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5Espaços de educação e divulgação da ciência na USP

Espaços de educação e divulgação da ciência na Universidade de São Pau-
lo: Guia para Visitas Escolares é um guia produzido com o objetivo de apre-
sentar alguns dos museus, projetos e espaços existentes na Universidade de São 
Paulo que realizam atividades de educação e divulgação nas áreas de ciências 
naturais e matemática, voltadas para o público em geral e, em especial, o escolar. 
7DPEpP�DSUHVHQWD�DOJXQV�DPELHQWHV�GR�FDPSXV�TXH�VH�PRVWUDP�IpUWHLV�SDUD�D�
abordagem de temas destas áreas com crianças, especialmente do Ensino Fun-
damental I.

$�SRVVLELOLGDGH�GH�DFHVVR�j�FXOWXUD�HP�JHUDO�H�j�FXOWXUD�FLHQWt¿FD�HP�SDU-
ticular se dá especialmente por meio da visita das escolas aos espaços de edu-
FDomR�QmR�IRUPDO�H�GH�GLYXOJDomR�FLHQWt¿FD��&$=(//,���������2V�PXVHXV�VmR�
locais de alta relevância neste sentido, dado seu papel histórico na produção 
GR�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR��VHQGR�LQVWLWXLo}HV�TXH�SRGHP�FRQWULEXLU�SDUD�XPD�
apresentação contextualizada, uma abordagem politizada e, consequentemente, 
para a construção de uma visão crítica e de uma percepção mais elaborada da 
ciência (NAVAS, CONTIER e MARANDINO, 2007). Neste aspecto, a Uni-
YHUVLGDGH�GH�6mR�3DXOR�p�XP�OXJDU�SULYLOHJLDGR�Mi�TXH��SRU�PHLR�GH�VXDV�Do}HV�
GH�H[WHQVmR��SRVVXL��DOpP�GRV�TXDWUR�PXVHXV�HVWDWXWiULRV���0XVHX�GH�=RRORJLD��
0XVHX�GH�$UTXHRORJLD�H�(WQRJUD¿D��0XVHX�3DXOLVWD�H�0XVHX�GH�$UWH�&RQWHP-
SRUkQHD���XPD�VpULH�GH�FROHo}HV��DFHUYRV��FHQWURV��Q~FOHRV��SURJUDPDV�H�SURMHWRV�
TXH�VH�SURS}HP�D�DWHQGHU�R�S~EOLFR�H�UHDOL]DU�Do}HV�GH�HGXFDomR�H�GLYXOJDomR�
da ciência. Além disso, os vários campi da USP são locais que incluem áreas de 
lazer, matas, parques e jardins, revelando um rico patrimônio cultural, ambiental 
H�FLHQWt¿FR�TXH�SRGH�VHU�H[SORUDGR�HP�Do}HV�HGXFDWLYDV�YROWDGDV�SDUD�YDULDGRV�
públicos. Desse modo, este Guia vai na direção de evidenciar estes espaços e 
apoiar o desenvolvimento de atividades que explorem esses locais.

 
Para garantir a boa qualidade das atividades e o uso adequado dos espaços 

de divulgação e educação é de suma importância que os programas, projetos e 
LQVWLWXLo}HV� VH� RUJDQL]HP�� SURPRYHQGR� Do}HV� DGHTXDGDV� SDUD� VHXV� GLIHUHQWHV�
públicos, dentre eles as escolas. No entanto, é igualmente necessário que as es-
FRODV�VH�RUJDQL]HP�H�SODQHMHP�DV�Do}HV�TXH�VHUmR�UHDOL]DGDV�QDV�YLVLWDV�D�HVVHV�
locais, promovendo a leitura, a interação, a interpretação, a análise e a com-
SUHHQVmR�GRV� FRQKHFLPHQWRV� H[SUHVVRV� SRU�PHLR�GDV� H[SRVLo}HV�� GRV� REMHWRV�
e dos experimentos. O mesmo vale para as atividades realizadas em ambientes 
de livre visitação, como as matas, parques e demais espaços da universidade. 
Assim, organizar uma visita ou uma saída de estudos com os alunos implica no 
planejamento de todos os envolvidos: das unidades de educação e divulgação da 
ciência, da própria universidade e das escolas. 

 
3DUD�TXH�RV�SURIHVVRUHV�SRVVDP�HVWLPXODU�XP�ROKDU�DQDOtWLFR�H�FUtWLFR�GRV�DOX-

nos é necessário, antes de tudo, que existam espaços de educação e divulgação 
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GD�FLrQFLD�DR�VHX�DOFDQFH��e�LJXDOPHQWH�LPSRUWDQWH�TXH�RV�SURIHVVRUHV�H�RV�DOX-
QRV�VHMDP�HVWLPXODGRV��FRPR�FLGDGmRV��D�IUHTXHQWDU�HVWHV�ORFDLV��1RVVR�SDtV�DLQ-
GD�HQIUHQWD�PXLWRV�GHVD¿RV�SDUD�SURPRYHU�D�GHPRFUDWL]DomR�GR�DFHVVR�j�FLrQFLD�
SHOD�SRSXODomR��Mi�TXH�DLQGD�VmR�SRXFRV�RV�ORFDLV�FRP�HVVD�¿QDOLGDGH��PXLWDV�
YH]HV�FRQFHQWUDGRV�QRV�JUDQGHV�FHQWURV�XUEDQRV� �&$=(//,���������$VVLP��D�
IRUPDomR�GH�VXMHLWRV�IUHTXHQWDGRUHV�GH�PXVHXV�H�TXH�YLYHQFLDP�H[SHULrQFLDV�
UHOHYDQWHV�GH�HGXFDomR�H�GLYXOJDomR�GD�FLrQFLD�p�XPD�SROtWLFD�D�VHU�IRPHQWDGD��

e�QHVVD�SHUVSHFWLYD�TXH�HVWH�*XLD�IRL�HODERUDGR��(OH�p�SDUWH�GH�XP�SURMHWR�GH-
VHQYROYLGR�QR�kPELWR�GR�3URJUDPD�GH�)RUPDomR�GH�3URIHVVRUHV�GD�863��UHDOL]D-
do em uma parceria entre o Museu da Educação e do Brinquedo (MEB/FEUSP) 
e a Escola de Aplicação da FEUSP (EA/FEUSP). Além disso, esteve articulado 
às disciplinas Metodologia do Ensino de Ciências da Pedagogia e Metodologia 
GR�(QVLQR�GH�&LrQFLDV�%LROyJLFDV�,,�GD�/LFHQFLDWXUD��UHDOL]DGDV�UHVSHFWLYDPHQWH�
no 1° e 2° semestres de 2017. Contou ainda com o apoio da Comissão de Cultura 
e Extensão do Instituto de Biociências da USP na sua elaboração.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto partiu, por um lado, da 
percepção de que, muitas vezes, os alunos de graduação da USP não conhecem 
RV�HVSDoRV�GH�HGXFDomR�QmR�IRUPDO�H�GH�GLYXOJDomR�GD�FLrQFLD�GD�XQLYHUVLGDGH��
Também percebeu-se que é raro a utilização do campus - dos espaços de mata, 
dos jardins, da Praça do Relógio, por exemplo - como local de visita e de desen-
YROYLPHQWR�GH�DWLYLGDGHV�HGXFDWLYDV��(VVD�SHUFHSomR�QRV�IH]�HQYROYHU�RV�DOXQRV�
GDV�GLVFLSOLQDV�LQGLFDGDV�HP�DWLYLGDGHV�GH�LGHQWL¿FDomR��FDUDFWHUL]DomR�H�SURSR-
VLomR�GH�Do}HV�YLQFXODGDV�D�DOJXQV�GHVVHV�HVSDoRV�

