecnológico e intera-
tivo, e conta com uma rica exposição permanente 
sobre a história do futebol no Brasil. Durante a ex-
posição, é possível compreender que, para o Brasil, 
o futebol é muito mais que apenas um esporte, ele é 
parte da cultura e história do país.
Possui uma programação cultural, que pode ser 
acessada através do site. E um Programa Educa-
tivo, que são visitas com roteiros temáticos diferen-
ciados, que variam de acordo com o perfil do grupo, 
os dias e horários devem ser checados através da 
agenda do site.

 É um ambiente lúdico, que está preparado 
para receber crianças e, também, adaptado para 
garantir a acessibilidade a todos. Possui um restau-
rante em sua infraestrutura, e na Praça Charles Mil-
ler (local onde está situado o Estádio do Pacaembu) 

museo do futebol – são paulo

exposição em exibição: 

conheça o museu virtualmente:

virtuais: 

longa duração:

 Também é possível acompanhar pelo 
Instagram para obter maiores informações sobre o 
Museu do Futebol - @museudofutebol.

acontece uma feira de rua às terças, quintas, sextas 
e sábados. 

 O acesso ao Museu do Futebol pode ser fei-
to através de diversas linhas de ônibus, ou, através 
da Linha-2 Verde do Metrô – estação Clínicas e 4- 
Amarela do metrô – estação Paulista, porém após 
descer em ambas estações das linhas do metrô, é 
necessário caminhar em torno de 15 minutos.
Porém, o recomendado é que neste momento você 
faça uma visita virtual. 

bit.ly/expvirtual

https://bit.ly/duracaolonga

bit.ly/conhecavirtualmente
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https://www.museudofutebol.org.br/pagina/exposicoes-virtuais
https://www.museudofutebol.org.br/pagina/exposicao-longa-duracao
https://artsandculture.google.com/streetview/museu-do-futebol/QAFbW6hfNtHa5g?sv_lng=-46.66499057231459&sv_lat=-23.54756739860474&sv_h=239.2418893022065&sv_p=-4.653965096269005&sv_pid=JOTmBkRah5qyuHj08TIuMA&sv_z=0.22910477650764616


horário:
De sua casa, está acessível a qualquer horário 

funcionamento:
Todos os dias.

valor:
gratuito apenas para esse roteiro feito em casa. 
Para visitas realizadas diretamente na Pinacoteca 
Inteira - R$ 15,00 
Meia-entrada - R$ 7,00 

descrição:
 A Pinacoteca de São Paulo é o museu de arte 
mais antigo da cidade. É um museu que se dedica às 
artes visuais brasileiras e ao diálogo com as culturas do 
mundo ao colecionar, estudar, preservar, expor e comu-
nicar seus acervos para promover a experiência do públi-
co com a arte, estimular a criatividade e a construção de 
conhecimento.

 Na Pinacoteca existem projetos e programas 
educativos como, Curso de História da Arte, Contação 
de Histórias em Libras e o Projeto PinaFamília, onde as 
famílias realizam uma divertida viagem pelo acervo da 
Pinacoteca. Deve-se checar datas e horários no site.

 Possui dois edifícios abertos ao público, com 
intensa programação: a Pinacoteca Luz e a Pinacoteca 
Estação.

pinacoteca de são paulo

 Para acompanhar uma programação 
especial sobre exposições que já aconteceram na 
Pinacoteca, acompanhe os posts no Instagram
@pinacotecasp.

 A Pinacoteca de São Paulo é de fácil acesso, 
pois fica em frente à Estação Luz do metrô e da CPTM, 
além das variadas linhas de ônibus que passam por ali.

 Porém, o recomendado é que neste momento 
você faça uma visita virtual. 

conheça a pinacoteca virtualmente: 

exposição em exibição

galeria josé e paulina nemirovsky 

bit.ly/conhecervirtupina

bit.ly/exposicaoemexibicao

6

https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo/ogFzI8ChtO96vg?sv_lng=-46.6338008&sv_lat=-23.5343627&sv_h=55&sv_p=0&sv_pid=sw81l2mz7XZFfOK9pgCOag&sv_z=1
https://pinacoteca.org.br/programacao/galeria-jose-e-paulina-nemirovsky-destaques-do-acervo/


fonte das imagens:

https://bit.ly/2V8e50U

https://bit.ly/34o6Mq3

https://bit.ly/3c4qQAj

https://bit.ly/2Xf2YWJ

https://www.infoartsp.com.br/imgs/810704c6ac.jpg 

https://bit.ly/34k1GuV

https://bit.ly/2JKfCoN
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