MUSEU DE MICROBIOLOGIA (de 7 a 12 de Janeiro)
Laboratório Aberto
Descrição: venha conhecer o nosso laboratório didático e aproveite para observar a diversidade
de microrganismos.
Datas: dias 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de janeiro
Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h
Local: Museu de Microbiologia
Atividade gratuita não é necessário fazer inscrição
[IMPORTANTE] crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Micróbios em Tirinhas
Descrição: 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: 07 e 9 de janeiro (terça e quinta)
Horário: três sessões em dois horários, das 10h às 12h e das 14h às 16h00
Local: Museu de Microbiologia
Necessário se inscrever 30 minuntos antes da atividade no próprio Museu de Microbiologia
(vagas: até 20 pessoas) Necessário ingresso do museu
[IMPORTANTE] crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Baile 100 Risco
Descrição: a atividade usa um ambiente simulado de um baile para demonstrar como se dá a 		
transmissão de doenças e a importância da vacinação
Datas: 8 e 12 de janeiro
Horários: sessões às 10h, 11h, 14h e 15h
Local: Museu de Microbiologia
Necessário se inscrever 30 min. antes da atividade no Museu de Microbiologia (25 vagas
disponíveis) Necessário ingresso
[IMPORTANTE] crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.

Mão Suja/Mão Limpa
Descrição: a atividade realiza um experimento, mostrando, pela observação de bactérias e 		
fungos, que os microrganismos existem, além da importância da higiene pessoal, como por exemplo,
lavagem das mãos
Datas: 10/01 (sexta)
Horário: das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Carrinho itinerante no parque
A atividade é livre e não é necessário apresentar o ingresso
Não é necessário fazer inscrição
[IMPORTANTE] crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Em caso de chuva a atividade será cancelada
Trilha da Floresta
Descrição: : nesta atividade, os educadores do Museu Biológico e do Museu de Microbiologia 		
convidam os visitantes a fazer uma trilha no parque do Instituto Butantan para observar a vida 		
na natureza e aprender sobre a diversidade de animais e microrganismos em áreas florestais da
cidade de São Paulo
Data: 11/01 (sábado)
Horário: 9h às 11h
Local: ponto de encontro em frente ao Museu Biológico
Inscrição em frente ao Museu Biológico, 30 minutos antes da atividade
Atividade gratuita (não é necessário adquirir ingresso)
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Em caso de chuva a atividade poderá ser cancelada
Para participar é necessário estar de calça comprida e sapato fechado

MUSEU HISTÓRICO (DE 14 A 19 DE JANEIRO)
Contação de Histórias - Circuito Butantan da Maior Idade e Fernanda Martins
Descrição: Contação de Histórias Infantis realizada pelo grupo Circuito Butantan da Maior Idade
e Fernanda Martins
Data: 15 (quarta)
Horário: das 10h30 às 11h30 e das 13h30 às 14h30
Local: Auditório do CDC
Não é necessário fazer inscrição
Atividade gratuita

Missão Terra Dura
Descrição: você já participou de alguma escavação arqueológica? Na atividade “Missão Terra 		
Dura” você pode realizar uma escavação para investigar a História de criação do Instituto Butantan
Datas : 18 e 19 (sábado e domingo)
Horário: das 10h às 12h
Local: ponto de encontro em frente ao CDC/PAIOL
30 vagas
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] * É desejável que os participantes venham com sapatos fechados e confortáveis e
usem protetor solar. É possível se sujar de terra durante a atividade.
Em caso de chuva, a atividade será cancelada.
Mulheres na Trilha da Ciência
Descrição: quer conhecer a história de mulheres que contribuíram para o desenvolvimento dos 		
trabalhos do Instituto Butantan? Participe do jogo de investigação “Mulheres na Trilha da Ciência”
Datas: 14 (terça)
Horário: das 14h às 16h
Local: Museu Histórico
É necessário adquirir o ingresso dos museus para poder participar
Não é necessário fazer inscrição

Fragmentos do Passado
Descrição: Que tal participar de um jogo de caça aos objetos do Museu Histórico? Conheça 		
nosso acervo a partir da busca dos Fragmentos do Passado.
Datas: 16 e 19 (quinta e domingo)
Horário: quinta-feira das 10h às 12h e domingo das 14h às 16h
Local: Museu Histórico
É necessário adquirir o ingresso dos museus para poder participar
Caminhada histórica
Descrição: Venha descobrir mais sobre arquitetura enquanto vivencia a história do Butantan 		
e o trabalho desenvolvido nessa instituição.
Datas: Sexta-feira (17/01)
Horário: das 14h às 16h
Local: Museu Histórico
Inscrição e início em frente à bilheteriar
[IMPORTANTE] É desejável que os participantes venham com sapatos fechados e confortáveis, e
trazer proteção solar. Em caso de chuva a atividade será cancelada.