2XWUD�PRWLYDomR�SDUD�D�SURGXomR�GHVWH�*XLD� IRL� D�SRVVLELOLGDGH�GH�DSRLDU�
R�WUDEDOKR�GD�($�)(863�QR�TXH�VH�UHIHUH�jV�VDtGDV�GH�HVWXGR�UHDOL]DGDV�SHOR�
Ensino Fundamental I/EFI. A EA possui uma longa tradição na realização de 
DWLYLGDGHV�GH�HVWXGR�GR�PHLR�H�GH�YLVLWDV�D�HVSDoRV�GH�HGXFDomR�QmR�IRUPDO�H�
GLYXOJDomR�FLHQWt¿FD�H��SRU�HVVDV�H�RXWUDV�UD]}HV��VH�FRQVWLWXL�FRPR�ORFDO�SULYL-
legiado para o estágio de alunos dos cursos de licenciatura e pedagogia. Dian-
WH�GLVVR��HVWDEHOHFHPRV�XPD�SDUFHULD�FRP�SURIHVVRUDV�GR�(),�GHVWD�HVFROD��QR�
VHQWLGR�GH�IRPHQWDU�DLQGD�PDLV�HVVDV�Do}HV�GH�YLVLWDV�DRV�HVSDoRV�H�SURJUDPDV�
FLHQWt¿FR�FXOWXUDLV�GD�863��3RUWDQWR���HODV�FRODERUDUDP�QD�SURGXomR�GHVWH�*XLD��
QRV� LQGLFDQGR� DV� LQIRUPDo}HV� UHOHYDQWHV� TXH� SRGHULDP� VHU� IRUQHFLGDV� SDUD� R�
SURIHVVRU�H�SDUD�D�HVFROD�SDUD�TXH�SXGHVVHP�SODQHMDU�DV�VDtGDV�GH�HVWXGR��&RP�
HVVDV�RULHQWDo}HV��EXVFDPRV�OHYDQWDU�GDGRV�VREUH�RV�HVSDoRV��SURMHWRV�H�SURJUD-
PDV��FRP�D�¿QDOLGDGH�GH�DSRLDU�D�UHDOL]DomR�GH�YLVLWDV��WHQGR�SRU�IRFR�WHPDV�GDV�
ciências naturais trabalhados do 1° ao 5° ano da EA.

'HQWUH�RV�ORFDLV�OHYDQWDGRV��LGHQWL¿FDPRV�DTXHOHV�TXH�FRQWDP�FRP�SURSRV-
WDV�VLVWHPDWL]DGDV��HVSDoR�ItVLFR�GH¿QLGR�H�HVWUXWXUDGR�H�HTXLSH�HVSHFt¿FD�SDUD�
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RUJDQL]DU�DWLYLGDGHV�GH�DFROKLPHQWR�DR�S~EOLFR��(VWH�IRUDP�DJUXSDGRV�QRV�LWHQV�
Museus e Centros de Ciências e Institutos, Programas e Projetos. No entanto, 
nos deparamos também com espaços que apresentam potencial para o desen-
volvimento de atividades voltadas para o ensino e a divulgação das ciências 
naturais e da matemática. Por essa razão, optamos por trazê-los para este Guia 
com intuito de estimular sua utilização pela escola, no item Outros Espaços e 
Ambientes. Esperamos que esse material possa realmente apoiar o trabalho rea-
lizado pela Escola de Aplicação e, quem sabe, por outras escolas, promovendo 
ainda mais a realização de atividades que envolvam o acesso aos conhecimentos 
FLHQWt¿FRV�H�FXOWXUDLV�TXH�QRV�URGHLDP�

Sobre a seleção dos locais

A escolha dos espaços, projetos e programas deste guia seguiu alguns crité-
ULRV�TXH�H[SOLFLWDPRV�D�VHJXLU��2�SULPHLUR�GHOHV�UHIHUH�VH�DR�IRFR�QDV�FLrQFLDV�
naturais e matemática, visto que as disciplinas envolvidas com o projeto eram 
voltadas a estas áreas de conhecimento, sendo também uma demanda da Escola 
GH�$SOLFDomR��$VVLP��IRUDP�VHOHFLRQDGRV�H[SHULrQFLDV�TXH�WUDWDVVHP�GH�WHPDV�
presentes nos currículos escolares ligados a estas  áreas. 

2�VHJXQGR�FULWpULR�IRL�D�ORFDOL]DomR��$�SULRULGDGH�LQLFLDO�IRL�GDGD�D�OXJDUHV�
dentro do campus da capital da USP, a Cidade Universitária, tendo como pon-
WR�GH�UHIHUrQFLD�HVSDFLDO�D�(VFROD�GH�$SOLFDomR��(P�VHJXLGD��FRPSOHPHQWDPRV�
FRP�LQGLFDomR�GH�ORFDLV�IRUD�GR�FDPSXV�GD�FDSLWDO�SHOD�VXD�UHOHYkQFLD�H�UHODomR�
com as áreas das ciências naturais. O Instituto Butantã, mesmo não pertencendo 
j�8QLYHUVLGDGH�GH�6mR�3DXOR��IRL�LQVHULGR�QR�*XLD�SHOD�VXD�LPSRUWkQFLD�H�SRU�
SRVVXLU�XPD�HQWUDGD�GHQWUR�GD�&LGDGH�8QLYHUVLWiULD��3RU�¿P��VHOHFLRQDPRV�OR-
cais e espaços não institucionalizados com o potencial de desenvolver atividades 
FRP�RV� FRQWH~GRV�YROWDGRV� DR�(),�� UHODWLYRV� jV� iUHDV� IRFDOL]DGDV�QR�SURMHWR��
Os museus, projetos e espaços pesquisados apresentam um mapa, indicando o 
SHUFXUVR�D�SDUWLU�GD�($�)(863��HVFROKLGR�FRPR�SRQWR�GH�UHIHUrQFLD�HVSDFLDO�GH�
acesso. 

Os espaços de educação e divulgação da ciência na USP deste Guia

3DUD�FDGD�HVSDoR��SURMHWR�RX�SURJUDPD�VHOHFLRQDGR�VmR�IRUQHFLGDV�LQIRUPD-
o}HV� FRQVLGHUDGDV� UHOHYDQWHV� SDUD� TXH�R� SURIHVVRU� H� D� SUySULD� HVFROD� SRVVDP�
selecionar e organizar a visita. São elas: nome da instituição ou local; imagem 
geral do local1��EUHYH�GHVFULomR��H[SRVLo}HV�H�RX�Do}HV�HGXFDWLYDV�RIHUHFLGDV��
��$V�LPDJHQV�IRUDP�VHOHFLRQDGDV�D�SDUWLU�GR�VLWH�GDV�LQVWLWXLo}HV�RX�GDTXHODV�GLVSRQtYHLV�QD�UHGH�
internacional de computadores.
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LQGLFDomR�GH�VLWHV��PDWHULDLV�RX�RXWUDV�LQIRUPDo}HV�GH�DSRLR��VXJHVW}HV�GH�FRQ-
teúdos de ciências naturais e matemática voltados ao EFI que podem ser ex-
SORUDGRV��LQIRUPDo}HV�SDUD�DJHQGDPHQWR�H�ORFDOL]DomR��7DLV�LQIRUPDo}HV�IRUDP�
SDGURQL]DGDV��PDV� WDPEpP� IRUDP� DGDSWDGDV� jV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� FDGD� ORFDO��
programa ou projeto.

Apesar do destaque dado aos conteúdos de ciências naturais e matemática 
neste Guia, ressaltamos que ao visitar os espaços é relevante considerar a articu-
lação entre as áreas de conhecimento presentes no currículo do EFI e a própria 
interdisciplinaridade, já que muitos são os conteúdos possíveis a serem explora-
dos. Também lembramos que não somente conteúdos conceituais, mas procedi-
mentais e atitudinais podem ser trabalhados nas atividades desenvolvidas. Nesse 
sentido, aspectos relacionados ao processo de produção e à natureza da ciência 
�KLVWyULD�GR�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR��SURFHGLPHQWRV�GH�LQYHVWLJDomR��PHWRGROR-
JLDV�FLHQWt¿FDV��LQVWUXPHQWRV�GH�FROHWD�GH�GDGRV�H�GH�PHGLGDV��HQWUH�RXWURV��VmR�
conteúdos relevantes e, por essa razão, incluímos no Guia museus voltados à 
história da ciência. Além disso, conteúdos ligados a comportamentos e atitudes 
de cooperação, de solidariedade, de atenção, de exploração, de preservação e de 
entretenimento educativo, entre outros, devem ser trabalhados nas visitas. 

