
Atividades para a Semana dos Museu 2022

No ano de 2022, a Semana Nacional de Museus Museus - SNM completa sua 20ª edição. Dessa

forma, trabalhando a temática “O Poder dos Museus”, o Museu e Centro de Ciências, Educação

e Artes “Luiz de Queiroz”, através das propostas do Serviço de Cultura e Extensão Universitária

da ESALQ - SVCEX, apresentará uma série de ações, trabalhando os potenciais dentro dos três

pilares da USP, sendo eles o ensino, a pesquisa e a extensão.

Ainda, por meio da parceria com outros membros da comunidade acadêmica, como o CRECIN

- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, o Serviço de Gestão

Ambiental/PUSP-LQ, Programa USP Recicla Piracicaba/Superintendência de Gestão

Ambiental da USP e o Plano Diretor Socioambiental do campus “Luiz de Queiroz”, a

programação terá um caráter misto de atividades, sendo elas:

Tour pelo acervo do Museu “Luiz de Queiroz”

De segunda-feira 16/05 até sexta-feira 20/05, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h.

Atividade gratuita. É necessário agendamentos prévios para grupos e escolas.

Espaço didático - “Sustentabilidade: do discurso à ação!”

De segunda-feira 16/05 até sexta-feira 20/05, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h.

Atividade gratuita. É necessário agendamentos prévios para grupos e escolas.

Oficinas e práticas com extensão universitária

De segunda-feira 16/05 até sexta-feira 20/05, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h.

Atividades gratuitas, exclusivo para grupos e escolas, mediante agendamentos.

Domingo no Museu

No dia 22 de maio, o Museu estará aberto excepcionalmente no domingo à tarde, das 14h às

18h. A proposta é que os visitantes possam explorar as salas temáticas e o acervo exposto,

bem como verem atividades de experimentos científicos práticos, de forma gratuita.



Sobre o Museu

O Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz” comemora em 2022, 38

anos de atividades e existência. Após 2 anos anos fechado, em virtude da pandemia, o espaço

reabriu para visitação, decidindo explorar e valorizar a extensão e produção acadêmica, bem

como a arte e cultura de Piracicaba como proposta para ações, como forma de demonstrar

que o ambiente museal é parte do dia a dia, tanto da universidade quanto da cidade e seus

moradores.

Vinculado ao Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESALQ, tem como objetivo trazer

a comunidade, tanto do campus quanto de fora, para momentos e espaços de lazer, cultura,

ensino, história e formação socioambiental.

Sobre o CRECIN - Centro de Referência em Ensino de Ciências da Natureza

O CRECIN - Centro de Referência em Ensino de Ciências da Natureza - foca no

desenvolvimento de projetos que objetivam a promoção do ensino de Ciências da Natureza,

por meio do desenvolvimento de recursos didáticos e ensino STEAM. Na “Semana dos

Museus”, o grupo realizará, em parceria com o Museu “Luiz de Queiroz”, atividades com o

intuito de incentivar a prática de metodologias ativas nas escolas.

Espaço didático - “Sustentabilidade: do discurso à ação!"
Com o apoio do Serviço de Gestão Ambiental/PUSP-LQ, Programa USP Recicla

Piracicaba/Superintendência de Gestão Ambiental da USP e o Plano Diretor Socioambiental

do campus “Luiz de Queiroz”, esse ambiente temático contará com salas trabalhando

conceitos como sustentabilidade, consumo, resíduos, reciclagem, educação ambiental, três

Rs, dentre outros assuntos que abordam tais áreas.


