


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 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


O Programa de Incentivo a Leitura 
A Leitura tem sido uma atividade pouco atrativa para os jovens e crianças.

Muitas instituições desenvolveram campanhas e iniciativas para estimular o hábito da leitura entre as crianças, mas não é uma

tarefa fácil quando se tem muitos estímulos mais atraentes como os que oferecem os audiovisuais.

Ciência Divertida propõe atividades para aproximar as crianças aos livros de forma divertida, para mudar a percepção que se tem

da leitura, fazendo da leitura uma fonte de diversão, fantasia e aventuras!

O Programa de Incentivo a

Leitura de Ciência Divertida

tem como proposta espetáculos

que ajudarão a mudar o conceito

que se tem dos livros, de ser a

leitura uma atividade pouco

atrativa.

Será demonstrado de forma

pratica as diversões, mistérios e

surpresas que podem oferecer

os amigos que não falam,
chamados livros.



Espetáculo:  “20.000 léguas de leitura divertida”

TEMA: LEITURA DIVERTIDA 

FAIXA ETÁRIA:  8 – 12 ANOS

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

Os nossos divertidos cientistas de Ciência Divertida, vão trazer para a atualidade um personagem que marcou o mundo com sua maravilhosa

imaginação através dos livros, o famoso Júlio Verne! Por meio de sua Súper Máquina do Tempo o mesmo Verne explicará às crianças suas famosas

aventuras e invenções plasmadas nos livros!

Com a ajuda dos cientistas experimentarão

como os foguetes funcionam, os balões

aerostáticos e muitas maravilhosas

aventuras!!!! E que, graças aos avanços da

ciência e ao poder da imaginação de Júlio

Verne, muitas de suas visões viraram

realidade!!

Uma aventura no Tempo, Ficção e Ciência!

Que levará as crianças a curtirem muito a

leitura!

Ao final do espetáculo os participantes serão capazes de:

• Incentivar a Leitura levando algumas das propostas de

Julio Verne na realidade por meio da Ciência.

• Apresentar às crianças o personagem de Júlio Verne

• Fazer as crianças perceberem que Julio Verne é um

autor de ficção e que nem todas as suas visões são

viáveis.

• Desenvolver algumas teorias que de forma fictícia

foram expostas nos livros de Julio Verne e que graças à

Ciência foram desenvolvidas.



Espetáculo 20,000 Léguas de Leitura Divertida 

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.

Cena 01. A Máquina do Tempo – Esta divertida aventura pelo

mundo da leitura e dos livros se inicia com uma grande experiência

que nossos malucos cientistas inventaram: UMA MÁQUINA DO

TEMPO! E, para fazer um teste eles vão trazer do passado a um

grande escritor e visionário: Julio Verne!

Atividade 01. O misterioso enigma– Julio Verne chegou!!! Mas

ele está surpreso com o acontecido já que os cientistas explicam

que muitas de suas visões viraram realidade, o Primeiro: O

SUBMARINO!! Primeiramente explicarão o Principio de

Arquimedes, que é o princípio básico do funcionamento dos

submarinos e explicarão como ele concebeu esta ideia muito antes

deles existirem!



Espetáculo 20,000 Léguas de Leitura Divertida 

Atividade 02 Da terra para a Lua. Julio Verne visualizou no seu Livro da Terra a

Lua, uma viagem fora do planeta terra! Mas ele não sabe que isso foi realizado pelo

homem! Isso mesmo no cenário lançaremos um foguete para mostrar

cientificamente como foi realizada esta grande façanha.

Atividade 03. Cinco semanas de balão!– Outra das grandes obras

literárias de ficção foi: “cinco semanas de balão”. E, isso o Julio Verne

conhecerá ao vivo: como é possível voar de balão! Será que os

nossos cientistas conseguem mostrar para o Júlio Verne? É sim, eles

explicarão os efeitos da pressão do ar nos balões!

Atividade 04– Viagem ao centro da terra .

O grande Júlio Verne ficará surpreso ao saber que uma de suas

grandes obras literárias foi realizada, “Viagem ao centro da terra”.

Mas como esta façanha ainda não foi realizada, explicarão as

crianças o que acontece dentro da terra, e para isso uma grande

explosão de um vulcão será reproduzida ali mesmo no cenário!



Espetáculo 20,000 Léguas de Leitura Divertida 

Atividade 05. De volta ao passado a grande despedida.

O grande final chegou, Julio Verne está feliz por ver que muitas de suas

visões viraram realidade, mas é hora de voltar à máquina do tempo para

continuar escrevendo suas obras de ficção. E termina convidando a todas

as crianças a entrarem no maravilhoso mundo da leitura!



O desenvolvimento e a equipe de trabalho.

• 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.