&RQYLGDPRV�DV�HVFRODV�H�RV�SURIHVVRUHV�H�SURIHVVRUDV�D�XWLOL]DU�HVWH�PDWHULDO�
para organizar as atividades e saídas de estudo, promovendo assim o acesso dos 
DOXQRV�H�DOXQDV�j�FXOWXUD�FLHQWt¿FD��HP�SDUWLFXODU�DTXHOD�SURGX]LGD�GHQWUR�GD�
Universidade de São Paulo. Convidamos ainda, a todos e todas, a passear pelo 
FDPSXV�GD�&LGDGH�8QLYHUVLWiULD�H�XVXIUXLU�GH�VXD�EHOH]D�H�ULTXH]D��DUWLFXODQGR�
experiências de prazer estético, consciência ambiental e acesso ao conhecimento 
FLHQWt¿FR�



Museus e Centros de Ciência
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Instituto Butantan

Museu Biológico

Museu Histórico

Museu de Microbiologia

Museu de Saúde Pública Emílio Ribas
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Descrição
O Instituto Butantan é conhecido 

pela pesquisa na área de saúde e pela 
produção de soros e vacinas, possuin-
do, além do serpentário, quatro mu-
seus: Museu Biológico, Museu Histó-
rico, Museu de Microbiologia e Museu 
de Saúde Pública Emílio Ribas, sendo 
HVWH�~OWLPR�ORFDOL]DGR�IRUD�GR�EDLUUR�GR�
Butantan*. No Instituto também há um 
Horto onde se realizam atividades com 
grupos escolares.  

Guia de visitas
http://www.butantan.gov.br/visita-
cao/agendamento/roteiros_integra-
GRVB�����3DJLQDV�GHIDXOW�DVS[�

Cada museu e espaço do Instituto 
%XWDQWDQ� DERUGD� DVSHFWRV� GLIHUHQWHV�
relacionados a pesquisas desenvolvi-
das pela instituição. O Museu Biológi-
co apresenta uma exposição zoológica 
viva permanente, com serpentes, ara-
QKDV�H�HVFRUSL}HV��2�0XVHX�+LVWyULFR�
tem como objetivo a preservação e a 
divulgação da história das ciências e 
da saúde e possui instrumentos e obje-
tos históricos da pesquisa desenvolvida 
neste local. O Museu de Microbiologia 
p�IRUPDGR�SRU�PRGHORV�H�H[SHULPHQWRV�

ligados ao mundo microscópico que 
busca propiciar a aproximação do pú-
EOLFR�FRP�D�FXOWXUD�FLHQWt¿FD�D�SDUWLU�GH�
atividades interativas. Nele existe tam-
bém a exposição “O Mundo Gigante 
dos Micróbios”, voltada para crianças 
de 3 a 6 anos. O Museu de Saúde Pú-
blica Emílio Ribas é especializado em 
história da saúde pública e está instala-
GR�QXP�HGLItFLR�FRQVWUXtGR�HP������H�
reconhecido como patrimônio cultural 
de São Paulo.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��soros e vacinas
��microbiologia
��seres vivos
��bioquímica
��biodiversidade
��KLVWyULD�GD�FLrQFLD��KLVWyULD�GDV�LQVWLWXLo}HV�FLHQWt¿FDV
��SHVTXLVD�FLHQWt¿FD�QDV�iUHDV�GH�VD~GH�H�ELRORJLD

Para maiores informações
http://www.butantan.gov.br 

http://www.butantan.gov.br/visitacao/agendamento/roteiros_integrados_2016/Paginas/default.aspx
http://www.butantan.gov.br/visitacao/agendamento/roteiros_integrados_2016/Paginas/default.aspx
http://www.butantan.gov.br/visitacao/agendamento/roteiros_integrados_2016/Paginas/default.aspx
http://www.butantan.gov.br


Museu Biológico:
museubiologico@butantan.gov.br

Museu Emílio Ribas:
museuer.educativo@butantan.gov.br 
museuer@butantan.gov.br

Museu de Microbiologia:
museumicrobiol@butantan.gov.br

Museu Histórico:
museuhistorico@butantan.gov.br

Informações para agendamento
'H�VHJXQGD�j�VH[WD�IHLUD��GDV��K�jV���K��
Tel.: (11) 2627-9536

E-mail: 
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Destaca-se que as visitas ao Instituto Butantan são bastante requisitadas pelas 
escolas, sendo necessário agendar com antecedência. Também é necessário sele-
cionar quais museus pretende-se visitar. Existem roteiros que articulam em uma 
mesma visita os três museus instalados no Butantan.

Localização
Avenida Vital Brasil, 1500 - Butantã, 
São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 16 
minutos de caminhada.
*O Museu Emílio Ribas está localiza-
do no bairro do Bom Retiro, Rua Te-
nente Pena, 100 - São Paulo, SP.

museubiologico@butantan.gov.br
museuer@butantan.gov.br
museumicrobiol@butantan.gov.br
museuhistorico@butantan.gov.brhttp://
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Museu de Anatomia Humana Professor Alfonso 
Bovero do Instituto de Ciências Biomédicas da 
USP - MAH/USP
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Localização
$Y��3URI�/LQHX�3UHVWHV�������±�&LGDGH�
Universitária, São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 41 
minutos de caminhada.

Descrição
O museu é parte do Instituto de 

Ciências Biomédicas e tem como 
PLVVmR�GLIXQGLU�R�FRQKHFLPHQWR�DFHU-
FD� GRV� GLYHUVRV� yUJmRV� TXH� IRUPDP�
o corpo humano. O acervo do museu 
IRL�JUDGDWLYDPHQWH�IRUPDGR�D�SDUWLU�GD�
metade de um esqueleto desarticulado, 
acrescido de uma coleção de peças hu-
manas para demonstração. Há peças 
anatômicas dos diversos sistemas do 
corpo humano e uma coleção de crâ-
QLRV� LGHQWL¿FDGRV�� XWLOL]DGRV� SDUD� DV�
PDLV�GLIHUHQWHV�SHVTXLVDV�

O museu possui uma exposição 
composta por órgãos e peças humanas 
FRQVHUYDGDV�� ([S}H� WDPEpP� D� ³&iS-
sula Bovero”, onde está reproduzido o 

ODERUDWyULR�GR�SURIHVVRU�$OIRQVR�%RYH-
ro, com instrumentos utilizados para a 
dissecação.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��anatomia humana: sistemas e órgãos
��¿VLRORJLD�KXPDQD��IXQFLRQDPHQWR�GR�FRUSR�KXPDQR
��história da ciência
��pesquisa em anatomia humana

Informações para agendamento
'H�WHUoD�D�VH[WD�IHLUD��GDV��K�jV���K
Tel.: (11) 3091-7360 
E-mail: mah@icb.usp.br 

Para maiores informações
http://museu.icb.usp.br 

Destaca-se que devido à natureza de sua coleção, é proibida a entrada de me-
nores de 12 anos, mesmo que acompanhados pelos responsáveis.

mah@icb.usp.br
http://museu.icb.usp.br
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Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP
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Descrição
O museu é parte da Faculdade de 

0HGLFLQD�9HWHULQiULD�H�=RRWHFQLD�H�WHP�
como missão desenvolver atividades de 
pesquisa, ensino e extensão nas áreas 
GH�PRUIRORJLD� H� DQDWRPLD� DQLPDO��1R�
acervo há tanto esqueletos quanto ani-
mais taxidermizados, órgãos e estru-
turas anatômicas de diversos animais 
vertebrados, conservados por meio de 
variadas técnicas ou modelos represen-
WDWLYRV�GHVVDV�HVWUXWXUDV��8P�GRV�IRFRV�
do museu é justamente mostrar como a 

� $� H[SRVLomR� ³'LPHQV}HV� GR� FRU-
po: da anatomia à microscopia”, aberta 
desde o ano de 2010, está organizada 
por módulos temáticos e possibilita 

uma visão sobre a medicina veteriná-
ria. Há também modelos didáticos para 
o ensino de anatomia disponíveis no 
museu. 

