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Ciência Divertida

A empresa Ciência Divertida é  

responsável pelo  

desenvolvimento do programa.

O conteúdo lúdico apenas foi  

adptado ao contexto da sua  

proposta visando a  

personalidade do projeto,  

tornando-o único, On Demand.

Mas que empresa é essa?  

Quem é Ciência Divertida?

Ciência Divertida é a empresa  

líder em atividades cientificas  

interativas para crianças entre  

04 e 17 anos no mundo.

Os programas da Ciência  

Divertida, além de  

educativos ajudam a  

concientizar as crianças  

sobre o cuidado com o meio  

ambiente, saúde, ciências,  

entre outros.

São 146 escritórios da  

Ciência Divertida, no  

mundo e a empresa está  

presente em 35 países.

Mais de 12 milhões de  

crianças já participaram  

das atividades da Ciência  

Divertida, no mundo.



Objetivo

Nosso objetivo neste projeto é  

desenvolver a consciência  

através da educação infantil.

O conteúdo tem como  

fundamento propiciar  

conhecimentos sobre os perigos  

do transito.

O programa foi desenvolvido por  

profissionais da educação, de  

forma a aprimorar a  

compreensão e o entendimento  

das crianças com relação ao  

tema.

Trabalhamos com módulo de  

ensino temático.

Segurança no Trânsito



Módulo 01

Segurança no Trânsito

Faixa Etária 6– 12 anos

Uma divertida sessão de uma hora de duração onde as crianças participarão e  
se tornarão pequenos motoristas, e que se familiarizarão com conceitos  
básicos de cuidado no trânsito.

Objetivos de aprendizagem:

• Compreender que, às vezes, a percepção que temos do mundo quenos
rodeia, através dos órgãos dos sentidos, não é a correta.

• Interiorizar algumas regras de comportamento e segurança nas rodovias.
• Compreender alguns dos perigos aos que condutores e pedestresestão  

sujeitos.
• Compreender a função protetora do cinto de segurança ereconhecê-lo  

como um elemento imprescindível para a segurança de condutores e  
passageiros.

• Compreender que determinados comportamentos inadequados dentrodo  
automóvel em movimento são muitoperigosos.

• Aprender os comportamentos corretos quando se viaja decarro.
• Lembrar, de forma simples, as normas principais de segurança viária, para  

ele e para todos os que o rodeiam.

Podem participar grupos de ate 40 crianças

Sessão Temática.
O seu objetivo e que o maior numero de crianças participem no palco em  
conjunto com os cientistas.

Duração: 55 minutos



Detalhando

Atividade 01: Nossos sentidos podem nos enganar

OBJETIVO

Compreender que por meio dos sentidos percebemos o mundo que nos rodeia.  

Compreender que, às vezes, a percepção que temos do mundo que nos rodeia, através  

dos órgãos dos sentidos, não é correta.

Atividade 02: Vamos andar na cidade

OBJETIVO

Interiorizar algumas regras de comportamento e segurança nas rodovias. Compreender

alguns dos perigos a que condutores e pedestres estãosujeitos.

Atividade 03: A Importância do uso do cintode
segurança

OBJETIVO

Reconhecê-lo como um elemento imprescindível para a segurança de condutores  

e passageiros. Compreender a função protetora do cinto de segurança.



Detalhando

Atividade 04: Família responsável, Família desastrada

OBJETIVO

Compreender que determinados comportamentos inadequados dentro do automóvel em  

movimento são muito perigosos. Aprender os comportamentos corretos quando se viaja  

de carro.

Atividade 05: Conclusões e encerramento (Cartão de muita utilidade)
OBJETIVO

Lembrar, de forma simples, as normas principais de segurança viária, para ele e para todos  

os que o rodeiam..



Materiais de apoio

Os materiais de apoio são  

personalizados para que a criança tenha  

identificação com a marca. Para este  

projeto, temos os seguintes materiais de  

comunicação:

• Banners;

• Painel de fundo;

• Aventais para os atores;

• Toalhas de mesa.

Materiais complementares

(sugestão):

• Recordação da apresentação –

sugestão Quebra cabeças com

a personagem;

• Desenvolvimento de um jogo  

de tabuleiro;

• Folhas para colorir com as  

personagens;

• Aventais personalizados;

• Toalha de mesa personalizada;

• Outros.



Fotos da ação já realizada

Abaixo fotos de um case que fizemos  

com uma ação parecida para um cliente  

no México.