MUSEU BIOLÓGICO (DE 21 A 26 DE JANEIRO)
Museu vai ao Parque
Descrição: educadores levam ao Parque de Ciências do Instituto Butantan, uma mesa com 		
materiais de coleções científicas relacionadas às temáticas do Museu Biológico e da pesquisas do
Instituto Butantan nas áreas de zoologia e herpetologia, como serpentes, lagartos e aracnídeos,
além de réplicas de animais. Os visitantes poderão interagir com os objetos e conhecer um pouco
mais sobre a importância dos museus e de suas coleções científicas.
Data: 21/01 (terça)
horário: das 10h às 11h30
local: praça da Bilheteria
Atividade gratuita
Não é necessário fazer inscrição
[IMPORTANTE] crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18. Em caso de chuva a atividade será cancelada
Hotel de Abelhas
Descrição: atividade em parceria com a especialista em abelhas sem ferrão, Rosy Capretz, em
que os participantes vão poder observar diversas espécies de abelhas nativas que habitam 		
o parque do Butantan e aprender como construir um ninho de abelhas sem ferrão, com 			
materiais recicláveis
Data: 24/01(sexta)
Horário: das 10h às 11h30
Local: parque do Butantan (ponto de encontro em frente ao Museu Biológico)
Atividade gratuita
Inscrições 30 minutos antes, na recepção do Museu Biológico (25 participantes)
[IMPORTANTE] crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18. Em caso de chuva, a atividade será cancelada. Obrigatório o
uso de calça comprida e sapato fechado
Trilha “Florestas Urbanas”
Descrição: visita guiada à Trilha da Floresta, abordando o conceito de “floresta urbana”, que
os visitantes irão conhecer através da fala dos educadores e do contato com espécies animais
e vegetais presentes na trilha. Os participantes também conhecerão um pouco sobre a história
do Instituto Butantan e sua relação com a biodiversidade e características geológicas da região.
Através de uma abordagem multidisciplinar, a atividade promove a reflexão sobre questões
socioambientais e sobre a importância de áreas verdes para as grandes cidades, qualidade de
vida da população e preservação do Meio Ambiente, entre elas, a do parque do Instituto.
Data: 26/01(domingo)
Horário: 9:00 às 11h
Local: ponto de encontro em frente ao Museu Biológico

Inscrições 30 minutos antes, na recepção do Museu Biológico (30 participantes)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Obrigatório o uso de calça comprida e sapato fechado.
Em caso de chuva, a atividade será cancelada.
Caminhada com o Vital
Descrição: caracterizados como figuras importantes da História para o Instituto Butantan, como 		
o diretor Vital Brazil, educadores levam os visitantes por diversos pontos do parque mostrando 		
edifícios históricos e contando a história do Instituto e sua importância para a saúde pública 		
do Brasil
Data: 25/01 (sábado)
Horário: das 9h30 às 11h
Local: parque
Inscrições 30 minutos antes, na recepção do Museu Biológico (30 participantes)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Em caso de chuva, a atividade será cancelada
Quem sou eu?
Descrição: série de charadas sobre diversas espécies da exposição do Museu Biológico. O 		
visitante retira o cartão com a charada na entrada do museu e, durante a visita, conta com a 		
ajuda dos educadores para descobrir a qual animal o texto se refere. Ao final ele devolve o 		
cartão na recepção
Datas: de 21 a 26/01
Horários: das 9h às 16h45
Local: Museu Biológico
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18. Disponível para visitantes que adquirirem ingresso para o Museu
Biológico (a atividade ocorre durante a visitação).