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��DQDWRPLD�H�¿VLRORJLD�DQLPDO
��diversidade de animais 
��FODVVL¿FDomR�GH�VHUHV�YLYRV
�� técnicas de conservação dos seres vivos
��pesquisa em anatomia veterinária

Informações para agendamento
'H�WHUoD�D�VH[WD�IHLUD�GDV��K�jV���K��Vi-
bado das 9h às 14h
Tel.: (11) 3091-1309  
(�PDLO��PDYIPY]#XVS�EU�

Para maiores informações
KWWS���PDY�IPY]�XVS�EU�SW�%5�DSUHVHQ-
tacao
 

Localização
$YHQLGD� 3URI�� 'U�� 2UODQGR� 0DUTXHV�
de Paiva, 87- Cidade Universitária, São 
Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 50 
minutos de caminhada.

anatomia veterinária é importante para 
R�GHVHQYROYLPHQWR�FLHQWt¿FR�

mavfmvz@usp.br
http://mav.fmvz.usp.br/pt-BR/apresentacao
http://mav.fmvz.usp.br/pt-BR/apresentacao
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Museu de Geociências do Instituto de 
Geociências da USP
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Descrição
O Museu de Geociências pertence 

ao Instituto de Geociências da USP e 
possui um acervo de mais de 15 mil 
SHoDV��HQWUH�GRDo}HV�GH�GRFHQWHV�H�H[
-alunos, contando com gemas, rochas, 
PHWHRULWRV� H� IyVVHLV�� 3DUWH� LPSRUWDQWH�
GDV�FROHo}HV�p�GH�RULJHP�QDFLRQDO��PDV�
há também amostras de minerais raros 
provenientes de outros países.

A exposição de longa duração 
apresenta 5 mil peças do acervo e são 
apresentadas ao público seguindo nor-
PDV�LQWHUQDFLRQDLV�GH�FODVVL¿FDomR��2�
museu também possui uma coleção 
GH�UpSOLFDV�GH�IyVVHLV�SDUD�DWHQGHU�GH-
mandas de públicos escolares e univer-

sitários. Merece destaque a coleção de 
meteoritos, dentre os quais se encontra 
o terceiro maior meteorito brasileiro, 
o Itapuranga. Também conta com uma 
coleção de minerais de cavernas, uma 
representação com espeleotemas dos 
diversos espécimes existentes.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��aspectos do planeta Terra
��geociências
��FODVVL¿FDomR�GH�URFKDV�H�PLQHUDLV
��SDOHRQWRORJLD��IyVVHLV�H�DVSHFWRV�GH�HYROXomR

Informações para agendamento
'H�VHJXQGD�D�VH[WD�IHLUD��GDV��K���jV�
17h
Tel.: (11) 3091-3952
E-mail: mugeo@usp.br  

Para maiores informações
http://www.igc.usp.br/index.
php?id=863 

Localização
5XD� GR� /DJR�� ���������� �� &LGDGH�
Universitária, São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 22 
minutos de caminhada.

mugeo@usp.br
http://www.igc.usp.br/index.php?id=863
http://www.igc.usp.br/index.php?id=863
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Museu de Zoologia da USP - MZUSP
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Descrição
2�0XVHX�GH�=RRORJLD�p�XP�GRV�PX-

seus estatutários da USP e possui um 
dos maiores acervos zoológicos da 
$PpULFD�/DWLQD��DWXDQGR�QR�GHVHQYRO-
vimento de conhecimentos sobre bio-
diversidade. O acervo conta com mais 
GH� ���PLOK}HV� GH� H[HPSODUHV�� DOJXQV�
representantes de espécies e ecossiste-
mas já extintos. A partir destes exem-
plares é possível aos pesquisadores do 
PXVHX�FRQWULEXtUHP�FRP�HVWXGRV�UHIH-

 O Museu apresenta uma exposição 
de longa duração: “Biodiversidade: 
conhecer para preservar” que aborda 
aspectos da biodiversidade e sua con-
servação, além de temas da pesquisa 
FLHQWt¿FD� H� GD� HYROXomR�� +i� WDPEpP�
H[SRVLo}HV� LWLQHUDQWHV� H� WHPSRUiULDV�
que podem ser consultadas pelo site da 

LQVWLWXLomR��DVVLP�FRPR�D�RIHUWD�GH�FXU-
sos de extensão voltados para o grande 
S~EOLFR��1R�SHUtRGR�GH�IpULDV�R�PXVHX�
SURS}H�XPD�SURJUDPDomR� HVSHFLDO� LQ-
FOXLQGR� R¿FLQDV�� &RP� DJHQGDPHQWR��
SRGH�RIHUHFHU�R¿FLQDV�HVSHFt¿FDV�SDUD�
crianças.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��seres vivos
��biodiversidade
��FODVVL¿FDomR
��evolução
��conservação da biodiversidade
��paleontologia
��natureza da ciência

Informações para agendamento
'H�TXDUWD�IHLUD�j�GRPLQJR��GDV���K�jV�
17h
Tel.: (11) 2065-8140
E-mail: visitasmz@usp.br 

Para maiores informações
http://www.mz.usp.br/  

rente a monitoramento ambiental e mu-
danças climáticas.

E-mail:
http://www.mz.usp.br/
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Localização
Avenida Nazaré, 481 - Ipiranga, São 
Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 50 
minutos em transporte particular.
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Museu Histórico Profº Carlos da Silva Lacaz - 
Faculdade de Medicina da USP
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Descrição
O Museu Histórico da Faculdade 

de Medicina reúne uma diversidade de 
documentos entre imagens, objetos e 
textos que contam sobre a história mé-
dica institucional de São Paulo.

Reúne um acervo documental, com 
prioridade aos primeiros tempos da ins-
titucionalização médica em São Paulo, 
IRUPDGR�SRU� DUTXLYRV�� OLYURV��REMHWRV��
entre outros. Como parte do acervo 
exposto ao público há uma Bula Papal 
de Clemente VI, a primeira máquina 

&RUDomR�3XOPmR� DUWL¿FLDO� H� GHVHQKRV�
de autoria de Cândido Portinari e Tar-
sila do Amaral. É possível consultar o 
guia do acervo disponibilizado on-li-
ne http://www.pesquisadores.museu.
IP�XVS�EU���DOpP�GH�UHDOL]DU�XP�SDVVHLR�
virtual pelo museu.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��história da medicina
��história e natureza da ciência
��história institucional

Informações para agendamento
'H�VHJXQGD�D�VH[WD�IHLUD��GDV��K�jV���K
Tel.: (11) 3061-7249
(�PDLO��PKLVWRULFR#PXVHX�IP�XVS�EU��

Para maiores informações
KWWS���ZZZ��IP�XVS�EU�PXVHX�LQGH[�
php

Localização
$YHQLGD�'U��$UQDOGR�����������DQGDU���
sala 4306 - Cerqueira César, São Pau-
lo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 30 
minutos em transporte particular.

mhistorico@museu.fm.usp.br
http://www2.fm.usp.br/museu/index.php
http://www2.fm.usp.br/museu/index.php
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.VTFV�0DFBOPHSÃàDP�EP�*OTUJUVUP�EF�
0DFBOPHSBàB�EB�641���*0�641�
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Descrição
2� 0XVHX� 2FHDQRJUi¿FR� SHUWHQFH�

DR�,QVWLWXWR�GH�2FHDQRJUD¿D�GD�863�H�
seu acervo tem por objetivo evidenciar 
a dinâmica, a estrutura e a biodiversi-
dade dos oceanos. 

