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Você está recebendo
o Vila Mariana Bike e a Pé,
um guia descolado
com várias indicações
para curtir o bairro andando
ou de bicicleta. São dezenas
de opções de lazer, compras,
gastronomia e bares
para todos os gostos.
Essa é uma iniciativa da Vitacon
para que a sua experiência na
Vila Mariana seja inesquecível.

UM BAIRRO
ACOLHEDOR
A Vila Mariana é um dos bairros queridinhos
da cidade. É residencial em sua essência, com
prédios, ruas tranquilas de casas e pequenas
vilas, mas recheado de conforto e facilidades.
São parques, cafés e museus para conhecer
durante o dia. À noite, se transforma em um
bairro boêmio, com bares charmosos
e restaurantes estilosos. Tem ótimas opções
de escolas e faculdades e acesso fácil a linhas
de transporte da cidade.

LAZER

Apesar de estar na Zona Sul,
a Vila Mariana faz parte do centro
expandido da cidade e abriga
endereços badalados quando o
assunto é passear por São Paulo.
Parques e centros culturais
importantíssimos estão por aqui,
além de cinemas e teatros.

CINEMATECA BRASILEIRA
Oferece ao público uma programação com mostras de cinema nacional e
estrangeiro, além de algumas que contemplam os materiais fílmicos do
extenso acervo do lugar. As mostras variam do clássico ao alternativo.
No local, está sediada a Biblioteca Paulo Emílio Sales Gomes, com acervo
bibliográfico especializado sobre o audiovisual brasileiro.
Largo Senador Raul Cardoso, 207 | (11) 3512-6111

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

SESC VILA MARIANA
Com uma programação intensa, reúne espetáculos de teatro, shows,
exposições, biblioteca e até aulas gratuitas.
Rua Pelotas, 141 | sescsp.org.br/vilamariana

PARQUE IBIRAPUERA
É o parque mais visitado da América do Sul. Em uma visita, é possível
apreciar monumentos históricos, como o Monumento às Bandeiras
e o Obelisco, museus, como o MAC e o MAM, desfrutar de passeios
culturais e educativos, além de admirar jardins e descansar em paisagens
repletas de flores e árvores.
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n (portões 2, 3 e 10) | (11) 5574-5045
parqueibirapuera.org

CACHORRÓDROMO IBIRAPUERA
Um espaço em que os cães podem ficar soltos e brincar livremente, com muito
verde, área coberta e potinhos de água para eles. Funciona das 7h às 19h.
Rua Curitiba, 290

PARQUE DA ACLIMAÇÃO
Com fauna e flora abundantes, o público pode presenciar garças e outros
pássaros pescando no lago. Há também três esculturas de Arcângelo
Ianelli e uma Biblioteca Temática de Meio Ambiente.
Rua Muniz de Souza, 1119 | (11) 3208-4042

Conhecido como Centro Cultural Vergueiro, por causa da sua localização,
tem salas de espetáculo e espaços para exposições, práticas artísticas
e educacionais e oferece programações de artes visuais, cinema,
dança, teatro e música, além de abrigar um conjunto de bibliotecas
multidisciplinares, entre elas a Biblioteca Louis Braille e a Sérgio Milliet,
segunda maior biblioteca pública da cidade.
Rua Vergueiro, 1000 | (11) 3397-4002 | centrocultural.sp.gov.br

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VIRIATO CORRÊA
Biblioteca temática em literatura fantástica e, desde a sua fundação, voltada ao
público infantojuvenil. Além do acervo, promove apresentações musicais e teatrais.
Rua Sena Madureira, 298 | (11) 5573-4017

PLANETA INSETO
Uma exposição que fica no Museu do Instituto Biológico e retrata, de forma
lúdica e interativa, os diversos aspectos sobre os insetos, sensibilizando
o público para a sua importância na sustentabilidade ambiental, produção
de alimentos e saúde pública.
Av. Doutor Dante Pazzanese, 64 | (11) 2613-9500 | planetainseto.com.br

BOWLHOUSE
Casa com um bowl de madeira, que oferece aulas de skate e eventos,
de shows a festas.
Rua Morgado de Mateus, 652 | (11) 4328-1766 | bowlhouse.com.br

MODELÓDROMO
Ponto de encontro de colecionadores, competidores, montadores e
apreciadores de miniaturas de aviões, navios, helicópteros, carros e trens.
Rua Curitiba, 290 | (11) 3051-3385

