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 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 e todos os aspetos da ciência.

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

 Estamos em 146 Escritórios em 37 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 os interesses 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 

Quem somos...!!!

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


Objetivos do Projeto Cultural  

O projeto consiste na revitalização de espaços alternativos 

(como escolas, praças públicas, locais privados de acesso público, entre outros), 

tornando-os culturalmente aproveitáveis, desenvolvendo programa integrado que 
permite relacionar o cotidiano da criança com a representação ativa, através do 

teatro para crianças envolvendo a participação das mesmas como um todo.



Espetáculo:  “ENCONTRO DE SÁBIOS” - Todos merecem respeito”

Neste espetáculo, nossos cientistas chegam a um importante comitê... mas não se
trata de qualquer comitê, é um “Comitê de Sábios”!

Neste comitê se analisará o que acontece quando as crianças pensam estar
fazendo uma brincadeira, mas que na verdade o que estão praticando é Bullying!
O que muitas vezes pode parecer algo engraçado, uma piadinha inofensiva, pode
machucar muito os sentimentos do outro e, aprender a praticar empatia e se
colocar no lugar do outro, é de extrema importância para entender a gravidade
de praticar Bullying.

O que se aprende rindo e brincando 
nunca se esquece!

Após o espetáculo as crianças serão capazes de ter empatia
com as vítimas da violência, compreendendo os efeitos tão
negativos que esta tem, tanto para as vítimas quanto para os
que a infligem e entender o Bullying.

Ciência Divertida estimulando a criação de valores e enfatizando a
importância do respeito à diversidade e às diferenças.

O comitê de sábios será composto por um grupo de crianças que representarão uma
reunião de vários grupos, onde aprenderão a negociar, dialogar e respeitar à seus
colegas com o objetivo único de chegar à acordos. Aprenderão também à respeitar a
diversidade como forma de enriquecimento cultural.

Um comitê de sábios com grandes resultados e aprendizagens!!!!! 

Faixa Etária: 08 à 12 anos
Duração:  55 minutos



Atividade 01. DESFILE DAS DIFERENÇAS 

A atividade se inicia! O Comité de Sábios a inicio a suas atividades, 
marcado por um desfile muito original o desfile das diferencias. 

OBJETIVOS:

• Apresentar por meio de um desfile de distintas personas o 
objetivo do show, enfatizando as diferencias. 

• Apresentar a atividade e o funcionamento desta para as 
crianças e motivá-las para o que vão ver durante a sessão.

Atividade 02. NEGOCIAÇÕES DE ALTO NIVEL 

O Comité está em um dilema, precisam organizar uma importantíssima 
atividade mas…. Cada um quer fazer de seu jeito, mas precisam chegar a 
acordos para atingir um objetivo...

Objetivos:

• Ao finalizar, os participantes serão capazes de... determinar quão 
difícil é negociar quando se procura só satisfazer os próprios interesses.

• A importância da união e do diálogo para a solução de diferencias 
e conflitos. 

Espetáculo:  “ENCONTRO DE SÁBIOS” - Todos merecem respeito”



Atividade 03. O ESTADO DA SITUAÇÃO – BULLYING 

O Mundo está a pé de guerra e o Comité se da a tarefa de analisar o 
que acontece no Brasil e no Mundo, imagens de situações serão recebidas 
no laboratório e repassadas para determinar o que acontece.

OBJETIVOS:

• Ao finalizar, os participantes serão capazes de... ter empatia com 
as vítimas da violência, compreendendo os efeitos tão negativos que esta 
tem, tanto para as vítimas quanto para os que a infligem.

• Ao finalizar, os participantes serão capazes de...entender o que é o 
bullying.

Atividade 04. O ESTADO DA SITUAÇÃO - OS SENTIMENTOS 

Uma brincadeira entre os assistentes do comité ajudara a visualizar 
os sentimentos pelos quais passamos ao momento de ser vitima da 
violência.

Objetivos:

• Ao finalizar, os participantes serão capazes de... enxergar a 
importância do trabalho em grupo como a melhor maneira para 
lograr os objetivos pessoais e grupais.

Espetáculo:  “ENCONTRO DE SÁBIOS” - Todos merecem respeito”



Comunicação 

OBJETIVO:
Desenvolver uma plataforma de comunicação que funcione como veiculo oficial de divulgação
do projeto, informando o conceito, o projeto, a programação, sinopse, conteúdo, e resultados
do projeto evidenciado por meio de fotografias.

Visite o site www.diverteteatroviajante.com.br
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Comunicação Modelo  

Banner 2 x 1 Painel 2,14 x 2,70Cartaz  A3 



Release Eletrônico:
O Release será enviado de
forma eletrônica à
Secretaria de Educação e à
Secretaria de Cultura, com
o intuito de entenderem o
objetivo da peça e abrir as
portas ao projeto em todas
as escolas.

Comunicação 



CONTRAPARTIDAS

RELATORIO FINAL 

• Entrega de relatório estatístico com:
• Avaliações dos professores;
• Número de crianças e professores impactados;
• Escolas impactadas; 
• Comunidades impactadas. 

• Memória fotográfica das apresentações realizadas.

CONTRAPARTIDAS 
Estratégia de Comunicação :

• Hot/Site do Diverte Teatro Itinerante com logo da empresa patrocinadora.
• Painel 2.7 x 2.15 (1)
• Banner  2 x 1 (1)
• Cartaz para difusão nas escolas (envidas pelo correio) (100)
• Release eletrônico para envio as escolas.
• Assessoria de imprensa para a difusão dos eventos em coordenação com ass. de imprensa da empresa Patrocinadora.

(Todo o material de divulgação e desenvolvido em conjunto com a área de marketing e alinhado com a politica de uso de marca da empresa.)

As apresentações podem ser realizadas em:
• Escolas 
• Auditórios

Aplicação de avaliação de atividade a todos os professores participantes para medir o índice de satisfação da atividade. 
Coordenação com as Secretarias de Cultura e Secretarias de Educação para a implementação do projeto. 



Pronac 151081 - DIVERTE TEATRO VIAJANTE 2ª EDIÇÃO



• A Equipe de trabalho está formada por

dois atores treinados na metodologia de

Ciência Divertida.

• Um Motorista que ao mesmo tempo

apoia com a Montagem do cenário.

• Um coordenador Logístico localizado na

cidade de São Paulo para dar apoio em

qualquer necessidade antes, durante e

depois dos deslocamentos.

• O transporte da equipe de trabalho da Fun

Science é realizado por uma DOBLO adesivada

do próprio projeto. O qual permite ter uma

visualização e identificação da empresa.

• O Cenário consiste em um painel de 2.7 x

2.14 como fundo do laboratório, o qual pode

ser observado a foto anexa. Além de um

Banner de 2 x 1m, e duas mesas com

material do laboratório maluco.

• A coordenação das apresentações se realiza

em conjunto com as secretarias de educação e

cultura das cidades envolvidas.

LOGISTICA DE ORGANIZAÇÃO 



Contato

www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

(51) 3737.0809



Você sabia que!
Aprendemos 10% do que lemos 

20% do que ouvimos,  30% do que vemos 

e 90% do que fazemos! 