O museu possui uma exposição 
GH� ORQJD� GXUDomR� IRUPDGD� SHODV� HP-
EDUFDo}HV� XWLOL]DGDV� SHOR� LQVWLWXWR� QD�
realização de pesquisas, instrumentos 
RFHDQRJUi¿FRV�XWLOL]DGRV�QD�FROHWD�GH�
materiais marinhos, aquários marinhos, 

animais preservados, painéis apresen-
tando aspectos sobre a biodiversidade 
GRV�RFHDQRV�H�R�³&LrQFLD�QD�HVIHUD´���
um globo terrestre com imagens de alta 
resolução.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��seres vivos
��biodiversidade aquática
�� UHODo}HV�HFROyJLFDV�HQWUH�RV�VHUHV�YLYRV
��FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�H�TXtPLFDV�GRV�RFHDQRV�H�PDUHV
�� IHQ{PHQRV�GH�PDUp
�� ORFDOL]DomR�JHRJUi¿FD�GRV�RFHDQRV�H�PDUHV
��aspectos gerais sobre navegação
�� LQVWUXPHQWRV�H�SURFHVVRV�GH�SHVTXLVD�HP�RFHDQRJUD¿D

Informações para agendamento
'H�WHUoD�D�VH[WD�IHLUD��GDV��K�jV���K�
Tel.: (11) 3091-7149
E-mail: museu.io@usp.br 

Para maiores informações
http://www.io.usp.br/index.php/in-
IUDHVWUXWXUD�PXVHX�RFHDQRJUD¿FR
Destaca-se que há um setor de emprés-
timos de materiais educativos, dispo-
QLELOL]DQGR� HP� WRUQR� GH� ����� IUDVFRV�
com organismos marinhos, taxidermi-
zados e preservados em álcool (como 
algas, moluscos, répteis e etc).

museu.io@usp.br
http://www.io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-oceanografico
http://www.io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-oceanografico
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Localização
3UDoD�GR�2FHDQRJUi¿FR��������&LGDGH�
Universitária, São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 25 
minutos de caminhada.
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Parque de Ciência e Tecnologia - Parque 
CIENTEC/USP
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Descrição
O parque CIENTEC é um espaço 

GH� GLYXOJDomR� FLHQWt¿FD� TXH� FRQYLGD�
os participantes a observar a presença 
da ciência e tecnologia no cotidiano. 
O parque promove o reconhecimento, 
a valorização e a preservação do patri-
P{QLR� FXOWXUDO� FLHQWt¿FR�� FRP� DFHUYR�
de instrumentos antigos de astronomia, 
PHWHRURORJLD�H�REMHWRV�GDV�PDLV�GLIH-
rentes áreas do conhecimento. A área 
verde do parque também é utilizada 

�2�SDUTXH�SRVVXL�DFHUYR�GLYHUVL¿FD-
GR� H� RIHUHFH� H[SRVLo}HV� SHUPDQHQWHV�
como: “Relógios: de bolso e outros”; 
“Matemática e Música”; “Trilha Fon-
tes do Ipiranga”; “Trilha Mudanças 
Climáticas Globais”; “Princípios de 

Física”; “Exposição de Matemática”; 
³/DERUDWyULR�GH�0LFURELRORJLD´��³6ROR�
na escola” e “Espaços destinados a te-
PDV� HVSHFt¿FRV� FRPR� 0HWHRURORJLD��
*HRItVLFD��$VWURQRPLD�H�3ODQHWiULR´��

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
São muitos os conteúdos explorados no CIENTEC e indicamos algumas das 

disciplinas e áreas de conhecimento que podem ser exploradas.
��biologia
�� ItVLFD
��matemática
��meteorologia
��educação ambiental
�� LQVWUXPHQWRV�FLHQWt¿FRV

Informações para agendamento
'H�VHJXQGD�IHLUD�D�ViEDGR��GDV��K�jV���K
Tel.: (11) 5077-6312
E-mail: agendamentocientec@gmail.com
Destaca-se que há a possibilidade de agen-
dar visitas exploratórias ou visitas temáticas, 
contando com a presença dos mediadores do 
parque.

Para maiores informações
http://parquecientec.usp.br 

para o desenvolvimento de atividades 
de cunho ambiental.

Guia de Visitas do Parque
http://parquecientec.usp.br/wp-content/uploads/2014/03/Visita-ao-Parque-
&LHQ7HF��SGI�

gendamentocientec@gmail.com
http://parquecientec.usp.br
http://parquecientec.usp.br/wp-content/uploads/2014/03/Visita-ao-Parque-CienTec5.pdf
http://parquecientec.usp.br/wp-content/uploads/2014/03/Visita-ao-Parque-CienTec5.pdf
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Localização
$Y��0LJXHO�6WpIDQR�������ÈJXD�)XQGD�
��6mR�3DXOR�63��HP�IUHQWH�DR�=RROyJL-
co da cidade).
Saindo da Escola de Aplicação são 60 
minutos em transporte particular.



Institutos, Programas e Projetos
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Arte & Ciência no Parque  
Instituto de Física da USP
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Descrição
O Arte & Ciência no Parque é um 

projeto de extensão universitária do 
Instituto de Física da USP coordenado 
SHOR�3URI��0LNL\D�0XUDPDWVX��,QLFLRX�
suas atividades no ano de 2006 e di-
YXOJD� R� FRQKHFLPHQWR� FLHQWt¿FR� SDUD�
GLIHUHQWHV� S~EOLFRV� GHQWUR� H� IRUD� GD�
universidade. Um de seus principais 
objetivos é contribuir para a ampliação 
GD� FXOWXUD� FLHQWt¿FD� GD� SRSXODomR� GH�
XPD�IRUPD�LQWHUDWLYD��$R�LQWHUDJLU�FRP�
os experimentos, o público participa 
ativamente das atividades propostas e 

O projeto possui cerca de 60 expe-
rimentos, envolvendo as áreas de bio-
logia e matemática para a interação do 
S~EOLFR�� 6mR� SURSRVWDV� WDPEpP� R¿-

FLQDV� GH� EULQTXHGRV� FLHQWt¿FRV�� SDUD�
LOXVWUDU� SULQFtSLRV� IXQGDPHQWDLV� GD�
ciência. 

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
�� luz, cores, sombras, arco-íris
��DSOLFDo}HV�GH�ODVHU�SDUD�PRVWUDU�PLFUR�RUJDQLVPRV�HP�XPD�JRWD�GH�iJXD�

Informações para agendamento
Tel.: Fax (11) 3813 4334.
(�PDLO��PPXUDPDW#LI�XVS�EU��D�F�
3URI��'U��0LNL\D�0XUDPDWVX�

Para maiores informações
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�DUWHHFLHQ-
ciausp/ 

Localização
2�SURMHWR�FRVWXPD�VHU�GHVHQYROYLGR�QR�3DUTXH�GD�ÈJXD�%UDQFD��PDV�WDPEpP�
SDUWLFLSD�GH�HYHQWRV��IHLUDV�HWF�

LGHQWL¿FD�D�FLrQFLD�H�D�WHFQRORJLD�H[LV-
tente no seu cotidiano, possibilitando 
uma relação mais íntima com o conhe-
cimento.

mmuramat@if.usp.br
https://www.facebook.com/arteecienciausp/
https://www.facebook.com/arteecienciausp/
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Projeto Árvores USP   
Instituto de Biociências da USP
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Descrição
2�3URMHWR�ÈUYRUHV�p�XPD�LQLFLDWLYD�

de estudantes universitários iniciado 
HP� ����� FRP� REMHWLYR� GH� LGHQWL¿FDU�
plantas notáveis presentes em áreas 
verdes do campus, sob a coordenação 
GR� SURI�� -RVp� 5�� 3LUDQL� GR� 'HSWR�� GH�
Botânica do Instituto de Biociências/
IB. Reconhecendo o campus como lu-
gar de importante área verde da cida-
de, ele também abriga remanescente 
GH�ÀRUHVWD�DWOkQWLFD�GH�SODQDOWR��D�5H-
serva Florestal do IB). Nesse sentido, 
o emplacamento das árvores se mos-
WURX� FRPR� XPD� IHUUDPHQWD� GH� HGXFD-
ção ambiental. O projeto também se 
SUHRFXSD�HP�DYDOLDU�D�HIHWLYLGDGH�TXH�
essas placas têm na percepção ambien-
tal, através do entendimento da relação 
IUHTXHQWDGRU�D��QDWXUH]D��XPD� UHODomR�
de pertencimento do espaço e de reco-
nhecimento da rica diversidade vegetal 
ali presente. 