TEATROS

CINEMAS

AUDITÓRIO IBIRAPUERA OSCAR NIEMEYER

CINEMARK SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ

O prédio, projeto do prestigiado arquiteto e parte emblemática do
Parque Ibirapuera, apresenta em seu palco espetáculos musicais eruditos
e populares. Logo na entrada, os espectadores são agraciados com a obra
de outra expoente da cultura brasileira: uma gigantesca escultura de
Tomie Ohtake ocupa o teto e a parede do espaço.
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n (portão 2) | (11) 3629 1075
auditorioibirapuera.com.br

Possui 10 salas com opções em 2D e 3D e um leque de filmes de variados estilos.
Poltronas confortáveis e reproduções com alta qualidade de som e imagem.
Rua Domingos de Morais, 2564 (Shopping Metrô Santa Cruz) | (11) 3471-7981
cinemark.com.br

CINE SEGALL
TEATRO SESC VILA MARIANA
Programação diversificada de música, teatro, dança, palestras,
seminários e conferências. São 620 lugares e tem serviço de café antes
das apresentações.
Rua Pelotas, 141 | sescsp.org.br/vilamariana

Cinema com grande importância histórica, que exibe filmes alternativos para
quem busca opções além dos hollywoodianos.
Rua Berta, 111 | (11) 2159-0400 | museusegall.org.br

CINEMARK SHOPPING PÁTIO PAULISTA
São 7 Salas Multiplex, sendo três 3D, com sistema de projeção digital líder
no segmento, o REAL D, que traz a experiência tridimensional da mais alta
qualidade aos cinemas do mundo todo.
Rua Treze de Maio, 1947 (Shopping Pátio Paulista) | (11) 5053-6996
cinemark.com.br

PLAYARTE SPLENDOR SHOPPING PÁTIO PAULISTA
Versão de luxo das salas PlayArte, que oferece atendimento especial,
com uma carta de vinhos com mais de 30 rótulos e um rico cardápio
gourmet com finger food. Possui ainda dois lounges VIP, com garçons
para atendimento exclusivo, e amplas poltronas em couro.
Rua Treze de Maio, 1947 (Shopping Pátio Paulista) | (11) 5053-6996
playartecinemas.com.br

ARTE
JACQUES ARDIES
Maior galeria de arte naif brasileira. Além das exposições temporárias,
expõe permanentemente quadros e esculturas de 80 artistas selecionados
e considerados como representativos do movimento da arte naif brasileira.
Rua Morgado de Mateus, 579 | (11) 5539-7500 | ardies.com

MUSEU AFRO BRASIL
Um museu histórico, artístico e etnológico, voltado à pesquisa, conservação
e exposição de objetos relacionados ao universo cultural do negro no Brasil.
São mais de 6 mil obras dos universos culturais africanos e afro-brasileiros
e uma biblioteca com cerca de 12 mil títulos.
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera - (portão 10) | (11) 3320-8900
museuafrobrasil.org.br

MUSEU LASAR SEGALL
GALERIA QUARTA PAREDE
Espaço dedicado às artes visuais, que abrange a produção de artistas de
dentro e de fora do país, promovendo intercâmbios culturais e a carreira
de artistas emergentes no cenário artístico contemporâneo.
Av. Conselheiro Rodrigues, 722 | galeriaquartaparede.com.br

MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM)
Sua coleção possui mais de 5 mil obras produzidas pelos nomes mais
representativos da arte moderna e contemporânea, principalmente
brasileira. Tanto a coleção como as exposições privilegiam o
experimentalismo, abrindo-se para a pluralidade da produção artística
mundial e à diversidade de interesses das sociedades contemporâneas.
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera | (11) 5085-1300
mam.org.br

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (MAC-USP)
Instalado em um complexo arquitetônico criado nos anos 1950 pelo
arquiteto Oscar Niemeyer, possui um acervo de cerca de 10 mil obras,
entre pinturas, gravuras, tridimensionais, fotografias, arte conceitual,
objetos e instalações. É considerado um centro de referência de arte
moderna e contemporânea, brasileira e internacional.
Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Parque Ibirapuera | (11) 2648-0254
mac.usp.br

O museu, que já foi casa e ateliê do pintor, reúne 3 mil obras do artista,
entre pinturas, gravuras, móveis, esculturas e desenhos das mais
diferentes técnicas.
Rua Berta, 111 | (11) 2159-0400 | museusegall.org.br

MUSEU DA MATEMÁTICA PRANDIANO
Possui objetos que materializam ideias abstratas, além de uma coleção
de pinturas que realçam a História da Matemática e, em particular,
a de seus personagens.
Rua Gaspar Lourenço, 64 | (11) 3931-7281 | prandiano.com.br/museu

