


Quem somos...!!!

 Ciência Divertida é a empresa líder em atividades científicas interativas
para crianças entre 04 e 17 anos.

 Nossos programas educativos estão focados no Meio Ambiente,
Nutrição, Astronomia, Saúde, Prevenção e todos os aspetos da ciência.

 Mais de doze milhões de crianças já participaram de nossos programas.

 Estamos em 146 Escritórios em 36 países:

Desde 1994, nossa missão é despertar a curiosidade e imaginação das crianças
do mundo todo por meio da criação de atividades interativas únicas e originais.

Estas atividades aumentam o interesse das crianças nos temas desenvolvidos e
as ajudam a compreender o mundo com o qual interagem.

Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Emirados 
Árabes Unidos,Equador, Egito, França, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonésia, Itália, Costa de Marfim, 
Jordânia, Luxemburgo, México, Marrocos, Panamá, Portugal, Holanda, Nicarágua, Paraguai, Porto Rico, 
România, El Salvador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela

Nossa missão 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv00FkVi2u0


O Esporte nas nossas vidas!!

O esporte tornou-se uma necessidade para todos, e tem que ser incentivado desde criança 
para garantir a Qualidade de Vida. Temos que ver esporte não só como uma forma manter 
a saúde, mas também como uma fonte de prazer.

Na Ciência Divertida desenvolvemos um programa capaz de envolver a criança pelo 
entretenimento, levar conceitos educativos para que eles compreendam totalmente os 
benefícios e pratiquem esportes ou uma atividade física baseado em três aspectos 
relevantes: 

Meu Corpo – A Máquina do Esporte (8 - 12 anos)

	

Psicológico: 
Características do esquema corporal. 
Consciência do corpo em relação ao resto do mundo. 
Representação do espaço de seu próprio corpo.

Comportamentais (como se expressa com ele mesmo e com outros?): 
Relações pessoais. 
Relações familiares. 
Relações interpessoais

Motores: 
Ajustamento do corpo.  
Modo de reprodução dos movimentos. 

Representação mental dos movimentos. 

Que coisas boas são o Esporte e a Alimentação!!! 



Meu Corpo – A Máquina do Esporte (8 - 12 anos)
Release 
Dois cientistas malucos iniciaram uma viagem diferente! no interior do corpo humano, e
descobrirão como o nosso corpo é a nossa principal máquina de Energia e como é importante
mantê-lo no dia a dia em ótimas condições. Neste Espetáculo, as crianças aprenderão:

• A compreender a importância de seu corpo e de seus 
principais sistemas;

• • Como funciona o sistema respiratório e a importância do ar 
nos pulmões;

• • A conhecer o esqueleto e sua função como suporte interno 
para seus músculos e órgãos.

• • A organização do sistema circulatório: coração e vasos 
sanguíneos, e as manifestações externas da atividade do 
sistema circulatório (pulsação, pulso e sons do coração), por 
meio da construção de um coração artificial.

• • O que são as estruturas dos músculos esqueléticos, os 
tônus musculares e o seu funcionamento e ação sobre o 
esqueleto.

• • A compreender como são os movimentos de um músculo, 
por meio de uma articulação artificial.



Meu Corpo – A Máquina do Esporte (8 - 12 anos)

	

Apresentação e Introdução ao tema. Se apresentar e estabelecer as regras de
realização do espetáculo, por meio de uma apresentação bem diferente e divertida,
conhecerão a regra do bumbum e dos dedinhos. E se dará introdução ao tema com o
objetivo de ter consciência do funcionamento do corpo e suas reações ao momento
de fazer exercício.

Atividade 01. A respiração

O primeiro passo para ser um esportista é aprender a respirar, pelo que mediante um
pulmão artificial as crianças comprovar como funciona o ar nos nossos pulmões, e os
malucos cientistas ensinarão exercícios de respiração



Meu Corpo – A Máquina do Esporte (8 - 12 anos)

	

Atividade 02. A Circulação. Um coração artificial no cenário? Sim, por meio de
um coração feito de garrafas as crianças aprenderão a organização do sistema
circulatório: coração e vasos sanguíneos, e as manifestações externas da atividade do
sistema circulatório (pulsação, pulso e sons do coração), por meio da construção de
um coração artificial.

Atividade 03. A COLUNA VERTEBRAL

Uma coluna vertebral rígida? Mas como assim?

Todas os mistérios da coluna serão demandados com os cientistas e eles aprenderão
Identificar a coluna vertebral como um conjunto de vários ossos chamados vértebras;
Compreender a razão da coluna vertebral ser constituída por várias vértebras; E
reconhecerão que existem várias posturas que podem originar lesões na coluna
vertebral



Meu Corpo – A Máquina do Esporte (8 - 12 anos)

	Atividade 04. Os músculos.

Continuando a viagem pelo corpo chegou a hora de descobrir os
músculos! Com uma engenhosa maquete se ensinara as crianças os
movimentos de um músculo. Demonstrar a ação dos músculos
antagónicos e como fazer uma articulação em casa!!!

Atividade 05. Locomoção e alimentação

A grande viagem esta chegando ao final…..

E hora de muitas conclusões e testar os conhecimentos adquiridos. As crianças serão
capazes de entender que para cuidar da nossa saúde é necessário, além de uma boa
alimentação, ter atividade física todos os dias.

As crianças de despedirão com uma mensagem muito importante.....

O Nosso corpo e uma perfeita máquina do esporte, cuidemos dela com muito
carinho, exercício e uma boa alimentação.



www.vrprojetos.com.br
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