A catalogação das árvores aconte-
ce via aplicativo de celular. É possível 
baixar o aplicativo e usá-lo nos luga-
UHV�HP�TXH�DV�iUYRUHV�Mi�IRUDP�HPSOD-
cadas, como é o caso do Fitotério e o 

Canteiro de Plantas Medicinais do IB 
e o Instituto de Matemática e Estatís-
WLFD?,0(��$R� LGHQWL¿FDU�D�iUYRUH�FRP�
o aplicativo os alunos podem acessar 
LQIRUPDo}HV�VREUH�D�HVSpFLH��

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��botânica
��FODVVL¿FDomR
��biodiversidade
��JHRUUHIHUHQFLDPHQWR�

Para maiores informações
3UHHQFKHU�R�IRUPXOiULR�SDUD�FRQWDWR�HP�KWWS���ZZZ�LE�XVS�EU�ERWDQLFD�DUYRUHV
-usp/contate1.html

http://www.ib.usp.br/botanica/arvores-usp/contate1.html
http://www.ib.usp.br/botanica/arvores-usp/contate1.html
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Localização
Departamento de Botânica do Instituto 
de Biociências da Universidade de São 
Paulo-USP - Rua do Matão, 277 - Cep. 
05508-090 - Cidade Universitária - Bu-
tantã - SP
Saindo da Escola de Aplicação são 
cerca de 29 minutos de caminhada.
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Estação Biologia   
Instituto de Biociências da USP
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Descrição
A Estação Biologia é um projeto de 

extensão universitária organizado por 
estudantes de graduação do Instituto 
de Biociências da USP. Com o objeti-
YR� GH� RIHUHFHU� YLYrQFLDV� SHGDJyJLFDV�
a crianças e jovens, o projeto acontece 
a partir de propostas de atividades que 
colocam os participantes em contato 
direto com “elementos da natureza”. 

$V� DWLYLGDGHV� RIHUHFLGDV� DRV� YL-
VLWDQWHV� YDULDP� GH� DFRUGR� FRP� D� IDL-
xa etária e os interesses de tema. São 
HODV��(VFDYDo}HV��1DWXUH]D�GD�FLrQFLD��
desenho e magia; Ambiente em palco, 
interpretando a sociedade; E eu com o 
lixo?; Educação Sexual; Jogo dos mi-
FRV�� 6HQWLQGR� D� YLGD�� /DERUDWyULR� GD�
*HQpWLFD��'1$�GDV� IUXWDV��)LVLRORJLD��
,QWHU�$o}HV�� 7HDWUR� GRV� $EHOKXGRV��
Trilha da biodiversidade. É importan-

te consultar a equipe antes do agenda-
PHQWR� SDUD� YHUL¿FDU� TXDLV� DWLYLGDGHV�
HVWmR�VHQGR�RIHUHFLGDV�QR�PRPHQWR��

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��seres vivos
��biodiversidade
��evolução

Informações para agendamento
'H�VHJXQGD�D�VH[WD�IHLUD��GDV��K�jV���K
Tel: (11) 30918090
E-mail: estacaobiologia@ib.usp.br  

Para maiores informações
http://www.ib.usp.br/estacaobiologia/
atividades/

Localização
Rua do Matão, 277- Travessa 14- Ci-
dade Universitária, São Paulo\SP.
Caminhando da Faculdade de Educa-
ção são em torno de 30 minutos.

��educação ambiental
��genética
��natureza da ciência

estacaobiologia@ib.usp.br
http://www.ib.usp.br/estacaobiologia/atividades/
http://www.ib.usp.br/estacaobiologia/atividades/
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Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas - IAG/USP
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Descrição
O IAG organiza visitas monitoradas 

ao departamento de astronomia como 
uma de suas atividades de extensão, 
DWHQGHQGR� GLIHUHQWHV� S~EOLFRV� FRP� R�
objetivo de divulgar conhecimentos de 
astronomia. 

2IHUHFHP� DWLYLGDGHV� YROWDGDV� SDUD�
crianças a partir de 10 anos. O aten-
dimento consta de palestras ilustradas 
com recursos de multimídia, seguidas 
de uma sessão de observação do céu 
�TXDQGR� DV� FRQGLo}HV� PHWHRUROyJLFDV�

permitem). O Instituto também apre-
senta projetos educativos como te-
lescópio na escola, acompanhado de 
material didático que orientam as ati-
vidades.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��astronomia
�� IHQ{PHQRV�ItVLFRV�GR�SODQHWD�7HUUD
�� LQVWUXPHQWRV�FLHQWt¿FRV
��SHVTXLVD�HP�DVWURQRPLD�H�JHRItVLFD

Informações para agendamento
WHUoD�IHLUD�RX�TXLQWD�IHLUD��jV���K
Tel: (11) 3091-4778
E-mail: atendimento.aga@iag.usp.br 

Para maiores informações
http://www.iag.usp.br 

Localização
5XD�GR�0DWmR�������±�&LGDGH�8QLYHU-
sitária, São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 29 
minutos caminhando.

atendimento.aga@iag.usp.br
http://www.iag.usp.br
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Laboratório de Demonstrações Ernst Wolfgang 
Hamburger do Instituto de Física
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Descrição
2� IRFR� GR� ODERUDWyULR� p� RIHUHFHU�

oportunidade para visitantes acompa-
nharem e também interagirem com ex-
perimentos abordando diversos temas 
GH�ItVLFD��$V�GHPRQVWUDo}HV�VmR�UHDOL-
]DGDV� SRU� SURIHVVRUHV� RX�PRQLWRUHV� H�
SRVVLELOLWDP� LQWHUDo}HV� H� LQWHUYHQo}HV�
dos visitantes. 

  Existem mais de 400 experimen-
tos, sendo cerca de 100 em exposição. 
Alguns desses experimentos estão 

agrupados de acordo com os conceitos 
HQYROYLGRV�TXH�ID]HP�SDUWH�GR�FXUUtFX-
OR�GR�HQVLQR�IXQGDPHQWDO�

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
�� IRUoDV�PHFkQLFD�� HOpWULFD� H�PDJQpWLFD�� FRPSRVLomR� GH� IRUoDV�� HTXLOtEULR� GH�
IRUoDV�
�� IRUPDV�GLIHUHQWHV�GH�HQHUJLD�H�VXDV��WUDQVIRUPDo}HV�
��noção de equilíbrio; balanças; móbiles; 
��PRGHOR�GR�ROKR��FDPLQKR�GD�OX]��UHIUDomR��UHÀH[mR��GLIUDomR��OHQWHV��HVSHOKRV�
H� VHPL�HVSHOKRV�� SHUVSHFWLYD�� FDOHLGRVFySLR�� FLQHPLQKD�� DQDPRUIRVH�� LQVWUX-
mentos ópticos simples; decomposição da luz; cores; disco de Newton; sombras 
coloridas, bolhas de sabão.
��SrQGXORV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV��PRODV��FRUGDV�YLEUDQWHV��IRQWHV�VRQRUDV��UHVVR-
nâncias; composição de movimentos oscilatórios.
��pressão; pressão hidrostática; medidores simples de pressão; ludião; elevador 
KLGUiXOLFR��IRQWH�GH�+HURQ�� WRUQDGR�GH�IRJR��PRGHOR�GH�DVD��SiVVDUR�VHGHQWR��
WHUP{PHWURV��GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�PHGLU�YDULDomR�GH�WHPSHUDWXUD��WUDQVIHUrQFLD�
de calor; máquinas térmicas.
��JHUDGRUHV�HOHWURVWiWLFRV��:LPKXUVW��9DQ�GH�*UDDI���HOHWUyIRUR�GH�9ROWD��WHOp-
JUDIR��FDPSR�PDJQpWLFR�GH�XP�tPm��FRQVXPR�HQHUJpWLFR�GH� OkPSDGDV�� IUHLRV�
magnéticos; pilha; bola de plasma; pião magnético; motores elétricos.

