
 
ENTRE PROCISSÕES E BATUQUES: 

CAMINHOS DO SAMBA À PAULISTA 

SÃO PAULO SP – 20 A 23/04/2023 
 

DIA 20 – RIBEIRÃO PRETO / SÃO CARLOS / 
SAO PAULO SP 
Saída, às 7h, do Sesc Ribeirão Preto e as 8h30 
do Sesc São Carlos em ônibus padrão turismo, 
com serviço de bordo, seguro de acidentes 
pessoais e acompanhamento de guia credenciado 
no Ministério do Turismo, com destino São Paulo. 
Chegada para almoço incluso.  
Saída para visita a Associação Cultural 
Cachueira, local onde se conduz um importante 
trabalho de pesquisa e difusão de saberes e 
culturas afro-brasileiras, colabora na preservação 
dos batuques paulistas, reunindo sobre essa 
alcunha uma diversidade de manifestações, entre 
elas o samba de umbigada e o samba de bumbo. 
Apresentação e bate papo com percussionista 
Luiz Fonseca Lobo.  
Final da tarde hospedagem no Hotel San Raphael 
em aptos duplos. Jantar incluso. Noite livre. 
 
DIA 21 – SÃO PAULO  
Após café da manhã incluso, saída para visita 
mediada por algumas ruas, praças e bairros da 
capital paulista. A atividade versará sobre a história 
do samba à paulista, dando destaque para a 
localidades e importantes personalidades negras 
que teceram essa história. Passagem pela Praça 
João Mendes no Monumento Contando Férrea, 
passagem pela Rua da Glória, Antiga Casa de 
Antônio Bento - Av. Liberdade, Monumento Dona 
Eunice - fundadora da escola de samba Lavapés 
na cidade de São Paulo em 1936 e Monumento 
Geraldo Filme, importante cronista de São Paulo. 
Parada para almoço incluso. 

No período da tarde saída para Casa do Samba de 
Santana do Parnaíba. A respectiva casa tem um 
compromisso com a preservação do samba como 
importante patrimônio cultural. Nesse espaço, 
propomos uma vivência com o Grupo 13 de Maio – 
Samba do Cururuquara, intimamente vinculado à 
promoção e difusão das tradições paulistas, entre 
elas o samba de bumbo e o samba rural paulista 
promovendo a valorização das identidades e 
culturas negras através da religiosidade, da 
oralidade, do canto, do toque e da dança como 
parte das estratégias de enfrentamento ao racismo 
e a celebração da liberdade. 
Retorno ao Hotel no final da tarde. Jantar incluso. 
Noite livre. 
 

  DIA 22 – SÃO PAULO  
Após café da manhã incluso, saída para visita e 
vivência com a Comunidade Associação Cultural 
e Social da Escola de Samba Camisa Verde e 
Branco. Roda de conversa sobre a importância do 
antigo cordão Barra Funda, apresentar a 
importância do cordão e da escola para São 
Paulo, depoimentos da Velha Guarda e Baluartes 
do Samba e roda de samba com apresentação de 
integrantes da bateria, Velha Guarda e Mestre 
sala e porta bandeira. 
Almoço incluso. 
No período da tarde visita ao Grêmio Recreativo 
de Resistência Cultural Kolombolo Diá Piratininga. 
Com o compromisso com a preservação da 
memória ancestral de São Paulo, o grupo realiza 
rodas de samba, pesquisas, oficinas culturais, 
encontros, produção de fonogramas, obras 
audiovisuais e shows, com o objetivo e trazer ao 
conhecimento do público, a história do samba 
paulista e seus protagonistas. 
Jantar incluso (noite da pizza) em tradicional 
pizzaria da cidade. Noite livre. 
 
DIA 23 – SÃO PAULO / SÃO CARLOS / 
RIBEIRÃO PRETO SP 
Após café da manhã incluso, embarque das 
bagagens e saída do hotel. Visita ao Sesc Avenida 
Paulista e passagem pela Avenida Paulista (aberta 

para atividades culturais aos domingos) e Casas 
das Rosas. 
Almoço incluso e retorno a São Carlos e Ribeirão 
Preto. 
 
Hospedagem 
Hotel San Raphael 
Largo do Arouche, 150 – Centro - 11 3334 6001 
 
Importante 
➢ Comparecer para o embarque com antecedência 
mínima de 30 minutos. 
➢ As datas e locais de visitação poderão ser 
alterados ou cancelados para melhor atender o grupo, 
ou por questões climáticas; 
➢ Os passeios em espaços abertos podem ser 
alterados ou cancelados em função do clima; 
➢ Alguns passeios exigem disposição física para 
caminhadas e não são recomendados para 
pessoas com dificuldades de locomoção. 
➢ É de responsabilidade do passageiro, estar 
sempre em posse de seus documentos e 
medicamentos de uso pessoal. 
➢ O horário de retorno está condicionado ao 
andamento dos passeios e trânsito na cidade. 
➢ É imprescindível que pessoas com dificuldades de 
locomoção viajem sempre em companhia de um 
responsável, conhecido ou familiar. 

 

Importante 
Para o embarque nesta viagem, não esqueça 

seu documento oficial de identificação.  
 

Mesmo que a utilização de máscaras de 
proteção não seja mais obrigatória, 

recomendamos que a utilize durante o 
percurso, em lugares fechados e ou 
aglomerados, cobrindo boca e nariz. 

 

  
     turismo.scarlos@sescsp.org.br 

      Rua Com. Alfredo Maffei, 700 tel: 16 -33732302  


