


Tecnologia – Fibra Óptica 

FIBRA ÓPTICA, Evolução Tecnológica dos Meios de Comunicação.

Com a evolução da tecnologia, os tradicionais cabos metálicos foram substituídos por

cabos de fibra óptica. A fibra óptica é um filamento de vidro, que também pode ser de

material produzido com polímero, que tem alta capacidade de transmitir os raios de luz. Ela

foi inventada pelo físico indiano Narinder Singh Kapany.

A comunicação é um marco histórico que revolucionou o mundo, desde os primatas, até os dias atuais. A tecnologia avançou a passos

largos, e a comunicação teve o seu atributo na medida em que o tempo passava, e ela estava sempre presente.

A comunicação foi e continua a ser o elo mais importante da evolução humana, fez o grande diferencial entre o ontem e o hoje. Será a

mola propulsora entre o hoje e o amanhã, e será uma grande força contributiva de um futuro bem próximo. As origens da comunicação de

massa são a extensão do homem para com o meio em que vive, e isso já vem muito antes dos nossos ancestrais andarem eretos, como o

que eu irei referir a seguir:

Iniciamos o século XXI com o avanço das telecomunicações, que nos últimos anos

apresentam um salto evolutivo muito além de qualquer previsão. A micro eletrônica criou o

Chip com dezenas de milhões de transístores e a digitalização deu às telecomunicações a

mesma linguagem dos computadores. Nasceram as redes de computadores e, entre elas,

a de maior impacto na vida das pessoas: a Internet.



Espetáculo: Comunicando-nos pela luz 

O professor Maluco e seu ajudante viajarão no tempo para entender a evolução da comunicação! Iniciando com os homem das cavernas,

passando pelas pombas mensageiras, até a fibra óptica.

Nossos malucos cientistas explicarão tudo o que acontece com as comunicações, como foram evoluindo para que as crianças conheçam tudo

sobre comunicações e fibra óptica! Uma viagem no tempo com muita tecnologia!

As crianças aprenderão:

• A descrever como se enviavam as mensagens antes da existência da

palavra escrita;

• As limitações da mensagem de voz;

• Reconhecer as pombas mensageiras como uma das primeiras formas de

enviar mensagens escritas;

• Explicar quando se inventou o telégrafo e o telefone;

• Explicar que o telégrafo e o telefone utilizam sinais elétricos para mandar
suas mensagens;
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• Explicar como, por meio da internet, podem ser enviadas mensagens, dados, fotos por linhas telefônicas;

• Reconhecer a luz como uma forma de mandar mensagens;

• Conhecerão um modelo que demonstrará como a informação viaja nos cabos e como o tempo de chegar depende do tamanho do cabo telefônico;

• As crianças saberão por que cabe mais informação na fibra óptica que nos cabos telefônicos;

• Como a luz é utilizada para mandar mensagens pelos cabos de fibra óptica;

• Conhecerão porque a luz não se desvia, conhecendo o angulo crítico, indispensável na transmissão de mensagens pela fibra óptica!.



Apresentação. Os nossos malucos especialistas precisam se

apresentar para a plateia 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.! Regras

indispensáveis que só os cientistas podem seguir!

Introdução ao tema. A história da mensagem: a Voz – Nossa

viagem no tempo iniciou! Os nossos malucos cientistas levam as

crianças a um mundo imaginário, ao passado para saber como era a

comunicação na época das cavernas! Aqui os nossos mini cientistas

aprenderão como se realizava a comunicação antes da palavra

escrita e descobrirão qual é a limitação das mensagens de voz.

La Historia del mensaje: La Voz

Espetáculo: Comunicando-nos pela luz 



Atividade 01. A história da mensagem: A pomba mensageira.

A historia no tempo continua e chegou a hora de conhecer a

historia do Sultão Soliman. E com esta história reconhecerão a

pomba como uma das primeiras ferramentas para realizar

mensagens!! Legal né?

O objetivo é reconhecer as pombas mensageiras como uma das

primeiras formas de enviar mensagens escritas.