Informações para agendamento
Tel: (11) 3091-6977  
(�PDLO��ODEGHPR#LI�XVS�EU

labdemo@if.usp.br
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Localização
,QVWLWXWR�GH�)tVLFD��6DOD������(GLItFLR�
Principal Central. Rua do Matão 1371, 
Cidade Universitária, Butantã, SP.
Saindo da Escola de Aplicação leva 
cerca de 31 minutos de caminhada.
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Matemateca - Instituto de Matemática e 
Estatística da USP
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Descrição
A Matemateca é um projeto que sur-

ge dentro do Instituto de Matemática e 
Estatística da USP com o objetivo de 
divulgar a matemática para o público. 
Com objetos interativos, o acervo é um 
veículo interessante e divertido para a 
divulgação da matemática para crian-
ças, jovens e adultos. 

Com inúmeros objetos ligados à 
matemática a serem investigados pe-
ORV�DOXQRV�GDV�PDLV�GLIHUHQWHV� LGDGHV��
D� SULQFLSDO� IXQomR� GR� DFHUYR� GD�0D-

WHPDWHFD�p�D�GLYXOJDomR�FLHQWt¿FD��$V�
H[SRVLo}HV�VmR�LWLQHUDQWHV�H�DOJXQV�GRV�
objetos podem ser observados por en-
tre os prédios do IME.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��geometria
��objetos tridimensionais
��polígonos e poliedros
��simetrias

Informações para agendamento
Por ser um projeto itinerante, reco-
PHQGD�VH�YLVLWDU�R�VLWH�SDUD�REWHU�LQIRU-
PDo}HV� TXDQWR� jV� H[SRVLo}HV��$OJXQV�
dos objetos estão dispostos pelos cor-
redores do IME. 

Para maiores informações
http://matemateca.ime.usp.br/ 

Localização
Instituto de Matemática e Estatística/
IME - R. do Matão, 1010 - Cidade Uni-
versitária, São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 25 
minutos de caminhada.
 *No momento de organização deste 
Guia, a Matemateca não estava reali-
zando agendamento.

�� VXSHUItFLHV
��DQDPRUIRVH
��centro de massa

http://matemateca.ime.usp.br/
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Show da Física - Instituto de Física da USP
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Descrição
O Show da Física é uma iniciativa 

do Instituto de Física da USP com o 
REMHWLYR� GH� DSUHVHQWDU� GHPRQVWUDo}HV�
GH� GLYHUVRV� DVVXQWRV� GH� IRUPD� O~GLFD�
e interativa. O projeto tem por objeti-
vo despertar o interesse dos alunos por 
meio de elementos como o inesperado 
e o imprevisível, envolvendo os parti-
FLSDQWHV�QD�GHPRQVWUDomR�GH� IHQ{PH-
QRV�ItVLFRV��

O projeto atende a todas as séries do 
HQVLQR�IXQGDPHQWDO�H�PpGLR�H�DFRQWHFH�
dentro de um auditório. Os monitores 
DSUHVHQWDP�GHPRQVWUDo}HV�GH�IHQ{PH-

QRV�ItVLFRV�FRP�R�REMHWLYR�GH�GHVSHUWDU�
a curiosidade de crianças e jovens em 
XP�DPELHQWH�GLIHUHQWH�GD�VDOD�GH�DXOD��
GH�IRUPD�GLYHUWLGD�

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��eletricidade
��eletromagnetismo
��ótica

Informações para agendamento
'H� WHUoD� D� VH[WD�IHLUD�� GDV� �K��� jV�
16h30
7HO��������������VRPHQWH�SRU�WHOHIRQH��
E-mail: dolivieri@usp.br  
Ingressos a R$ 10,00 

Para maiores informações
KWWS���ZHE�LI�XVS�EU�VKRZGHILVLFD�
node/1 

Localização
Instituto de Física. Rua do Matão, 
187- Cidade Universitária
Saindo da Escola de Aplicação são 31 
minutos de caminhada.

��ondas mecânicas e sonoras
�� termodinâmica 
��mecânica

dolivieri@usp.br
http://web.if.usp.br/showdefisica/node/1
http://web.if.usp.br/showdefisica/node/1
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Horta da Escola de Aplicação da Faculdade 
de Educação da USP/FEUSP
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Descrição
A Horta da EA está localizada den-

tro da Escola de Aplicação da FEUSP 
H� p� XWLOL]DGD� SHORV� SURIHVVRUHV� TXH�
desenvolvem atividades voltadas ao 
FXUUtFXOR� GR� HQVLQR� IXQGDPHQWDO�� $�
iUHD�SRVVXL� FDQWHLURV�� HVWXIDV�� iUYRUHV�
IUXWtIHUDV�H�IHUUDPHQWDV�SDUD�PDQXVHLR�
coletivo da terra pelos alunos. Recebe 
também visitas agendadas para alunos 
dos cursos de licenciatura e pedagogia.

Como espaço de investigação e ensino, são inúmeras as possibilidades de 
atividades a serem desenvolvidas. A investigação pode partir desde os insetos e 
a biodiversidade presentes até a germinação de sementes e o ciclo de vida das 
SODQWDV�GH�IRUPD�SUiWLFD��

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��solo
��plantio
��ciclo de vida
�� insetos

Informações para agendamento
Tel.: (11) 3091-3503
(�PDLO��HDIHXVS#XVS�EU

Para conhecer mais, acesse o 
Caderno de Atividades
KWWS���ZZZ�JHHQI�IH�XVS�EU�Y��ZS�
content/uploads/2017/03/Caderno-de
-Atividades-Investigativas-na-Horta-
GD�($�FRPSOHWR��SGI�

Localização
Avenida da Universidade. Travessa 
onze, 220 - Cidade Universitária, São 
Paulo\SP.

��biodiversidade
��agricultura
��alimentação

eafeusp@usp.br
http://www.geenf.fe.usp.br/v2/wp-content/uploads/2017/03/Caderno-de-Atividades-Investigativas-na-Horta-da-EA-completo5.pdf
http://www.geenf.fe.usp.br/v2/wp-content/uploads/2017/03/Caderno-de-Atividades-Investigativas-na-Horta-da-EA-completo5.pdf
http://www.geenf.fe.usp.br/v2/wp-content/uploads/2017/03/Caderno-de-Atividades-Investigativas-na-Horta-da-EA-completo5.pdf
http://www.geenf.fe.usp.br/v2/wp-content/uploads/2017/03/Caderno-de-Atividades-Investigativas-na-Horta-da-EA-completo5.pdf
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Parque Esporte para todos
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Descrição
/RFDOL]DGR� QDV� SUR[LPLGDGHV� GR�

Instituto de Física, também conheci-
da como “Mata da Física”, o parque é 
IRUPDGR�SRU�XPD�WULOKD�GH������PHWURV�
incrustada em um remanescente de 
Mata Atlântica. Neste espaço é pos-
sível vivenciar uma experiência mais 
SUy[LPD�GRV�GLIHUHQWHV� WLSRV�GH� IDXQD�
H� ÀRUD� TXH� FRPS}HP� HVWH� ELRPD��1R�
parque há estrutura de banheiros e be-
bedouro, com espaço para organização 
de piqueniques.