CENTRO DE MEMÓRIA DO CORPO DE BOMBEIROS
Erguido em 1927 por um engenheiro italiano, o prédio vermelho em estilo
art nouveau guarda relíquias dos primeiros anos de existência da corporação.
Destaque para os carros movidos a tração animal, os uniformes de brigadas
de vários países e um pequeno submarino para treinamentos utilizado nos anos 80.
Rua Domingos de Morais, 2329 | (11) 3396-2596 | corpodebombeiros.sp.gov.br

COMPRAS

De bike ou de metrô, é possível
ir rapidinho até os centros
comerciais do bairro. São três
shoppings nas redondezas, além
das opções de comércio de rua.

ROTA DE MODA PLUS SIZE
A Rua Domingos de Morais reuniu mais de dez lojas de moda plus size.
Elas trabalham com tamanhos do 40 ao 80, de itens casuais, roupas de
festas e moda praia.
Rua Domingos de Morais, altura do número 377

SHOPPING VILA MARIANA
Oferece mais de 170 opções de compras e dezenas de alternativas
de alimentação, a 400 m das estações de metrô Ana Rosa e Paraíso.
Rua Pelotas, 83 | (11) 5576-9400 | shoppingvm.com.br

SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ
Foi o primeiro do Brasil a oferecer acesso direto das lojas ao Metrô, além da
integração ao terminal de ônibus ligado à Estação Santa Cruz. São 132 lojas
e mais de 30 opções de alimentação para o público.
Rua Domingos de Morais, 2564 | (11) 3471-7981 | shoppingmetro.com.br

SHOPPING PÁTIO PAULISTA
São 7 andares com 276 lojas e duas redes de cinema. Oferece lojas de vários
segmentos, incluindo unidades de grandes redes.
Rua Treze de Maio, 1947 | (11) 3191-1100 | shoppingpatiopaulista.com.br

GASTRONOMIA

Vila Mariana reúne em suas ruas
restaurantes de vários cantos do
mundo e do Brasil, com comidas
típicas e climas tradicionais.
Mas, claro, também tem opções
de clássicos paulistanos, como
ótimas pizzarias, bares com pegada
de boteco-chique e aconchegantes
cantinhos para um saboroso café.

RESTAURANTES
BRÁZ PIZZARIA
Tradicional casa italiana que recepciona os clientes com um charmoso deck
a céu aberto, rodeado por um grande jardim de árvores frutíferas e flores.
Rua Gandavo, 447 | (11) 5082-3800 | brazpizzaria.com.br

1900 PIZZERIA
Fundada em 1983, mantém a mesma receita de pizza com massa média
tradicional do início, tendo apenas algumas receitas atualizadas.
Rua Estado de Israel, 240 | (11) 5575-1900 | 1900.com.br

TUCUPI
Restaurante de culinária acreana, que serve pratos típicos do Norte do país.
Rua Major Maragliano, 74 | (11) 9 4241-2776 | fb.com/tucupifood

FRICCÒ
É restaurante, empório e também oferece cursos de gastronomia, sempre
trazendo a culinária italiana de forma simples, mas com qualidade.
Rua Cubatão, 831 | (11) 5084-0480 | fricco.com.br

SAMOSA & COMPANY INDIAN FOOD
Comida indiana rica em cores, aromas e sabores marcantes, preparada
pela chef Deepali Bavaskar.
Rua Padre Machado, 137 | (11) 4301-8000 | samosa.com.br

PIZZARIA CARLITOS
Massa tradicional e mais de 60 sabores no cardápio, dos mais clássicos
aos requintados.
Rua França Pinto, 1347 | (11) 5572-2552 | pizzariacarlitos.com.br

GAMELA
Bar e restaurante com porções e pratos típicos mineiros, além de chopes
e drinques, tudo em um sobrado rústico e com artesanatos expostos.
Rua Joaquim Távora, 1115 | (11) 5082-3617 | gamelamineira.com.br

DAIKI SUSHI
Restaurante japonês refinado, com ambiente leve e cozinha sofisticada.
Largo Senador Raul Cardoso, 40 | (11) 5082-4068 | daiki.com.br

TAVERNA MEDIEVAL
Hamburgueria temática e com preparo artesanal, que, além de trazer
referências medievais nos pratos, também oferece arco e flecha para
o público se divertir.
Rua Gandavo, 456 | (11) 4114-2816 | tavernamedieval.com.br

