Parque CienTec
guia de visita

AGENDAMENTO

DURAÇÃO

Aos grupos com mais de dez visitantes, solicitamos que se agende pelo site
http://www.parquecientec.usp.br. O Setor Educativo entrará em contato para confirmação do agendamento do roteiro escolhido.
No caso de cancelamento da visita, solicitamos a notificação com o máximo de antecedência possível, para a otimização da agenda.

As visitas agendadas terão duração mínima de 2
horas e máxima de 4 horas, lembrando que cada
atividade tem a duração de aproximadamente 1
hora, incluindo deslocamento e/ou lanche.

HORÁRIOS DE VISITAÇÃO
A visitação é gratuita.
De segunda a sexta, das 9h00 às 16h30.
Sábados, das 9h00 às 16h30.

TIPOS DE VISITA
O Parque de Ciência e Tecnologia da USP oferece diversas atividades educativas, abordando temas sociocientíficos de forma interdisciplinar. Para conhecê-lo, é necessário
escolher, primeiramente, o tipo de visita, que são:

TEMÁTICA

EXPLORATÓRIA

ABERTA*

Visita guiada na área
específica passando pelas
atividades escolhidas . Cada
atividade dura cerca de uma
hora, incluindo deslocamento
e/ou lanche.

Visita dirigida a
professores e
coordenadores. Permite
uma visão geral das áreas
e atividades para planejar
o agendamento dos
grupos.

Trata-se de uma visita não
guiada permitida em determinadas áreas e espaços do
parque.
Para suporte, o visitante receberá um mapa para informações necessárias.

*A visita aberta não é permitida a escolas e agências

ROTEIRO

ÁREAS E ATIVIDADES

O roteiro é escolhido pelos visitantes, que
selecionam as áreas de interesse sugerindo
as atividades a serem realizadas.

COSMOS

As três áreas temáticas incluem diferentes
atividades que dialogam entre si.
Exposição Temporária – exposições não
permanentes que podem ser incluídas no
roteiro.

MEIO
AMBIENTE
Trilha “Fontes do Ipiranga”
Trilha “Mudanças Clímáticas
Globais”
Solo na Escola
Laboratório de Microscopia
Museu da Meteorologia
Estação Meteorológica

Alameda do Sistema Solar
Planetário
Nave Mário Schenberg (até 8 anos)
Luneta e Observação do Sol
Observação do céu
(sábados a partir das 18h)

FÍSICA E
MATEMÁTICA
Espaço Geofísica
Física no Cotidiano
(exposição de física
e jardim da física)
Matemática e Música
Brincando
com Matemática

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO
Av. Miguel Stéfano, 4.200
Água Funda.
São Paulo - SP
CEP: 04319-040
Tel: 11 5077 6312 ou 6314