Neste espaço é possível desenvolver 
atividades que promovam o desenvol-
vimento da consciência ecológica e de 
práticas de sustentabilidade, além da 
contemplação da natureza. Também é 

possível explorar aspectos relaciona-
GRV� DRV� FRQWH~GRV�GH�ELRORJLD�� ItVLFD��
química e geociências ligados ao solo, 
clima e biodiversidade.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��meio ambiente
��ecologia
��HFRVVLVWHPD�ÀRUHVWDO
��bioma Mata Atlântica

Informações para agendamento
O espaço é de uso livre e recomenda-
se visita prévia pelos docentes

Para conhecer mais
http://www.cepe.usp.br/?news=parque
-esporte-para-todos-espaco-privilegia-
do-da-usp 

Localização
Rua do Matão, 1200 - Cidade Universitária da USP, São Paulo\SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 30 minutos caminhando.

��biodiversidade
��clima
��solo

http://www.cepe.usp.br/?news=parque-esporte-para-todos-espaco-privilegiado-da-usp
http://www.cepe.usp.br/?news=parque-esporte-para-todos-espaco-privilegiado-da-usp
http://www.cepe.usp.br/?news=parque-esporte-para-todos-espaco-privilegiado-da-usp
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Praça do Relógio
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Descrição
Construída na década de 1970, a 

SUDoD�IRL�UHIRUPDGD�H�UHLQDXJXUDGD�HP�
������6HX�SURMHWR�SDLVDJtVWLFR�IRL�HOD-
ERUDGR� SRU� SURIHVVRUHV� GD� )DFXOGDGH�
de Arquitetura e Urbanismo da USP e 
do Instituto de Biociências. O projeto 
contempla espaço para os biomas pre-
dominantes no Estado de São Paulo. 
Foram plantadas espécies como jatobá, 
pau-brasil, jequitibá e cedro-rosa. 

No projeto da praça estão contemplados seis biomas: Mata Atlântica, Mata 
'HFtGXD��0DWD�$UDXFiULD��5HVWLQJD��&HUUDGR�H�&DPSR�5XSHVWUH�� ,QIRUPDo}HV�
sobre a disposição destes ambientes no espaço da praça podem ser acessadas 
SHOD�LQWHUQHW��'HVVH�PRGR��DOpP�GH�H[SORUDU�D�GLPHQVmR�HVWpWLFD�H�DIHWLYD��XPD�
visita a este local pode abordar temas relacionados à diversidade vegetal e am-
biental.

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��vegetação
��biomas
��biodiversidade

Informações para agendamento
O espaço é de uso livre e recomenda-
se visita prévia pelos docentes

Para conhecer mais
http://www.reitoria.usp.br/?page_
id=161

Localização
3UDoD�GR�5HOyJLR��5XD�GR�$Q¿WHDWUR���
Cidade Universitária, São Paulo/SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 15 
minutos caminhando.

http://www.reitoria.usp.br/?page_id=161
http://www.reitoria.usp.br/?page_id=161
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Rádio USP
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Descrição
A Rádio USP se constitui como um 

meio de comunicação interno e entre 
a universidade e a sociedade. Estão 
contempladas em sua programação a 
SDUWLFLSDomR�GH�GRFHQWHV�GDV�PDLV�GLIH-

A equipe da rádio agenda visitas para grupos escolares conhecerem as ins-
WDODo}HV�H�WRGD�WHFQRORJLD�HQYROYLGD�QR�SURFHVVR�GH�SURGXomR�H�WUDQVPLVVmR�GR�
sinal. 

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
�� tecnologia
��ondas sonoras
��meios de comunicação

Informações para agendamento
http://jornal.usp.br/radio-usp/sobre-a
-radio-usp

Para conhecer mais
http://jornal.usp.br/radio-usp/sobre-a
-radio-usp

Localização
Rua do Matão, 1578 - Cidade Univer-
sitária
Saindo da EA, são cerca de 33 minutos 
de caminhada.

UHQWHV�IDFXOGDGHV�H�LQVWLWXWRV��DSUHVHQ-
tando e comentando pesquisas atuais. 
A programação também contempla 
uma diversidade de estilos musicais: 
erudita, samba, jazz, blues e MPB. 

http://jornal.usp.br/radio-usp/sobre-a-radio-usp
http://jornal.usp.br/radio-usp/sobre-a-radio-usp
http://jornal.usp.br/radio-usp/sobre-a-radio-usp
http://jornal.usp.br/radio-usp/sobre-a-radio-usp


56 Outros Espaços e Ambientes

Relógio de Sol
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Descrição
Projetado pelo escultor Caetano 

Fraccaroli no ano de 1985, o Relógio 
de Sol é uma obra que une arte e ciên-
cia. Os relógios de sol nos remetem a 
um passado em que a medição do tem-
po acontecia por meio da observação 
dos movimentos dos astros. O modelo 
instalado na Cidade Universitária mar-
FD�DV�KRUDV�� LQGLFD�DV�FRQVWHODo}HV�GR�
zodíaco, os solstícios de inverno e de 
verão e os equinócios de outono e pri-
mavera.

1R�FKmR�GR�UHOyJLR�GH�VRO�Ki�GLYHUVDV�PDUFDo}HV�TXH�SHUPLWHP�LGHQWL¿FDU�
GDWDV�DVVRFLDGDV�jV�FRQVWHODo}HV�GR�]RGtDFR��DOpP�GLVVR�D�VRPEUD�H�D�DOWXUD�GR�
VRO�PRVWUDP�D�SRVLomR�GR�KHPLVIpULR�VXO�FRP�UHODomR�DR�VRO��7RGDV�HVVDV�LQIRU-
PDo}HV�SRGHP�SURPRYHU�XPD�ERD�GLVFXVVmR�VREUH�RV�PRYLPHQWRV�GRV�DVWURV��D�
PHGLomR�GR�WHPSR�H�DV�HVWDo}HV�GR�DQR�

Exposições e/ou Ações Educativas

Conteúdos sugeridos
��astronomia
��medição do tempo

Informações para agendamento
O espaço é de uso livre e recomenda-
se visita prévia pelos docentes

Para conhecer mais
KWWS� � �SDUD�I LV LFD�EORJVSRW �FRP�
br/2013/01/do-chao-para-o-ceu-o-re-
logio-solar-e-as.html 

Localização
Praça do Relógio Solar - Cidade Uni-
versitária, São Paulo/SP.
Saindo da Escola de Aplicação são 9 
minutos caminhando.

http://para-fisica.blogspot.com.br/2013/01/do-chao-para-o-ceu-o-relogio-solar-e-as.html
http://para-fisica.blogspot.com.br/2013/01/do-chao-para-o-ceu-o-relogio-solar-e-as.html
http://para-fisica.blogspot.com.br/2013/01/do-chao-para-o-ceu-o-relogio-solar-e-as.html
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#JCMJPHSBàB
&$=(//,��6��&LrQFLD��FXOWXUD��PXVHXV��MRYHQV�H�HVFRODV��TXDLV�DV�UHODo}HV"�

7HVH��GRXWRUDGR��±�3RQWLItFLD�8QLYHUVLGDGH�&DWyOLFD�GR�5LR�GH�-DQHLUR��'HSDUWD-
mento de Educação. Rio de Janeiro : PUC-Rio, 2005.

1$9$6���$���0����&217,(5���'���0$5$1',12���0��&RQWURYpUVLD��FLHQWt¿-
ca,  comunicação  pública  da  ciência  e  museus  no  bojo  do  movimento  CTS. 
Ciência  & Ensino  (Online),  v.1,  1-12, 2007.
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