INGRESSOS

COMO
QUEREMOS
IR?
O Museu do Amanhã é um
ambiente de ideias, explorações
e perguntas sobre a época de
grandes mudanças em que vivemos
e os diferentes caminhos que estão
por vir. Orientado pelos valores
éticos da Sustentabilidade e da
Convivência, oferece uma narrativa
sobre como poderemos viver
e moldar os próximos 50 anos. Uma
jornada rumo a futuros possíveis,
a partir de grandes perguntas que
a Humanidade sempre se fez.

Venda on-line: museudoamanha.org.br
A venda on-line de ingressos
permite o agendamento de horários
para a sua visita.
Inteira: R$ 20,00
Meia-entrada: R$ 10,00
Entrada gratuita às terças-feiras
Bilhete Único dos Museus
(Museu do Amanhã + MAR*):
R$ 32,00 (inteira) e
R$ 16,00 (meia-entrada)
*Exceto no último domingo do mês,
quando a entrada no MAR é gratuita..

MEIA-ENTRADA

Em todos os casos, é necessário
apresentar comprovação.

ENDEREÇO
Praça Mauá 1
20081-262 · Centro
Rio de Janeiro · RJ · Brasil

FUNCIONAMENTO

De terça a domingo, de 10h a 18h
Encerramento da bilheteria: 17h
Fechado às segundas-feiras.
Visite o nosso site
museudoamanha.org.br

• Crianças e jovens de 6 a 21 anos
• Estudantes de escolas particulares
e universitários
FALE CONOSCO
• Pessoas com deficiência
• Servidores públicos do município
do Rio de Janeiro
• Moradores ou naturais da cidade do
Rio de Janeiro
• Pagamento com cartão Santander
(válido somente para o titular
do cartão)

DE ONDE
VIEMOS?
QUEM
SOMOS?

/museudoamanha
GRATUIDADE
• Estudantes da rede pública de
ensino fundamental e médio
• Professores da rede pública de
ensino e de universidades públicas
• Crianças com até 5 anos ou idosos
a partir de 60 anos
• Assistente de pessoas com
deficiência
• Funcionários de museus ou
associados do ICOM com
selo da anuidade
• Guias de turismo
• Vizinhos do Amanhã
• Amigos do Amanhã - Programa
NOZ

O Museu do Amanhã
dispõe de pisos táteis,
rampas, cadeiras de rodas,
banheiros adaptados
e fraldários.

Este selo garante que o processo
produtivo deste papel teve uma
gestão ecologicamente adequada,
socialmente justa, economicamente
viável e em respeito à lei.

ONDE
ESTAMOS?
PARA ONDE
VAMOS?

AMANHECER

MEIO-DIA

ENTARDECER
A IRIS, sua assistente digital
no Museu do Amanhã, ajuda
a personalizar suas visitas
à Exposição Principal.
Você pode se cadastrar
nas telas interativas.

ENERGIA SOLAR
Placas solares na cobertura do prédio
movimentam-se como asas para
acompanhar o posicionamento do Sol
e aumentar a eficiência da captação
de energia. O projeto também valoriza
a entrada da luz natural.

COSMOS
De onde viemos?

GALERIA DO TEMPO

TERRA
Quem somos?

NÓS
Como queremos ir?
AMANHÃS
Para onde vamos?

Área Educativa
APRESENTADO POR SHELL

Observatório do Amanhã

GALERIA DAS FORMAS
Restaurante

APRESENTADO POR SHELL

Bilheteria

Laboratório de
Atividades do Amanhã

Loja

ANTROPOCENO
Onde estamos?

PUFFED STAR II
A estrela de 20 pontas
e 6 metros de diâmetro
é a escultura Puffed Star II,
do artista norteamericano
Frank Stella, doada
ao Museu do Amanhã.

APRESENTADO POR SANTANDER

Exposição Temporária

Ponto de Encontro

Auditório

Elevadores

Café

Banheiros

Guarda-volumes

INFOGRÁFICO: Alessandro Alvim
e Igor Machado · Jornal O Globo

JARDINS DO MUSEU
24 espécies nativas
da Mata Atlântica e
de restinga, típicas da
região costeira do Rio
de Janeiro, compõem
o jardim do Museu, aberto
à visitação livre.

ESPELHO D’ÁGUA
A água da Baía de
Guanabara abastece
os espelhos d’água e resfria
o sistema de climatização
do prédio, economizando
o uso de água doce.