DR. TCHÊ LA PARRILLA DE LA VILLA
O proprietário e churrasqueiro gaúcho Adelar Pessoa Vieira prepara
pessoalmente cada carne, do corte à brasa.
Rua Vergueiro, 1960 | (11) 5539-0179

JAZZ RESTÔ & BURGERS
Restaurante e hamburgueria com um ambiente rústico e todo decorado
por instrumentos musicais, antiguidades, luzinhas e tijolinhos à mostra.
Largo Dona Ana Rosa, 33 | (11) 2369-1453 | jazzrestaurante.com.br

DON PANCHO
Rodízio de comida mexicana embalado por mariachis.
Rua Joaquim Távora, 1315 | (11) 2538-7494 | donpancho.com.br

JABER
Especialista em culinária árabe, de esfihas a massas e combinados.
Rua Domingos de Morais, 86 | (11) 5082-2395 | jaber.com.br

PADARIAS,
CAFÉS
E DOCERIAS

BETH BAKERY
Pequena padaria comandada só por mulheres, que faz pães de fermentação
natural de, pelo menos, 24h e é conhecida por servir um dos melhores pães
da cidade.
Rua Paula Ney, 338 | (11) 9 4183-5634 | bethbakery.com.br

KHAN EL KHALILI
Casa de chás egípcia com apresentações e até aulas de dança do ventre.
Rua Doutor José de Queirós Aranha, 320 | (11) 5571-3209
khanelkhalili.com.br

DOÇARIA DA VILA
Bolos, doces e salgados feitos de forma artesanal.
Rua Francisco Cruz, 612a | (11) 3881-9944 | docariadavila.com.br

WALNUTS SORVETES CRIATIVOS
Sabores inusitados e opções veganas, todos feitos artesanalmente.
Rua Morgado de Mateus, 195b | (11) 5082-1824 | walnuts.com.br

BOLOS DO FREI
Bolos preparados artesanalmente, vendidos inteiros ou em fatias,
acompanhados de chás, salgados e outras delícias.
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 456 | (11) 4328-0008
redebolosdofrei.com.br

PADARIA MARIA ROSA
Do tradicional café, café com leite ou chocolate quente, passando
por sobremesas deliciosas, como petit gateau com sorvete ou porções
de batatas fritas, até mesmo pizzas, pratos e muito mais.
Rua Guimarães Passos, 320 | (11) 5571-6157 | padariamariarosa.com.br

BAR PROVIDÊNCIA
Estilo de boteco antigo, com mesas de madeira, azulejos e objetos antigos
na decoração, e a promessa da melhor feijoada da região.
Rua Doutor Amâncio de Carvalho, 262 | (11) 5084-7282
barprovidencia.com.br

GIBI CULTURA GEEK

BARES
BARXARÉU

Tudo relacionado a tecnologia, ficção científica, quadrinhos, videogames etc.
faz parte da decoração e até do cardápio do bar, que também conta com
itens temáticos.
Rua Major Maragliano, 364 | (11) 5084-1165 | gibiculturageek.com

FORTUNATO BAR

Famoso botequim da região, que promete cerveja sempre gelada
e saborosos petiscos.
Rua Joaquim Távora, 1150 | (11) 5539-2444 | barxareu.com.br

Oferece drinks com apresentações inusitadas. Sua sobremesa mais
famosa vem servida numa caneca de chope, coberta por brigadeiro
e farofa crocante.
Rua Joaquim Távora, 1356 | (11) 2371-9041 | fortunatobar.com.br

VELOSO

QUINTAL DO ESPETO

Bar muito badalado, com fila de espera para as mesas, é conhecido pela
deliciosa coxinha e pelas caipirinhas refrescantes.
Rua Conceição Veloso, 54 | (11) 5572-0254 | velosobar.com.br

Bar com programação variada de shows, com samba, sertanejo, mpb e pop
rock. Tem mesas ao ar livre e grande variedade de espetinhos.
Rua Joaquim Távora, 1195 | (11) 5095-6565 | quintaldoespeto.com.br

GENUÍNO

CERVEJOTECA

Um dos bares mais tradicionais da região, tem um jardim nos fundos com
teto retrátil e uma varanda. No cardápio, opções clássicas de boteco.
Rua Joaquim Távora, 1217 | (11) 5083-4040 | genuinochopp.com.br

