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Exposição "Vias do Coração" tem réplica do coração humano. 

Foto: Wesley Brasil / AGÊNCIA BAIXADA.

Museu Ciência e Vida recebeu mais de 4.000 
visitas em 3 semana

Tags: museu . Museu Ciência e Vida

No dia 30 de junho, o Museu Ciência e Vida terminou a chamada “obra física”, onde as edificações foram 
entregues e desde então o museu recebe visitantes diariamente na exposição “Vias do coração” e no Planetário 
Marcos Pontes.

Entrada gratuita no início da operaçãoEntrada gratuita no início da operaçãoEntrada gratuita no início da operaçãoEntrada gratuita no início da operação

No momento, o Museu está operando com entradas gratuitas, porém a previsão é de haver uma cobrança no valor 
de R$ 4,00, e meia-entrada no valor de R$ 2,00.

Exposição Exposição Exposição Exposição ““““Vias do CoraçãoVias do CoraçãoVias do CoraçãoVias do Coração” ” ” ” até 31 de julhoaté 31 de julhoaté 31 de julhoaté 31 de julho

A única exposição em atividade no momento é “Vias do Coração”, onde 
acontecem vídeos educativos em 3D, além de atividades interativas sobre 
o funcionamento do sistema circulatório.

A exposição se dá em forma de estações, que abordam temas 
relacionados ao sistema circulatório: nas estações periféricas há 
informações sobre anatomia, funcionamento do coração, sistema 
circulatório e os principais elementos constituintes do sangue.

No vídeo feito pelo Site da Baixada foi mantido o audio original, onde é 
possível ter uma ideia do som feito pela exposição, que mostra os 
diferentes tipos de batidas do coração humano.
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Além da exposição, o Museu conta com o Planetário Marcos Pontes, aberto diariamente em sessão única às 15h.

O Museu prepara-se para receber exposições, e até 2012 deverá estar 100% operacional. Em visita ao quarto 
pavimento, o Site da Baixada registrou a aplitude da área que receberá exposições:

Quarto pavimento tem pisos que podem ser removidos para instalação elétrica das exposições. Foto: Wesley Brasil / 

AGÊNCIA BAIXADA.

Galeria de fotos da exposição Vias doGaleria de fotos da exposição Vias doGaleria de fotos da exposição Vias doGaleria de fotos da exposição Vias do    CoraçãoCoraçãoCoraçãoCoração

O museu está localizado no prédio do antigo fórum de Caxias, na rua Ailton da Costa s/nº, bairro Jardim 25 de 
Agosto. Para escolas, recomenda-se agendamento prévio por telefone: 2671-7797.

Exposição: terça a domingo, das 10h às 17h.

Planetário: terça a domingo, sessão única às 15h.
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