Instituto Butantan na
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia

15 a 21
outubro

2018

Ciência para a redução das desigualdades
Para celebrar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) o Butantan irá oferecer, além da visitação
regular aos nossos museus, jogos e atividades interativas que trazem informações sobre a ciência e os cientistas, e também discutem questões relacionadas à saúde.
As atividades foram escolhidas considerando a importância de valorizarmos e divulgarmos a ciência e tecnologia produzida no nosso país, e escolheu-se trazer ao público a memória de dois tristes, porém importantes eventos
de 2018: os 100 anos da pandemia da Gripe Espanhola e, recentemente, o incêndio que queimou grande parte
do acervo do Museu Nacional.
A visitação aos museus ocorre de terça a domingo, já as atividades especiais serão realizadas no final de semana dos dias 20 e 21 de outubro. Confira a programação completa abaixo!

Atividades
Visitação aos museus

Os museus têm papel fundamental na divulgação das coleções científicas. Esses espaços propiciam ao público
o contato direto com parte dessas coleções compostas por objetos históricos, material de pesquisa, réplicas,
modelos, animais vivos e até mesmo os prédios que abrigam tal coleção, permitindo contar parte da história
das instituições, da ciência e da cultura local.
No caso do Instituto Butantan seus 4 museus, dos quais, 3 estão abertos a visitação, apresentam a história do
Instituto e seus objetos de estudo.
de terça a domingo | de 16 a 21 de outubro
Museus Biológico (temporariamente no Paiol), Histórico e de Microbiologia
das 9h às 16h45
Público-alvo: geral - recomendadopara crianças a partir de 02 anos | Vagas: livre
*Necessário adquirir ingresso (Bilheteria das 8h45 às 16h)
*Os museus funcionam regularmente de terça a domingo das 9h às 17h

Entrega do Guia de atividades para família - Como funciona a vacina?
Sábado e domingo | 20 e 21 de outubro
das 9h às 17h
no Museu de Microbiologia
Público-alvo: famílias com crianças a partir de 06 anos
*distribuição limitada a quantidade de materiais disponíveis

Caminhando pelo Parque

Não é gostoso caminhar no início da manhã e ver a mata acordando? Venha participar de uma caminhada
pela Trilha da Floresta, que tem cerca de 2 km, e aproveitar para ouvir as histórias dos nossos biólogos sobre
as plantas e os animais que vemos por lá.
Sábado | 20 de outubro
das 9h30 às 11h
saída em frente à bilheteria
Inscrições no local, 30 minutos antes da atividade
Público-alvo: famílias com crianças a partir de 10 anos | Vagas: 15
*Em caso de chuva, a atividade poderá ser cancelada.
*Os participante devem trajar calças compridas e sapatos confortáveis.

#VemBorboletar

Venha participar do monitoramento mensal das borboletas que vivem no parque do Instituto Butantan! Dá para
acreditar que já vimos mais de 277 espécies diferentes desses animais por aqui? Faremos uma caminhada guiada pela equipe de pesquisadores que estuda as borboletas que vivem em áreas verdes urbanas, seguida de um
piquenique e uma conversa onde contaremos algumas curiosidades sobre estes bichos tão coloridos e encantadores.
Sábado | 20 de outubro
das 10h às 12h
saída em frente à bilheteria
Inscrições no local, 30 minutos antes da atividade
Público-alvo: famílias com crianças a partir de 06 anos | Vagas: 40
*Em caso de chuva, a atividade poderá ser cancelada.
*Os participante devem trajar calças compridas e sapatos confortáveis.
*Traga um lanche para compartilhar no nosso piquenique comunitário!

Tudo o que voa é ave?

Você dá nome para as coisas? Os cientistas também! Venha observar a natureza e conhecer as diferenças entre
os animais que voam pelo Instituto Butantan. Vamos explorar a floresta da Casa do Horto e depois faremos uma
atividade guiada por cientistas e educadores do Museu Biológico.
Sábado | 20 de outubro
das 13h30 às 15h30
na Casa do Horto
Inscrições no Paiol (exposição temporária do Museu Biológico), 30 minutos antes da atividade
Público-alvo: famílias com crianças a partir de 06 anos | Vagas: 30
*Em caso de chuva, a atividade poderá ser cancelada.
*Os participante devem trajar calças compridas e sapatos confortáveis.

Conhecendo as Doenças

Venha se divertir testando seus conhecimentos em um grande jogo de tabuleiro sobre os vírus e as doenças
causadas por eles.
Sábado | 20 de outubro
das 14h30 às 15h30
no Museu de Microbiologia
Inscrições no local, 30 minutos antes da atividade
Público-alvo: famílias com crianças a partir dos 10 anos | Vagas: 30

Caça ao pesquisador

Jogo investigativo que instiga um olhar reflexivo sobre objetos históricos-científicos, associados a dados biográficos de pesquisadores que tiveram relevantes contribuições científicas e atuaram na instituição.
Domingo | 21 de outubro
das 10h às 11h e das 15h às 16h
no Museu Histórico
Inscrições no local, 30 minutos antes de cada sessão
Público-alvo: famílias com crianças a partir de06 anos | Vagas: 30
*Necessário adquirir ingresso (Bilheteria das 8h45 às 16h)

O que comem as corujas?

Você sabe o que comem as corujas? Venha descobrir conosco em uma investigação das pelotas, o material
seco regurgitado por esses animais após a digestão. A atividade será conduzida por cientistas do Instituto Butantan que estudam as corujas e outras aves que vivem no parque.
Domingo | 21 de outubro
das 11h às 12h30
na Casa do Horto
Inscrições na bilheteria, 30 minutos antes da atividade
Público-alvo: crianças de 6 a 13 anos | Vagas: 15

Mutirão de caça às lagartas e ovos de borboletas

Participe de uma busca por ovos e lagartas de borboletas na Trilha da Floresta e ajude-nos a descobrir onde
ficam os esconderijos destes insetos. Caminharemos pelo parque do Instituto Butantan e depois haverá uma
conversa com nossos pesquisadores sobre o ciclo de vida das borboletas.
Domingo | 21 de outubro
das 14h às 16h
saída em frente à bilheteria
Inscrições no local, 30 minutos antes da atividade
Público-alvo: famílias com crianças a partir dos 06 anos | Vagas: 20
*Em caso de chuva, a atividade poderá ser cancelada.
*Os participante devem trajar calças compridas e sapatos confortáveis.

