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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

São Paulo em 3 dias – Roteiro turístico 
 

 

→ São Paulo tem a fama de ser uma cidade feita só para trabalhar, mas ela também tem muitas 

opções de lazer. Leia a seguir um roteiro turístico na medida para quem vai passar poucos dias 

na cidade, mas com diversas atrações para se divertir. 

 

São Paulo em 3 dias 

 

O Masp é um dos principais museus do Brasil. 
 

      São Paulo é a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Além de ser o centro financeiro 

da América do Sul, a capital paulista também conta com diversas atrações em termos de parques, 

cultura, esporte, história e entretenimento. Considerando a extensão da cidade, fazer uma programação 

bem planejada com roteiros turísticos para um passeio curto pela cidade, como um final de semana ou 

três dias, é obrigatório. Dessa forma, você pode consultar aqui as melhores alternativas sobre o que fazer 

em São Paulo durante a sua estadia. 

      Um dos pontos turísticos mais famosos, e parada obrigatória para quem quer conhecer um pouco da 

história e cultura paulista, é o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), localizado na 

movimentadíssima Avenida Paulista. O museu é aberto a visitação de terça a domingo, com entrada 

franca nas terças-feiras. O acervo permanente possui mais de oito mil peças que integram o Patrimônio 

Histórico Nacional. Saindo do museu, você está na Avenida Paulista, que fica no coração da maior cidade 

brasileira. Aproveitando a sua localização, você ainda pode visitar o Parque Tenente Siqueira Campos, 

que fica em frente ao Masp. No mesmo dia, você pode aproveitar para fazer compras na região no 

Conjunto Nacional, um centro comercial que fica aberto até tarde da noite. Se sobrar tempo, você ainda 

pode ir até o Mercado Municipal, que abre bem cedo e funciona até de tardezinha, além da Rua 25 de 

Março e o Metrô São Bento. 

      No seu segundo dia na capital paulista você pode ir até o famoso Parque Ibirapuera. Essa é a 

principal opção de lazer e é uma excelente escolha para passeio se você está fazendo uma viagem em 

família, com filhos, ou até mesmo com o seu amor, afinal, é ótimo andar de mãos dadas vendo a ampla 

área verde e os lagos espalhados pela região. Além disso, o parque conta com áreas para atividade 
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física, quadras de esportes e playgrounds para as crianças. Lá também fica o Museu Afro Brasil onde é 

possível admirar as origens que registram a trajetória histórica e as influências africanas na construção 

da sociedade brasileira e o Museu de Arte Moderna, que funciona desde 1948. No museu, você encontra 

mais de mil obras de arte contemporânea, além de poder visitar o pavilhão da Bienal. Dependendo da 

época do ano, você pode ainda aproveitar um dos diversos eventos realizados no museu. 

      E, claro, você não pode deixar a capital paulista sem conhecer a Estação da Luz e o centro histórico 

da cidade. A Estação da Luz foi aberta em 1901 e as estruturas foram trazidas da Inglaterra. Nos finais 

de semana você pode fazer uma visita monitorada, que dura cerca de uma hora, passando pelos pontos 

históricos e arquitetônicos do local. Na região você encontra diversos museus entre eles o Museu de Arte 

Sacra,  que está recheado de história e reúne as mais importantes relíquias coloniais que influenciaram a 

cultura e marcaram a história da cidade e do mundo. O Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do 

Estado, que conta com um acervo de mais de nove mil peças. De lá, você pode ir para a Vila Madalena e 

aproveitar um dos diversos e excelentes restaurantes e bares que estão por todos os lados do bairro 

boêmio da cidade. 

Disponível em: http://viajando.expedia.com.br/roteiros-de-viagem/roteiro-sao-paulo/ 

Acesso em: 24 nov. 2015. 

 

 

Por dentro do texto 
 

 

1) Segundo o texto, que atrações há em São Paulo? 

 

2) Quais são as características dadas à cidade de São Paulo? 

 

3) Segundo o texto, qual é a parada obrigatória para quem quer conhecer um pouco da 

história e da cultura paulista? 

(   ) Parque Ibirapuera                       (   ) Masp 

(   ) Pinacoteca do Estado                (   ) Museu de Arte Sacra 

 

4) Para que serve um roteiro de viagem? 

 

5) Qual é o primeiro passeio indicado para o segundo dia do roteiro? 

 

6) Qual lugar o texto sugere para fazer compras? 

 

 

http://museuafrobrasil.org.br/
http://www.museuartesacra.org.br/
http://www.museuartesacra.org.br/
http://www.museuartesacra.org.br/
http://viajando.expedia.com.br/roteiros-de-viagem/roteiro-sao-paulo/