Do Veneno ao Soro
Descrição: tradicional no Museu Biológico, a atividade consiste em um bate-papo entre os 		
participantes e um de nossos pesquisadores sobre a relação entre a história do Instituto Butantan
e as serpentes, a importância desses animais para o Meio Ambiente e para o desenvolvimento 		
de antivenenos e pesquisas para desenvolvimento de medicamentos, muitas delas realizadas no
Instituto Butantan. Os visitantes poderão assistir a uma demonstração de extração de veneno de
uma Jararaca (Bothrops jararaca) , tirar dúvidas com o pesquisador e, ao final, tocar em uma 		
serpente não peçonhenta.
Data: 23/01 (quinta)
Horário: das 10h às 11h30
Local: auditório do CDC
Entrega de senhas 30 minutos antes, na entrada do CDC (70 vagas)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Fazendo as Cobras Falarem (teatro de fantoches)
Descrição: teatro de fantoches com a peça “Cobra aqui, cobra acolá”, que fala sobre a 			
diversidade de serpentes brasileiras e oficina de montagem de serpentes com materiais recicláveis
Data: 22/01 (quarta)
Horário: 14h às 15h30
Local: espaço expositivo do CDC
Com inscrição (30 participantes)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Cobra-Cega
Descrição: atividade em que o público vendado toca em materiais como réplicas de serpentes, 		
peles e couros, enquanto escuta um áudio sobre a espécie e tenta adivinhar de qual animal se 		
está falando
Datas: 26/01(domingo)
Horário: das 14h às 16h
Local: espaço expositivo do CDC
Atividade livre (sem inscrição)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.

Como as serpentes enxergam no escuro?
Descrição: : por meio de um experimento sobre a visão das serpentes, os participantes irão 		
compreender como esses animais enxergam e utilizam o calor para compreender seu ambiente.
Data: 26/01 (domingo)
Horário: das 14h às 16h
Local: espaço expositivo do CDC
Atividade livre (sem inscrição)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Conhecendo o Escorpião
Descrição: : exposição de escorpiões-amarelos (Tityus serrulatus) em um terrário que representa as
áreas interna e externa de uma residência. Os participantes devem procurar os animais no 		
espaço e, assim, os educadores mostram como esse aracnídeo se esconde facilmente em
ambientes urbanos e pode causar acidentes.
Data: 21/01
Horário: das 14h às 15h30
Local: praça da Bilheteria
Atividade livre (sem inscrição)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Em caso de chuva, a atividade será cancelada.
Borboletando pelo Parque
Descrição: educadores e especialistas em borboletas (Observatório das Aves) levam os 			
participantes para um passeio no parque para observar algumas espécies de borboletas nativas
e conhecerem seus hábitos e curiosidades. Ao final serão distribuídos desenhos de borboletas 		
para as crianças.
Datas: 22/01 (quarta)
Horário: das 9h às 10h30
Local: ponto de encontro em frente ao Museu Biológico
Inscrições 30 minutos antes, na recepção do Museu Biológico (30 participantes)
Atividade gratuita
[IMPORTANTE] Crianças abaixo de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto
responsável, com mais de 18.
Em caso de chuva, a atividade será cancelada.
Obrigatório o uso de calça comprida e sapato fechado.

MUSEU DE SAÚDE PÚBLICA EMÍLIO RIBAS (DE 21 A 26 DE JANEIRO)
Bom Retiro: História, Imigração e Saúde
Datas: 28/01/2020 e 01/02/2020
Horário: 10h-12h
Descrição: Explore a história das ruas, praças e edificações do tradicional bairro do Bom Retiro
em uma caminhada histórica de aproximadamente 2 km pelo bairro.
Número de vagas: 20
Ponto de encontro: Saguão da Estação da Luz, Praça da Luz s/n (saguão da entrada da CPTM)
O educador responsável estará na Estação da Luz, de colete cinza, do Instituto Butantan.
Término: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas - Instituto Butantan, Rua Tenente Pena, nº 100
Duração: 1h30
Inscrições: via formulário
*Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsáveis maiores de 18 anos.
Dúvidas: museuer.educadores@butantan.gov.br ou (11) 2627-3880

Atividade: Teatro de fantoches “Entre cobras e ratos”
Datas: 28/01/2020
Horário: das 10h - 12h
Público alvo: Público espontâneo (geral)
Descrição: Que tal conhecer um pouco mais sobre os animais peçonhentos e os que transmitem 		
doenças? Venha assistir a peça e participe de uma oficina para confeccionar bonecos!
Inscrição: 1h antes no local
*Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsáveis maiores de 18 anos.

Atividade: Oficina de ilustração de animais
Datas: 29/01/2020
Horário: das 10h - 12h
Público alvo: Público espontâneo (geral)
Descrição: Você sabia que no Instituto Butantan, além de animais peçonhentos como serpentes, 		
aranhas, escorpiões, você pode observar aves, lagartos e macacos? Que tal ilustrar um desses 		
animais usando guache, giz de cera ou papel recortado?
Inscrição: 1h antes no local
*Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsáveis maiores de 18 anos.

