
 

Guia do visitante 
 

Bem-vindo ao Museu da Ciência. Este 

guia apresenta informações gerais sobre 

os locais, as exposições e os programas, 

bem como uma chave de tradução para 

o mapa do museu. 

 

Converse com um funcionário do 

museu no balcão de informações para 

obter um mapa e esclarecimentos sobre 

os serviços, as apresentações e a 

programação das exposições do museu, 

e para saber da possibilidade de contar 

com um intérprete disponível no seu 

idioma.  

 

[hyperlink]Consulte a programação de 

hoje para conhecer as apresentações e os 

horários das exposições.  

 

EXIBIÇÕES 

Para saber os horários das exposições, 

consulte a bilheteria ou o balcão de 

informações. 

 

4-D Theater (Cinema em 4D) 

Blue Wing (ala azul), 2º andar 

Assista a um filme em 3D em alta 

definição, combinado com efeitos 

especiais integrados aos assentos do 

cinema e no ambiente ao seu redor. Essa 

atração envolvente agradará a todos os 

seus sentidos!  

Cerca de 15 minutos.  

 

Mugar Omni Theater (Teatro Mugar 

Omni) 

Red Wing (ala vermelha), 1º andar 

Assista a um filme com o maior formato 

do mundo, projetado em uma tela 

circular, com a altura de um prédio de 

cinco andares. Cerca de 50 minutos.  

 

Alguns filmes contam com as seguintes 

opções: narração amplificada, narração 

descritiva (fones de ouvido estão 

disponíveis no balcão de informações) e 

legenda descritiva (CC). Um número 

limitado de refletores está disponível 

com os porteiros na entrada da sala 

15 minutos antes do início da exposição.  

 

Charles Hayden Planetarium 

(Planetário Charles Hayden) 

Red Wing (ala vermelha), 1º andar 

Utilizando tecnologia digital, o 

planetário oferece exibições incríveis 

sobre nosso sistema solar e o universo. 

Cerca de 35 a 45 minutos.  

 

Alguns filmes contam com as seguintes 

opções: narração amplificada (fones de 

ouvido estão disponíveis no balcão de 

informações) e legenda descritiva (CC).  

 

Astronomy After Hours (Astronomia 

durante a noite) 

Gilliland Observatory (Observatório 

Gilliland), estacionamento do museu, 5.º 

andar 

Em noites de sexta-feira claras, veja 

estrelas, planetas, a lua e outros 

fenômenos astronômicos. Em noites 

nubladas, faça um passeio por nosso 

observatório e participe de atividades 

relacionadas à astronomia das 20h30 às 

22h. Somente de março a meados de 

novembro.  
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APRESENTAÇÕES 

 

As apresentações de ciências ocorrem 

durante o dia, nas salas de exposição. As 

apresentações são gratuitas, com 

ingresso para as salas de exposição. 

Consulte o mapa/guia do museu para 

saber os horários. As programações 

variam, mas não deixe de assistir a estas 

apresentações populares: 

 

Design Challenges (Desafios de 

projeto) 

Pense como um engenheiro ao projetar, 

construir e testar uma solução protótipo 

para o desafio do dia. Participe de 

atividades contínuas. 60 minutos. 

 

Hands-On Laboratory (Laboratório 

prático) 

Explore algumas das mesmas ferramentas 

e técnicas que os cientistas utilizam em 

seus laboratórios (somente de terça a 

sábado). 2 horas. 

A programação está sujeita a alterações. 

 

Lightning! (Relâmpagos!) 

Fontes elétricas internas desencadeiam 

explorações sobre relâmpagos, cargas 

elétricas e segurança durante 

tempestades. 20 minutos. 

 

Live Animal (Animais vivos) 

Aprenda sobre a natureza com estes 

residentes escamosos, peludos e com 

penas que habitam o nosso Live Animal 

Center.  20 minutos. 

 

Science Live! (Ciência ao vivo!) 

Um cronograma rotativo de descobertas 

científicas ao vivo. 20 minutos. 

 

Science Snapshot (Instantâneos da 

ciência) 

Veja de perto as últimas novidades em 

ciência e tecnologia em nossas vidas. 20 

minutos. 

 

Afternoon Report (Noticiário da tarde) 

Junte-se ao nosso âncora no palco para 

um noticiário rápido sobre as últimas 

notícias científicas. 20 minutos. 

 

 

 

 

 

EXHIBIT HALLS 

 

Além de apresentar várias exposições 

itinerantes a cada ano, o Museu também 

exibe mais de 700 exposições 

permanentes. 

 

Não perca essas populares exposições: 

 

Gordon Current Science  

& Technology Center (Centro Gordon 

de ciência atual e tecnologia) 

Blue Wing (ala azul), 1º andar 

O que está acontecendo hoje na ciência? 

Descubra no Gordon Current Science & 

Technology Center, que reage 

prontamente a notícias, eventos e 

avanços. 

 

Wicked Smart: Invented in the Hub 

(Grandes gênios: inventado por aqui) 

Blue Wing (ala azul), 1º andar 
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Esta exposição convida você a celebrar as 

maiores inovações realizadas em Boston e 

os criadores que as vislumbraram. 

