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Esta atividade visa familiarizar os participantes com a temática da microbiologia, por meio
da construção de narrativas ficcionais em quadrinhos, propiciando diferentes expressões criativas.
Datas: De terça a sexta (08/01, 09/01, 10/01 e 11/01)
Horário: Sessões das 10h00 às 11h00 e das 14h30 às 15h30
Público alvo: acima de 10 anos, acompanhadas por um adulto responsável, jovens e adultos.
Vagas: até 16 pessoas
Atividade: Laboratório Aberto
Nesta atividade, os visitantes poderão entrar no Laboratório Didático, espaço este restrito a
grupos agendados ao longo do ano. Poderão observar a diversidade de microrganismos através
de microscópios e conhecer diferentes equipamentos laboratoriais. .
Datas: De terça a sexta (08/01, 09/01, 10/01 e 11/01)
Horário: das 9h00 às 16h00
Público alvo: Geral

Atividade: Construindo seu micróbio
Nesta atividade, as crianças pequenas e seus acompanhantes, constroem um micróbio de
balão de sua escolha dentre os modelos sugeridos. Têm assim a oportunidade de conhecer as
diferentes formas que os micróbios apresentam.
Datas: Sábado e domingo (12/01 e 13/01)
Horário: Sessões das 10h00 às 11h00 e das 14h30 às 15h30
Público alvo: crianças de 4 a 10 anos acompanhadas por um responsável.
Vagas: livre
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Atividade: Micróbios em Tirinhas
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Férias do Butantan 2019
Semana do Museu de Microbiologia - 08 a 13 de janeiro

Férias do Butantan 2019
Semana do Museu Biológico - 15 a 20 de janeiro
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Quem sou eu? (atividade de charadas)

M.B

Data: 15 a 20/1.
Horário: das 10h às 16:30h
Local: Museu Biológico
Vagas: livre
Público: crianças, jovens e adultos
Tema: características das serpentes.
*Necessário retirar ingresso, pois a atividade ocorre dentro do Museu Biológico.
*Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por responsável maior de 18 anos.

Cobra-cega (oficina sensorial)
Na atividade Cobra-Cega são dispostos em uma “caixa tátil” os materiais de acessibilidade,
réplicas de serpentes (de cascavel, caninana, cobra-papagaio, coral e jiboia) e objetos relacionados a sua biologia (guizo, dentição, pele e couro), onde os participantes são vendados e por meio
dos sentidos táteis e auditivos descobrem qual é a serpente e os objetos.
Data: 16/01/2019
Horário: 14h às 16:30h
Local: CDC
Vagas: livre
Público: crianças, jovens e adultos
Tema: biologia das serpentes, diversidades de cores, reprodução, formas e ambientes.
*Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por responsável maior de 18 anos.
Do veneno ao soro - extração de veneno
Descrição: Nesta atividade você aprenderá como é o processo para a produção dos soros
no Instituto Butantan. Será realizada a extração do veneno de uma jararaca por um pesquisador
do Museu Biológico que abordará diversos assuntos sobre o soro antiofídico e a importância dos
venenos na produção de medicamentos e outras pesquisas.
Data: 16 e 18/01
Horário: das 10:30h às 12h
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Descrição: Atividade que consiste em desvendar charadas sobre alguns dos animais presentes na exposição do Museu Biológico. Em busca da espécie misteriosa, os visitantes poderão
aprender mais sobre eles, observando suas características de perto.

