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Torne-se membro agora!

Para famílias

Além de entrada GRATUITA durante todo o ano, como
membro você terá direito a um número limitado de ingressos
GRATUITOS ou com desconto para exposições especiais,
entrada GRÁTIS em mais de 200 museus de ciência e
tecnologia em todo o país, DESCONTOS na Confeitaria da
Esquina e no McDonald’s, e DESCONTOS em programas
educativos. TORNE-SE MEMBRO AINDA HOJE!

• Crown PlayLab,
laboratório para a família
• Planeta em Evolução
• Américas Antigas
• Dentro do Egito Antigo
• Passeio pela Natureza
• O que é um animal?
• Sue

Se você se tornar membro hoje, estará economizando o preço
da entrada. Traga seu recibo para o balcão de atendimento aos
membros antes de sair para se cadastrar e economizar.

Para saber os horários do Museu ou planejar sua próxima
visita, visite nosso site em fieldmuseum.org.

Envie o texto FIELD pelo celular para 20222 para fazer
uma doação de US$ 5 hoje!
Certificado pela Mobile Giving Foundation
mpre.

Descobrindo se

1400 South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, 60605-2496 / 312-922-9410

Fotos ©The Field Museum, John Weinstein, exceto: Imagem do PlayLab ©The
Field Museum; Egito, Ron Testa e Diane White; Viajando pelo Pacífico e Plantas
do Mundo, Amelia Larsen; Costa Noroeste, Thomas Brandenburg.

Incluído no preço
da entrada:

Exposição com ingressos
especiais:

Caixa automático

Máquinas de refrigerante e comida

Biblioteca do Museu
Funcionamento: 13h – 16h
Segunda a Sexta
(312) 665-7887
Peça aos seguranças
em qualquer entrada
para ter acesso.
Recomenda-se marcar hora.
Segunda segunda-feira do
mês gratuita generosamente
patrocinada pela Target

• Aventura Subterrânea

Visite nossa lojas exclusivas do Museu!
P Loja principal

S Loja da Sue

T Loja das Rochas

No nível térreo existem dois banheiros grandes
próprios para famílias.
O Field Museum agradece à população de Chicago pelo seu apoio generoso de
muitos anos ao Museu através do Chicago Park District. Além disso, os programas
do Museu são patrocinados em parte por um subsídio do Departamento de Assuntos
Culturais da Cidade de Chicago e pelo Conselho de Artes de Illinois, um órgão
estadual.
Impresso em papel reciclado. Se você não deseja guardar este mapa como
lembrança, por favor recicle-o ao sair do Museu.

Comece pela Sue!

Veja o T. Rex maior e mais completo jamais descoberto

OBRIGADO PELA VISITA

EXPOSIÇÕES PERMANENTES DO FIELD MUSEUM

Cimema 3D

S

Ernst & Young

Descubra o T. Rex chamado
Sue como você nunca viu antes
em uma fantástica experiência
cinematográfica em 3D. Ouse se
encontrar frente a frente com
esse predador ensurdecedor e
estremecedor que vai tirar seu fôlego. Não deixe de conhecer
o cinema 3D digital Ernst & Young de última geração para
uma experiência sem igual.
Exposição com ingressos especiais S

Crown PlayLab,
laboratório para a família
Jovens exploradores têm seu próprio mundo em um grande
museu! Seu jovem explorador pode escavar
para procurar ossos de dinossauros, moer
milho em um pueblo, tocar
música com instrumentos
do mundo inteiro ou
vestir uma fantasia de
animal e se arrastar,
pular ou voar! Até 6
anos de idade.
T
Inscrição prévia
necessária para grupos

Nível superior

P

T

Nível principal

Nível térreo

Saguões Kenneth and Anne Griffin do

Planeta em Evolução

Se você procura por dinossauros, este é o
lugar certo! Faça uma jornada emocionante
através de 4 bilhões de anos de vida na Terra,
de organismos de uma única célula e dinossauros
enormes e nossa grande família humana. S
O Elizabeth Morse Genius Charitable Trust é o generoso patrocinador do Saguão
Genius de Dinossauros do Planeta em Evolução.