Tem o maior acervo de cervejas da cidade, com mais de 750 rótulos
nacionais e importados nas prateleiras, tudo à disposição do cliente.
Rua Sena Madureira, 749 | (11) 5084-6047 | cervejoteca.com.br

PARALELO 12:27

LET’S BEER

Cardápio rico em cachaças, cervejas nacionais e importadas e petiscos
de boteco, num ambiente colorido e animado.
Rua Joaquim Távora, 1227 | (11) 5579-1227 | paralelo1227.com.br

Bar e loja especializada em cervejas que reúne 200 rótulos de várias
nacionalidades.
Rua Joaquim Távora, 961 | (11) 2589-9695 | letsbeer.com.br

BAR JABUTI

BIRA CAFÉ & BAR

Com mais de 50 anos de história, o bar investe em opções com frutos
do mar para agradar o público.
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1315 | (11) 5549-8304
jabutichoperiaefrutosdomar.com.br

Com menu oriental, oferece desde almoços executivos a porções de petiscos
e sanduíches típicos do Japão, além de bons drinks e um cafezinho para
acompanhar.
Rua Joaquim Távora, 955 | (11) 5083-2236 | biracafebar.com.br

BEM-ESTAR
Se cuidar na Vila Mariana é
moleza. Há opções de academias,
pilates, salões de beleza, casas
de dança e até assessoria
para corrida, para quem quer
aproveitar as ruas do bairro e se
exercitar enquanto curte a vista.

SALÕES DE BELEZA
SOHO CABELEIREIROS
Famosa e consolidada franquia de salões de beleza e cabeleireiros.
Rua Domingos de Morais, 1425 | (11) 5575-1288 | sohohair.com.br

FITNESS
BODYTECH
Academia de ginástica completa, possui todos os tipos de aparelho para
musculação, além de salas para praticar bike, natação, dança, pilates
e lutas, entre outras.
Rua Treze de Maio, 1947 (Shopping Pátio Paulista) | (11) 3262-3239
bodytech.com.br

SMART FIT
Assim como as academias de ginástica da rede, aposta em equipamentos
de qualidade e mensalidades mais em conta.
Rua Domingos de Morais, 2423 | smartfit.com.br

AQUASPORT
Academia completa, com piscinas com aulas para crianças e adultos,
ginásticas, musculação, pilates, lutas e mais.
Rua Doutor Amâncio de Carvalho, 308 | (11) 5904-6000 | aquasport.com.br

ESPAÇO VILA
Escola de dança de salão, com salas amplas, que realiza encontros e bailes.
Rua Domingos de Morais, 1436 | (11) 5539-0838 | espacovila.com.br

JACQUES JANINE
Outra grande e famosa franquia de salões, com diversas opções de serviços.
Av. Prefeito Fábio Prado, 145 | (11) 5082-3866 | jacquesjanine.com.br

ESPAÇO SURYA
Spa natural, orgânico e vegano que fica num casarão. São oferecidos
tratamentos para cabelos, rosto e corpo, feitos com cosméticos da marca,
que tem conceito inspirado a partir da medicina Ayurveda.
Rua Doutor Fabricio Vampré, 232 | (11) 5084-2591 | suryabrasil.com

ESTÉTICA LUANUA
Salão de beleza, barbearia, depilação, noiva, maquiagem, estética
e manicure. Atende com profissionais especializados de São Paulo
a Paris e oferece vagas de estacionamento aos clientes.
Rua Pelotas, 596 | (11) 5908-0376 | esteticaluanua.com.br

L’ESPACE HAIR
Salão de beleza estabelecido há mais de 35 anos no mercado e com uma
equipe com mais de 30 profissionais e consultores qualificados em cursos
nacionais e internacionais.
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 282 | (11) 5084-4601 | lespacehair.com.br

CROSSFIT 1077

GARAGEM

Um dos maiores e mais bem equipados espaços para crossfit da cidade,
com equipe qualificada e ambiente motivador.
Rua França Pinto, 1365 | (11) 9 9435-5395 | crossfit1077.com.br

Barbearia que oferece mais que apenas cuidados com cabelo e barba:
oferece também dia do noivo e serviços de bem-estar.
Rua Áurea, 344 | (11) 5572-0530 | garagemestetica.com.br

MOBILIDADE
Vila Mariana é rota de muitas
estações de metrô.
Tem ciclofaixas e muitas linhas
de ônibus. É possível ir a qualquer
canto da região só pedalando
ou caminhando.