 

Butterfly Garden (Jardim das 

borboletas) 

Blue Wing (ala azul), 2º andar 

Caminhe entre as borboletas que voam 

livremente neste conservatório de 

temperatura amena, repleto de plantas 

exóticas. 

É necessário ingresso adicional. 

 

CENTROS DE ATIVIDADES DE 

CIÊNCIAS 

 

Investigate! A See-for-Yourself Exhibit 

(Pesquise! Uma exposição a ser 

desvendada por si próprio) 

Blue Wing (ala azul), 2º andar 

Faça experiências.  

 

Natural Mysteries (Mistérios naturais) 

Green Wing (ala verde), andar inferior 

Compare e classifique objetos para 

desvendar mistérios.  

 

Making Models (Criando modelos) 

Blue Wing (ala azul), 1º andar 

Use modelos para explorar objetos, 

fenômenos e ideias.  

 

Behind the Scenes (Nos bastidores) 

Blue Wing (ala azul), 1º andar 

Veja em primeira mão como são produzidas 

as exposições e ajude o museu a criar outras 

testando as mais novas ideias para 

exposições antes que elas adquiram seu 

formato final.  

 

Yawkey Gallery on the Charles River 

(Galeria Yawkey sobre o rio Charles) 

Green Wing (ala verde), andar inferior 

Conheça as conexões entre a engenharia e a 

natureza sobre o rio Charles. 

 

ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO COM 

EDUCADORES 

 

Os educadores vestem os nossos 

próprios aventais vermelhos de 

laboratório em exposições vibrantes, nas 

quais é possível investigar tópicos, fazer 

experiências e descobrir sozinho as 

respostas. Atenção aos horários 

especiais. 

 

Hall of Human Life (Sala da vida 

humana) 

Green Wing (ala verde), 2º andar 

Com mais de 70 componentes 

interativos, esta exposição permite que 

os visitantes explorem sua biologia e 

saúde em transformação de novas 

maneiras, desde o nível psicológico até o 

molecular. Aberta durante o horário das 

Exhibit Halls. 

 

 

 

 

 

 

Discovery Center (Centro Discovery) 

Red Wing (ala vermelha), 1º andar 

Atividades didáticas para crianças de 

até 8 anos e famílias com crianças 

pequenas. Os horários variam; consulte a 

programação na entrada. 
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ONDE COMER 

 

Riverview Café 

Alimentos fornecidos pela Wolfgang 

Puck Catering. Faça a sua escolha entre 

uma variedade de refeições e lanches: 

pratos quentes, pizza, sanduíches, 

saladas, café, bolos e sorvetes. Aberto 

diariamente. 

 

SERVIÇOS E CORTESIAS 

 

Para obter informações sobre os serviços 

e as cortesias oferecidas pelo museu, 

como achados e perdidos, cadeiras de 

rodas e patinetes elétricos, converse com 

um funcionário no balcão de 

informações. Procure pela chave da 

tradução do mapa neste guia. 

 

HORÁRIO DOS EXHIBIT HALLS 

 

Regular: 9h às 17h00.  

Sextas-feiras: 9h às 21h (o ano todo) 

Todos os locais fecham às 14h nas 

vésperas de Thanksgiving (4ª quinta-

feira de novembro) e na véspera de 

Natal; fechados nos dias de 

Thanksgiving e Natal. 

Os horários estão sujeitos a alterações 

 

 

 

PREÇO DOS INGRESSOS 

 

Consulte a bilheteria do museu. Pacotes 

combinados de eventos estão 

disponíveis. 

 

ESTACIONAMENTO PAGO 

 

Se você utilizou o estacionamento do 

museu, leve seu recibo até os quiosques 

de autoatendimento, localizados no 

saguão a caminho do estacionamento. 

Pagamento apenas com cartão de 

crédito ou de débito. 

 

ADESÃO AO MUSEU 

 

Os associados do museu desfrutam de 

entradas ilimitadas aos Exhibit Halls 

durante o ano todo, descontos 

exclusivos, convites para eventos 

especiais e um número selecionado de 

passes gratuitos para assistir a shows do 

teatro Omni e do planetário, bem como 

acesso a mais de 400 centros de ciências 

do mundo todo. Faça a sua adesão hoje 

mesmo e deduza um número limitado 

de ingressos para os Exhibit Halls da 

sua taxa de adesão! Para obter mais 

informações, vá à bilheteria do museu 

ou ligue para (617) 723-2500. 

 

BOSTON DUCK TOURS 

 

O museu é o ponto de partida para os 

Boston Duck Tours. Compre ingressos e 

produtos selecionados com os 

funcionários da Duck Tours localizados 

na praça frontal do museu. Os passeios 

saem da nossa calçada, localizada 

próxima ao T. rex. Disponível 

diariamente, do fim de março ao fim de 

novembro. Para reservas e obter mais 

informações: 617–267–DUCK, 

bostonducktours.com. 
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CHAVE PARA O MAPA DO MUSEU 

 

Utilize esta chave para traduzir os 

nomes das exposições e das áreas de 

serviço do museu. 