Atividade 02. A história da mensagem: O Telégrafo e o

Telefone

A viagem continua e chegou a hora de conhecer outras

ferramentas de comunicação que revolucionaram as

comunicações na época, o Telégrafo e o Telefone. Aqui as

crianças aprenderão como e quando se inventou o telégrafo e

o telefone. E aprenderão que o telégrafo e o telefone utilizam

sinais elétricos para mandar suas mensagens.
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Atividade 03. A história da mensagem: A Internet

Mais de 100 anos se passaram e o telefone foi em todos

estes anos o responsável das comunicações a longas

distancias, até ser inventada a Internet!!!

Os cientistas explicarão o princípio do funcionamento da

Internet e como viaja a informação, fotos, etc. pela

internet.

Atividade 04. Chegou a Fibra Óptica

Nossos cientistas estão por realizar a cerimônia de entrega de

diplomas aos nossos cientistas mirins, mas não sem antes

realizar uma dificilíssima prova e revisar o aprendido no

espetáculo. Aqui ilustraremos como funciona a fibra óptica e

como a luz viaja por meio da fibra óptica!
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Atividade 05. As nossas mensagens viajam com luz

laser.

Nossa mas é possível! Por meio de uma experiência

super visual as crianças aprenderão como as mensagens

viajam pela fibra óptica como luz laser!

Encerramento.

Após a viagem pelas ferramentas de comunicação nossos

cientistas aplicarão uma prova para todos os assistentes!
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Diploma



O desenvolvimento e a equipe de trabalho.

• A Equipe de trabalho está formada por 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.



Ciência Divertida

 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 a 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


Nossos temas

Ciências – Nossa área de ciências oferece uma aproximação espetacular, divertida e interativa ao
conhecimento cientifico. Trabalhamos com sucesso as principais áreas de conhecimento cientifico como
química, física e astronomia. Por meio de nossos workshops explicamos os “porquês” e os “como” do que
nos rodeia.

Meio Ambiente – Nossas divertidas oficinas destinam-se a despertar nas crianças o interesse
em como cuidar do meio ambiente, com temas importantes como: reciclagem, energias
alternativas, planeta água, sustentabilidade e Aquecimento Global, entre outros. Nossa
divertida metodologia e nossas atividades interativas irão permitir que compreendam
melhor os mistérios da natureza.

Saúde e Nutrição – Este programa acadêmico é projetado para criar hábitos alimentares adequados e ensinar as
crianças a importância de levar uma vida saudável. Nosso Professor Nutrição irá entreter e educar as crianças
com oficinas como: café da manha saudável, higiene na alimentação e prevenção de distúrbios alimentares.

Programas de prevenção – Nossas oficinas de prevenção estão focadas em questões
sociais, em que os adolescentes aprenderão sobre questões do mundo atual através de
uma divertida e interativa abordagem sobre assuntos como: prevenção de consumo de
tabaco, álcool, adições aos celulares e muito mais.

Fun Science programas STEM - Programas que não se destinam a ensinar sobre o uso da tecnologia, mas em
desenvolver as habilidades e conhecimentos para criar a tecnologia. Nossas atividades de engenharia visam o
processo de design e nossos alunos poderão desenvolver e construir uma solução para um problema. Fun Science
Ciência Divertida engenharia trata da resolução de problemas de forma iterativa e criativa.

Fun Science Ciência Divertida programas de Robótica - Fun Science Ciência Divertida usa a
mais recente tecnologia EV3 em robótica fornecendo uma maneira emocionante para obter o
interesse das crianças em aprender ciência, programação, tecnologia, engenharia e
matemática. Parte do programa de robótica é feito com Lego ®. Nossos programas de
robótica irão fazer da ciência algo mais divertido, educativo e emocionante!

Astronomia - O Cosmos, a inter-relação dos planetas, a Lua e o Sol ou suas
estações climáticas são algumas das matérias com as que aproximamos aos
jovens de maneira didática, a um mundo tão desconhecido e atrativo como é
o da Astronomia e sua relação com nossa vida.

Leitura Divertida – Destinado a estimular o hábito da leitura entre os escolares e aproxima-
los às bibliotecas. Conta com programas como biblioteca dos gênios e atividades como
20.000 léguas de leitura divertida .



Mídia 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/projeto-teatro-divertido-itinereante-alerta-alunos-de-rio-grande-rs-sobre-a-importancia/2820203/
http://www.youtube.com/watch?v=H5hCtsQnrsM
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticia.php?id=5821


contato@vrprojetos.com.br

(51) 3737-0809

www.vrprojetos.com.br 


