ABCMC na Marcha da Ciência
O Coronavírus apenas será controlado pela solidariedade entre as pessoas e pelo
trabalho da ciência. Por isso, essa semana, no dia 07 de maio, teremos a Marcha Virtual
da Ciência. Museus e centros de ciência brasileiros estarão fazendo atividades para
marcar essa data, confira a seguir:

1) Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência e Secretaria Regional da
SBPC(MA)
Observação Astronômica a partir da cidade de São Luís - MA em pleno Lockdown.
Live pelo canal do Instagram @ilhadaciência 7 de maio / 18h30
Presença confirmada do Planeta Vênus e da Lua

2) Espaço Ciência, PE
Quarto Desafio Fora Corona: - em um vídeo de até 1 minuto, fale ou mostre a
importância da ciência na pandemia de covid-19
Atividades do Dia Nacional da Matemática, 6 de maio
Postagens periódicas: Minha História no Museu, Pesquisa em Tempos de Corona,
Minha Casa tem Ciência, etc
No dia 7: participação e divulgação do evento Webibário, da Associação
Pernambucana de Ciência; participação nos twitaços da Marcha; participação e
compartilhamento de eventos SBPCnet.
Durante toda semana, compartilhamento de vídeos e materiais da Marcha
www.espacociencia.pe.gov.br
Facebook: @espacocienciape
Twitter: @EspacoCienciaPE

Youtube: Espaço CiênciaPE
Instagram: espacociencia_pe
3) Espaço Giroscópio de Ciências de Itapetininga
Discussões e reflexões sobre percepção pública da ciência, política, fake news e
covid-19
https://youtu.be/z8qoW3hfJd4
https://youtu.be/6crzEL9NW5k

4) Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, RJ
Vídeos novos no YouTube.
Novas threads sobre astronomia no Twitter.
Novos textos no Blog dos astrônomos na página da internet.
Escolha do nome do mascote do Planetário.
Live do astrônomo Naelton Araújo na sexta-feira dia 9.
http://planeta.rio/
https://twitter.com/PlanetarioDoRio
https://www.facebook.com/planetariodorio/
https://www.instagram.com/planetariodorio/
https://www.youtube.com/planetariodoriooficial
5) Museu da Astronomia e Ciências Afins, RJ
O céu que nos conecta
Como será que crianças e jovens estão observando o céu neste momento em que a
orientação é a de se permanecer em casa, sem poder frequentar escolas, cursos,
pracinhas, museus? Por isso, chegou a hora de mostrar o valor da arte na nossa rotina
com muita criatividade, exibindo como o céu inspira e é visto neste momento de
isolamento pelo olhar das crianças e adolescentes.
Faça o seu desenho/arte e nos envie!
Início das inscrições: 28 de abril
Encerramento das inscrições: 13 de maio
Trabalho de seleção para a mostra virtual: 14 a 20 de maio
Lançamento da mostra virtual no site do Mast: 5 de junho.
Informações: www.mast.br
6) Museu da Vida, RJ
Segunda, dia 4
Dia de conhecer a matemática Lis Custódio nas redes sociais do Museu em mais uma
ação das #CientistasNegras!
Terça, dia 5
Dia Mundial de Higiene das Mãos! Vamos reforçar a importância desse ato de
prevenção?
Além disso, participe da Museum Week 2020: envie seu desenho do Castelo Mourisco
da Fiocruz para o e-mail museudavida@fiocruz.br.
Quinta, dia 7

Você já visitou a Exposição Rios em Movimento? Compartilhe sua foto marcando a
hashtag #EuNoMuseudaVida.
Às 15h, teremos a live semanal no Instagram do Museu da Vida sobre o SUS. A
convidada é Fabiana Pinto, graduanda de Saúde Coletiva da UFRJ e integrante do
Observatório História e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).
Sexta, dia 8 No segundo vídeo em comemoração aos 21 anos do Museu da Vida,
vamos entender como o MV se relaciona com o seu território.
http://www.museudavida.fiocruz.br/
https://www.youtube.com/museudavida/
https://www.facebook.com/museudavida
https://www.instagram.com/museudavidafiocruz/
7) Museu Itinerante Ponto UFMG
4°Edição do Concurso de Desenho para Escolha da logomarca da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia - etapas de inscrições, seleção e votação: ocorrem por meio do
site snct.museu.cp.ufmg.br e das redes sociais do museu.
Inscrições para a 8°Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas
Técnicas(8°Febrat): ocorrem por meio do site do
evento https://www.even3.com.br/8febrat/ e das redes sociais do museu.
Quiz covid-19: uma série de perguntas e respostas sobre a covid-19 realizada nos
stories do Instagram do museu com o intuito de informar e incentivar a população a
buscar informações de fontes seguras sobre a doença é o atual estágio da pandemia.
Mini palestra através da ferramenta de lives do instagram do museu.
Data:07/05/2020 Horário:17h Tema:"Espaços não formais de aprendizagem e
habilidades para o futuro." Palestrantes:Tânia Margarida Lima Costa e Santer Álvares
de Matos.
Serie de postagens sobre ciência e inovação (em breve) nas redes sociais do museu.
https://www.facebook.com/MuseuItinerantePontoUfmg/
https://www.facebook.com/feirafebrat/
Instagram:@museuponto
http://museu.cp.ufmg.br/
8) Live sobre Divulgação Científica em Museus de Ciência: Como fica a interatividade
em tempos de pandemia?
Douglas Falcão (Presidente da ABCMC) e José Ribamar (Ex-Presidente da ABCMC)
7 de maio / 19h
Instagram: @dsfalcao13
Não esqueçam o recado mais importante da ciência neste momento #fiquememcasa
#museuemcasa e #MarchaVirtualpelaCiencia.
Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC)