 

 

TERCEIRO ANDAR 

Pegue o elevador da Green Wing (ala 

verde) ou suba as escadas. 

 

Green Wing (ala verde) 

Educator Resource Center (Centro de 

Recursos do Educador) 

Weems Sculptures (Esculturas de 

Weems) 

Brad Washburn Exhibit (Exposição Brad 

Washburn) 

 

SEGUNDO ANDAR 

Blue Wing (ala azul) 

Butterfly Garden (Jardim das 

borboletas) 

Cahners Theater (Teatro Cahners)  

Conserve@Home 

Investigate! (Pesquise!) 

The Light House (A casa dos raios) 

Science in the Park (Ciência no parque) 

Seeing Is Deceiving (Ver é uma ilusão) 

Theater of Electricity (Teatro da 

eletricidade) 

4-D Theater (Cinema em 4D) 

 

Green Wing (ala verde) 

Hall of Human Life (Sala da Vida 

Humana; inclui abelhas,      

pintinhos e micos) 

Nichols Gallery (exposições especiais) 

 

PRIMEIRO ANDAR 

RECEPÇÃO 

Este é o saguão principal do museu. 

Ingressos e informações estão 

disponíveis neste local. 

 

 

 

 

Blue Wing (ala azul) 

Behind the Scenes (Nos bastidores) 

Engineering Design Workshop (Oficina 

de projetos de engenharia) 

Gordon Current Science &  

Technology Center (Centro Gordon de 

ciência atual e tecnologia) 

Making Models (Criando modelos) 

Mapping (Esquematização) 

Math Moves! Experiencing Ratio and   

Proportion (Movimentos matemáticos! 

Vivendo a razão e proporção) 

The Virtual FishTank  (Tanque de peixes 

virtual) 

T. Rex 

Theater of Electricity (Teatro da 

eletricidade) 

Wicked Smart: Invented in the Hub 

(Grandes gênios: inventado por aqui) 

 

Green Wing (ala verde) 

Globe (Globo) 

New England Habitats (Habitats de 

New England) 

 

Red Wing (ala vermelha) 

Atrium (Átrio) 

Escultura áudio-cinética 

Charles Hayden Planetarium (Planetário 

Charles Hayden) 

Discovery Center (Centro Discovery) 
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Mugar Omni Theater (Teatro Mugar 

Omni) 

Riverview Café 

Loja do museu 

Polagem 

Escada acústica/Escadas 

Cosmic Light (Luz cósmica) 

 

 
Acesso ao Teatro Mugar Omni: pegue 

o elevador da Reg Wing (ala vermelha) 

no 1.º andar para o mezanino. 

 

 

 

 

 

TÉRREO 

Pegue o elevador na Red Wing (ala 

vermelha) ou Green Wing (ala verde) no 

primeiro andar ou desça as escadas. 

 

Blue Wing (ala azul) 

Dinosaurs (Dinossauros)  

Energized! 

Living on the Edge (Vivendo no limite) 

Catching the Wind (Capturando o 

vento) 

Take a Closer Look (Vendo mais de 

perto) 

 

Green Wing (ala verde) 

Colby Room (Sala Colby) 

A Bird’s World (O mundo dos pássaros) 

Natural Mysteries (Mistérios naturais) 

Shapiro Family Science Live! Stage 

(Palco Ciência ao vivo com a Família 

Shapiro) 

Yawkey Gallery on the Charles River 

(Galeria Yawkey sobre o rio Charles) 

 

Red Wing (ala vermelha) 

Salas de aula 

Live Animal Care Center (Centro de 

cuidados de animais vivos) 

Suit/Cabot Lab (Laboratório Suit/Cabot) 

 

Praça frontal 

Boston Duck Tours (Tours dos patos de 

Boston), de março a final de novembro 

Hubway (aluguel de bicicletas) 

 

SÍMBOLO DA CHAVE 

Os serviços a seguir podem ser 

encontrados no Information Booth 

(Balcão de informações), 1º andar 

Achados e perdidos (ou ligue para 617-

589-0319) 

 

Primeiros-socorros e outras emergências 

 

Crianças perdidas: ensinar as crianças 

para se apresentarem neste local 

 

Equipamentos para audição assistida 

 

Cadeiras de rodas, patinetes elétricos 

 

Carrinhos de bebê, acesso ao fraldário 

semiprivativo 

 

SÍMBOLO DA CHAVE ADICIONAL  

 

Acessível    

Elevador    

Escadas    
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Banheiros    

Banheiro familiar    

Braille     

Sistema de áudio auxiliar   

Com legenda   

Descrições em áudio   

Refeições     

Chapelaria e armários com 

cadeados  

Caixa eletrônico   

Estacionamento    

Pagamento à parte   

É necessário ingresso 

 

Fraldário disponível na maioria dos 

banheiros. 

 

A amamentação pode ser realizada em 

qualquer área do museu. 

 

 

 

 
 

(617) 723-2500 

mos.org 

 

Compre ingressos on-line ou pelo 

telefone! 

 

 

 