Saguões McCormick Foundation das

Américas Antigas

Embarque em uma jornada através de 13.000
anos de engenhosidade e conquistas humanas.
Conheça o mundo dos caçadores de mamutes
da era do gelo... veja como viviam as
famílias nas primeiras vilas... explore
os maravilhosos impérios dos Incas e
dos Astecas... e a riqueza da vida de
antigamente no quintal da própria Chicago. P

O Crown Family PlayLab é generosamente
patrocinado pela família Crown.

Aventura
Subterrânea

EXPLORE OS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS DO FIELD MUSEUM!

Centro de
Descoberta de DNA

Veja como é a vida através dos olhos
de um inseto. Explore um mundo
subterrâneo onde tudo é 100 vezes
maior do que o tamanho normal e
descubra a diversidade da vida sob
os seus pés.
Exposição com ingressos especiais
T
Patrocinador principal: Monsanto

Daniel F. and Ada L. Rice

Seja testemunha de pesquisas
pioneiras no laboratório Pritzker
do Field Museum. Acompanhe os
estudos dos cientistas dedicados à
preservação da biodiversidade no
mundo e sua análise de amostras
de DNA.

Grainger

Saguão das Pedras Preciosas

Surpreenda-se com a beleza e o esplendor de mais
de 700 pedras preciosas e descubra como elas têm
capturado o nosso fascínio por milhares de anos.
Formações naturais incomuns, pedras
lapidadas estonteantes e jóias únicas.
O Saguão Grainger de Pedras Preciosas é generosamente
patrocinado pela Grainger Foundation.

S

Regenstein

Artifact
Conservation Lab

Conservadores em ação! Veja
em primeira mão como é feita
a conservação de artefatos do
Museu por especialistas em seu
estudo, preparação e conservação
de artefatos raros de nosso
imenso acervo de antropologia.

S Mezanino oeste

S Mezanino oeste

McDonald’s

A entrada
em todos os
laboratórios
é gratuita
com o
pagamento
do ingresso
normal

Fossil Preparation
Laboratory

Veja nossos especialistas
prepararem fósseis recém-escavados
para estudos.

S Mezanino leste

Dentro do Egito Antigo

Descubra os segredos do Egito descendo
em uma antiga tumba, com mais de 20
múmias e mais! P T

GALERIAS DE EXPOSIÇÕES ESPECIAIS
S

G
 aleria da Família Gary C. Comer

P
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Galeria Brooker
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Galeria de exposições Holleb

P

 entro de Exposições
C
Sidney Yates and Ada Yates

Leões de Tsavo

Mamíferos da Ásia

Fique frente a frente com esses ferozes
leões do leste da África. P

Veja pandas gigantes, tigres de
Bengala, leopardos e mais mamíferos
impressionantes da Ásia em dioramas
espetaculares de seu habitat natural.
P

África

Descubra culturas dinâmicas
e explore os ricos ambientes
naturais do enorme continente
africano. P

Saguões Regenstein do Pacífico

Saguão Alsdorf de

Povos da Costa Noroeste
e do Ártico

Compare a vida no Ártico com a vida em P
uma costa temperada e veja como esses
ambientes geraram duas culturas diferentes.

Viajando pelo Pacífico

Descubra como é a vida em uma praia
paradisíaca! S

Bushman

Encare o olhar penetrante de
um dos primatas mais populares,
um gorila das planícies que habitava
o zoológico Lincoln Park. T

Plantas do Mundo

Explore o amplo mundo das plantas e
surpreenda-se com nossos modelos de
plantas mundialmente famosos S

Saguão Malott de

Jades

Esta impressionante exibição de objetos
do acervo do Museu levará você a dois
mil anos de história da China. S

