


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 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 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

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


Somos notícia 

De click para 
asistir a 
materia 

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


Sinopse – A Energia move o mundo 

Os cientistas de Ciência Divertida estão a ponto de iniciar uma grande experiência que mudará suas

vidas profissionais! Tudo está certinho! Mas no momento mais importante da experiência, acaba a
energia!!!!

Devido a falta de energia, e a grande curiosidade do ajudante do professor, eles iniciam uma
interessante análise dos tipos de energias existentes no planeta!

Por meio de divertidas dinâmicas de trabalho aprenderão quais são as energias renováveis e não

renováveis e as grandes diferenças entre elas.

Manifestações de energia espetaculares onde as crianças participarão e conhecerão cada uma das

fontes de energia. Com as mãos na massa as crianças aprenderão como fabricar um cata-vento com
materiais reciclados, como se manifesta a energia estática, como funciona um gerador por meio da
água, etc.!!! Enfim, conhecerão profundamente o mundo da energia, suas fontes e suas manifestações!

Ao final do espetáculo as crianças aprenderão:

• A demonstrar o que é a Energia;

• A reconhecer os diferentes tipos de Energia;

• A converter um amendoim em Energia Térmica;

• A reconhecer as várias formas de Energia;

• A identificar as várias formas de produzir Eletricidade;

• O conceito de sustentabilidade;

• A reconhecer os principais tipos de energia: eólica, hídrica e solar;

• A explicar as várias transformações da Energia, como converter a Energia
Potencial da água, por meio de um gerador, gerando a Energia Hídrica.



O espetáculo – Conteúdos 

Cena 01:  A Grande invenção.

Os professores estão prontos para testar 
sua grande invenção! No entanto, no 
momento de início dos testes a energia 
impede que seus testes se iniciem... 
marcando assim o início da viagem pelo 
mundo da energia!

Atividade 01: As manifestações de
energia.

O que é a energia e como elas se
manifestam? Veremos como o vento
se manifesta, a energia sonora, a
energia térmica e muitas mais de
forma muito divertida!

Atividade 02: As fontes de energia.

Um concurso ajudará a conhecer as
distintas fontes de energia, as
renováveis e as não renováveis.



O espetáculo – Conteúdos 

Atividade 03: Energias Renováveis –
Energia Hídrica 

As crianças aprenderão o princípio de 
funcionamento de uma Usina por meio de 
uma maquete que precisará da 
participação deles para poder funcionar.

Atividade 04:  Energias Renováveis -
Energia Solar 

Por meio de celtas fotovoltaicas se 
mostrará como o sol vira energia! E isso 
com a ajuda de um robô!!!! 

Atividade 05: Energias Renováveis – Energia 
Eólica 

As crianças receberão uma receita muito 
divertida, como fazer um cata-vento e como por 
meio do cata-vento o vento é transformado em 
energia!



O espetáculo – Conteúdos 

Encerramento. A energia move o mundo.

Um teste final colocará a prova tudo o que foi
aprendido neste divertido espetáculo!



Material de Comunicação 



Contato Comercial. 

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! 