LOCALIZAÇÃO

ROTAS DE BIKE
Na região, é possível pedalar pela ciclofaixa Liberdade-Vergueiro, que pega
a Rua Vergueiro e a Rua Domingos de Morais, pela ciclofaixa Cambucci,
que passa pela Rua Inglês de Sousa, e pela ciclofaixa Vila Mariana, na Rua
Dionísio da Costa.

ESTAÇÃO DE METRÔ VILA MARIANA
É uma das mais antigas da capital e integra a Linha 1 Azul, ficando entre
as estações Santa Cruz e Ana Rosa.
Av. Professor Noé Azevedo, 255

ESTAÇÃO DE METRÔ PARAÍSO
Faz a integração da Linha 1 Azul com a Linha 2 Verde. Tem uma biblioteca
e wi-fi gratuito.
Rua Vergueiro, 1456

ESTAÇÃO DE METRÔ ANA ROSA
Também faz integração entre a Linha 1 Azul e a Linha 2 Verde. Além disso,
integra também com o Terminal de Ônibus Urbano.
Rua Domingos de Morais, 505

ESTAÇÃO DE METRÔ CHÁCARA KLABIN
Uma das paradas da Linha 2 Verde, entre as estações Santos-Imigrantes e Ana Rosa.
Rua Vergueiro, 4200

ESTAÇÃO DE METRÔ SANTA CRUZ
Estação da Linha 1 Azul que possui integração com o Terminal de Ônibus
Urbano e acesso ao Shopping Center Metrô Santa Cruz.
Rua Domingos de Morais, 2564
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Vila Mariana é um dos bairros mais
bem-servidos quando o assunto é
educação. São fartas as opções de
faculdades de renome e de escolas
que fazem e fizeram história.

CULTURA INGLESA
Faculdade e curso ligados à língua inglesa, com pós-graduação
e até extensão universitária.
Rua Madre Cabrini, 413 | (11) 5549-1722 | culturainglesasp.com.br

ESCOLAS
ESPM
Uma das faculdades do segmento de propaganda e marketing mais
recomendadas de São Paulo, seu campus fica num prédio moderno
e vistoso, apto para receber os alunos.
Rua Joaquim Távora, 1240 | (11) 5081-8200 | espm.br

BELAS ARTES
Universidade conceituada em cursos relacionados à arte e à cultura,
com grade de graduação, pós-graduação, mestrado e cursos livres.
Rua Doutor Álvaro Alvim, 76 | (11) 5576-7300 | belasartes.br

FMU
Campus Vila Mariana da Faculdades Metropolitanas Unidas, que oferece
cursos de Design, Moda e Arquitetura e Urbanismo.
Av. Lins de Vasconcelos, 3406 | (11) 3132-3000 | portal.fmu.br

ANHANGUERA
Unidade da Universidade Anhanguera de São Paulo, com graduações
de Marketing Digital Tecnológico e licenciatura em Pedagogia.
Rua Afonso Celso, 235 | (11) 5085-9026 | anhanguera.com

UNIFAI
Centro Universitário Assunção, com cursos de graduação e pós-graduação,
além de grupos de estudo.
Rua Afonso Celso, 671/711 | (11) 5087-0199 | unifai.edu.br

ETAPA
Unidade que oferece curso integral para estudantes que queiram passar
em Medicina.
Rua Vergueiro, 1549 | (11) 2187-1000 | etapa.com.br

COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO
Uma das escolas mais tradicionais da cidade está sediada em uma
construção de estilo neoclássico, de 12 mil metros quadrados.
Rua Domingos de Morais, 2565 | (11) 5081-8444
arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br

LICEU PASTEUR
Centro de convergência das culturas brasileira e francesa, com ensino
franco-português, em educação infantil e em ensinos fundamental e médio.
Rua Mairinque, 256 | (11) 2344-9000 | liceupasteur.com.br

COLÉGIO BANDEIRANTES
Tradicional escola da cidade, fundada em 1944, que é uma das que mais
aprova estudantes em universidades estrangeiras.
Rua Estela, 268 | (11) 5087-3500 | colband.net.br

ESCOLA DO BAIRRO
Com um espaço diferenciado e livre, a escola acredita que bebês, crianças
e adultos são pessoas pensantes, emocionais, interativas e culturais que
aprendem por meio da brincadeira, da investigação e no contato com
a natureza e objetos diversos.
Rua Joaquim Távora, 1568 | (11) 5081-6861 | escoladobairro.com

Rua Gomes de Carvalho, 1108
18º andar - Vila Olímpia

VITACON.COM.BR

97534-6551

VNSTAY.COM.BR

94218-2319

