
Espetáculo o 
Dentífrico Corajoso



Objetivos 

Desenvolver uma aliança estratégica que:

• Apoie o posionamento de seus produtos como aliados da
saúde bucal das crianças brasileiras;

• Impacte de forma o seu publico alvo por meio de conteúdos
educativos e atividades inovadoras;

• Colocar a empresa como uma empresa socialmente
responsável.



Saúde Bucal 

O que sabem as crianças de seus dentes?

Será que conhecem suas composições, funções e os motivos pelos quais eles caem e sai de novo?

São conscientes da importância da higiene bucal?

Com o espetáculo O DENTIFRICO CORAJOSO de Ciência Divertida transmite para as crianças o
essencial sobre sua dentadura e os aspetos mais importantes no seu cuidado, conservação e
alimentação adequada, doces e outros artigos prejudiciais, hábitos de higiene, etc.

Para que a importância da saúde bucal 
seja absorvida, nada melhor do que 

educar as crianças desde cedo.



Conteúdo - Release  
Dois divertidos “cientistas especialistas em saúde bucal”,
convidam as crianças a participarem do famosíssimo
programa de TV “Quem escova é mais feliz” do professor
Maluco. O programa dará importantes dicas sobre Saúde
Bucal e ensinará as crianças a composição e disposição de
nossos dentes, os distintos tipos de peças que existem e suas
funções.

Ao final do espetáculo as crianças aprenderam:
• Conhecer a composição dos dentes.
• Reconhecer que temos diferentes tipos de dentes e associar a cada um deles a

sua função.
• Reconhecer que ficam restos de alimentos na boca, depois das refeições.
• Demonstrar que os restos de alimentos corroem os dentes.
• Demonstrar que a pasta de dentes protege os dentes.
• Aprender o mecanismo de funcionamento da pasta dental.
• Demonstrar a importância da utilização do fio dental.
• Explicar como se deve utilizar corretamente o fio dental.

Por meio de atividades lúdicas o espetáculo de Ciência Divertida o Dentífrico Corajoso
as crianças aprenderam quais os alimentos que são amigos e inimigos dos dentes, e a
importância de manter um controle naqueles que são prejudiciais. De uma maneira
muito simples a peça transmite para as crianças o essencial sobre sua dentadura e os
aspetos mais importantes no seu cuidado, conservação e alimentação, hábitos de
higiene, etc. Tudo de uma forma interativa e muito divertida!

TEMA: SAÚDE 
FAIXA ETÁRIA:  4 – 10 ANOS
DURAÇÃO: 50  MINUTOS 
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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.



Vantagens 

 Conceito único e inovador;

 Marketing Social, pois a empresa está posicionada como uma empresa socialmente
responsável para ligar a um conceito educacional, que promove o desenvolvimento em
ciências e valores das crianças brasileiras;

 Metodologia comprovada com milhões de crianças no mundo, adaptadas às necessidades da
sua comunicação de marca;

 Estratégia criativa e comunicação, que inclui o desenvolvimento de diferente publicidade
para adaptar-se as orientações de sua marca.

 Organização da logística dos espetáculos com seus cientistas malucos devidamente
uniformizados e levando os materiais necessários para a boa execução;

 Exibe empatia com os pais por se tornarem realmente interessados no bem-estar dos seus
filhos, gerando fidelidade ao a marca por parte do "tomador de decisões de compra“;

 A criança vai participar de uma experiência divertida e educativa, gerando nos pais uma
maior confiança e lealdade na marca (good will).



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

Nossa missão 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv00FkVi2u0