Local: Auditório do Museu Biológico
Vagas: 150 vagas
(Atividade com retirada de senhas 30 minutos antes do início da atividade)
Público: adultos, jovens e crianças a partir dos 10 anos de idade.
Tema: veneno das serpentes, soro antiofídico, história das pesquisas sobre as serpentes no Instituto
Butantan e contribuições para a saúde pública.
*Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por responsável maior de 18 anos.
Palavra Contada: Memórias do Butantan
A atividade traz a “História dos Ibiatãs e das Boiciningas”, propondo a contação de história
como forma de compartilhar novas interações entre os visitantes e os educadores, estimulando o
lúdico e o pensamento crítico sobre as problemáticas ligadas ao meio ambiente.
Horário: Sexta-feira - 18/01
Horário: 14h às 15h
Local: Horto Oswaldo Cruz
Vagas: 25 vagas
(atividade inscrição 30 minutos antes do início da atividade)
Público: Famílias, crianças e jovens
*A atividade será realizada em área aberta e, portanto pode ser alterada ou desmarcada sem aviso
prévio em caso de chuva.
*Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por responsável maior de 18 anos.
Jogos e desenhos no MB
Serão oferecidos jogos e atividades e brincadeiras educativas voltadas para o público infantil. Montagem de quebra cabeça de serpentes, pintura de desenhos de serpentes, disponíveis
durante o período da atividade.
Datas: 20/01
Horário: das 13h às 16:30h
Local: CDC
Vagas: livre
Público: crianças
Tema: quem são as serpentes, diversidade de cores, formas, ambientes e acidentes com animais
peçonhentos.
*Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por responsável maior de 18 anos.
Teatro de Fantoches
Que tal conhecer um pouco mais sobre as serpentes através de bonecos falantes? A atividade com os fantoches propiciará aos visitantes uma experiência lúdica de aprendizado, com peças
teatrais e uma oficina para confecção de bonecos.

Datas: 20/01
Horário: 10:30h às 11h30
Local: CDC
Vagas: 30 vagas
(atividade com inscrição 30 minutos antes do início da atividade)
Público: crianças, jovens e adultos
Tema: biodiversidade, anatomia das serpentes, artes cênicas
*Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por responsável maior de 18 anos.

Férias do Butantan 2019
Semana do Museu Histórico e do Museu de Saúde Pública
Emílio Ribas - 22 a 27 de janeiro
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Atividade Jogos e livros

Explore o universo científico do Instituto Butantan com jogos e livros sobre animais, soros, vacinas e
objetos de laboratório.
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Datas: 22, 23 e 24
Horário: 9h30 às 11h
Público-alvo: famílias e demais visitantes do MH.
Local: Museu Histórico
Duração estimada: livre
*Necessário retirar ingresso.
Bom Retiro: História, Imigração e Saúde

Você conhece o bairro do Bom Retiro? E a relação com o Instituto Butantan? Venha fazer uma caminhada de 2 km explorando suas ruas, praças e edificações que revelará segredos relacionados à história
da saúde e imigração em nossa cidade.
Data: 22 e 23 - horário: 13h30 às 17h
Data: 24 - horário: 09h30 às 13h
Datas 22 e 23
Inscrição: 13h às 13h30 (ao lado da bilheteria)
Saída da van do Instituto Butantan: 13h30
Início do Roteiro na Estação da Luz: 14h30
Saída da van do Bom Retiro: 16h

Horário de chegada: 17h
Data 24
Inscrição: 9h às 9h30 (ao lado da bilheteria)
Saída da van do Instituto Butantan: 9h30
Início do Roteiro na Estação da Luz:10h15
Saída da van do Bom Retiro: 12h
Horário de chegada: 13h
Percurso: 2 km
Público-alvo: visitantes do IBu, não recomendado para pessoas com mobilidade reduzida e crianças de
colo.
Vagas: 10
*Em caso de garoa, serão distribuídas capas de chuva. Em caso de chuva forte a atividade será cancelada. Será disponibilizado transporte para ida e volta ao Bom Retiro.
Fragmentos do passado
Seja um historiador e desvende objetos históricos a partir de fragmentos do passado escondidos no
museu.
Datas: 25, 26 e 27
Horário: 10h às 16h
Público-alvo: visitantes do IBu
Local: Museu Histórico
Duração estimada: 15 minutos
*Necessário retirar ingresso.
Desvendando Doenças
Você sabe como a gripe é transmitida? Como se prevenir da febre amarela? Quais são os hospedeiros
da peste bubônica? Venha desvendar essas doenças e suas características em nosso quadro interativo.
Datas: 25, 26 e 27
Horário: 9h30 às 11h
Público-alvo: famílias e demais visitantes do MH
Local: Museu Histórico
Duração estimada: 30 minutos
*Necessário retirar ingresso.

