
EdUcAçãO, CuLtUrA E ExPeRiêNcIa 





PáTiO CuLtUrAl 
Fazer, falar e consumir conteúdo, essa é a nossa praia. 
A onda do Pátio é fomentar a conexão entre as pessoas através do 
conteúdo, dos interesses comuns e das trocas criativas em doses 
generosas e de forma dinâmica.  
Para isto a casa oferece oficinas, cursos e eventos 
multidisciplinares, café e muito sol - sempre que o sol aparecer!  
Aprimore-se com nossas oficinas e sugira outras. Traga seu evento 
e participe dos nossos. Marque sua reunião ao ar livre e curta 
nosso café. Ou simplesmente passe uma tarde no Pátio. 
Venha pegar toda essa brisa com a gente!  



O QuE Dá PaRa  
FaZeR PoR AqUi 

•  Eventos 
•  Cursos 
•  Coworking 
•  Visitar nosso café 
•  Curtir um sol 
•  Trazer sua reunião 

•  Nos mostrar sua ideia 
•  Comer um churrasco 
•  Botar um som 
•  Discutir jeitos legais de 

fazer as coisas 



A GeNtE ReCéM EsTá EsTrEaNdO  
E Já RoLoU CoIsA LeGaL PoR AqUi 



AuDiçãO Do áLbUm  
O LaBiRiNtO E O DeSmAnTeLo  
Do LiRa – AbRiL/2015 



MaRcElO JeNeCi 
Pré-EsTréIa ClIpE Um De NóS   

MaIo 2015 





AuDiçãO TrAnSmUtAçãO,  
áLbUm Do BnEgãO E SeLeToReS De FrEqUêNcIa 

AgOsTo/2015  





MÚSiCa No PÁTiO  
27/09 La CuMbIa NeGrA 	  



ViNcEnT MoOn E Os 
RiTuAiS MuSiCaIs 
EsCoNdIdOs PeLo 
MuNdO. OuTuBrO/2015 



PáTiO CuLtUrAl 
O QuE VaI RoLaR 

•  Mais música 
•  Conteúdo audiovisual 
•  Oficina de rádio 
•  Oficina de entrevista 
•  Carreira musical 
•  Carreira! 

•  Empreendedorismo 
•  Cinema 
•  Processos criativos 
•  Desenho 
•  E eventos disso tudo e mais 

um pouco 





PáTiO CaFé 

Na área externa temos um café funcionando das 16h às 22h 
diariamente. É só tocar a campainha e entrar. O wi-fi é livre, as 
mesas são grandes e coletivas,  tem árvore, tem cafés e chás, a 
comida é gostosa e vinda de fabricantes locais, tem sol, tem brisa, 
tem até uma cervejinha.    



CoWoRkInG 

Na área interna temos uma sala de coworking. São postos fixos de 
trabalho em mesas coletivas com conexão wi-fi ou cabo.  
Vizinho ao coworking está o estúdio, que também é a sala de aula, 
já virou palco e até pista de dança: o espaço se adapta ao evento.  





CrIaNçA No PáTiO 

No Pátio Cultural também tem programação infantil 
com curadoria pedagógica e valor principal no brincar. 
Oficinas, palestras, eventos, shows e projetos especiais são atividades 
do Pátio que vão explorar o potencial da brincadeira como meio de 
socialização, colaboração, comunicação, negociação, teste de limites e 
possibilidades e a consciência de si próprio.  





PlAnTa BaIxA – áReA ExTeRnA: O PáTiO 



PlAnTa BaIxA – áReA InTeRnA: O EsTÚDiO 



LoCaLiZaçÃO 

Rua Havai, 431  
Sumaré  / São Paulo 	  



PaRa TrAzEr SeU EvEnTo, CuRsO 
Ou TrAbAlHaR No CoWoRkInG,  
VeNhA CoNvErSaR CoM A GeNtE! 
Gabriela Zydan ou Bianca Lombardi 
patio@patiocultural.com.br 
(11) 984060597 ou (11) 942325433 

www.patiocultural.com.br 
facebook.com/opatiocultural 
instagram.com/patiocultural 





VeNhA CuRtIr ToDa EsSa BrIsA CoM A GeNtE!  
TeL: (11) 2364-5432  /  RuA HaVaí, 431 – PeRdIzEs 


