


Quem Somos?
• Ciência Divertida é a empresa líder em atividades interativas e 

oficinas 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 37 países:

Educação + Diversão = Ciência Divertida

Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Bolívia, 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, Par
aguai, Porto Rico, România, El Salvador, Eslovênia, Espanha, Estados 
Unidos, Uruguai, Venezuela

Desde 1994, nossa missão é despertar a curiosidade e 
imaginação das crianças do mundo todo por meio da criação 
de atividades científicas interativas únicas e originais. Estas 
atividades incrementam o interesse das crianças pela ciência e 
as ajudam a compreender o mundo com o qual interatuam. 

Nossa Missão 



Por um Futuro Sustentável 

Um cientista da Ciência Divertida, perdido no espaço, volta do futuro para
prevenir a humanidade da atualidade sobre os perigos do futuro em caso de
não mudar os hábitos de consumo de energia e de não contribuir para
desenvolver um mundo Sustentável.

Objetivos

• Conhecer a energia e suas distintas formas e
aprender o que é a energia sustentável;

• Criar consciência sobre a grande quantidade
de água que é desperdiçada em cada casa
durante as atividades cotidianas;

• Reconhecer o elevado volume de desperdício
que são gerados todos os dias em uma
cidade, e como estes materiais podem ser
uma ameaça para o meio ambiente;

• Reconhecer a importância de separar os
resíduos em casa;

• Experimentar formas de reduzir o consumo
de energia e emissão de gases contaminantes.



Por um Futuro Sustentável 
- Conteúdo -

Cena 01: Manu volta para o planeta Terra

Levar as crianças a um futuro
imaginário, no planeta
Terra, onde já foi consumido uma
grande parte dos recursos
naturais, e como esta situação
pode afetá-los.

Cena 02: A porta do Tempo

Introduzir às crianças o conceito de
sustentabilidade.



Por um Futuro Sustentável 
- Conteúdo -

Atividade 01: Entendendo a Energia

Reconhecer os distintos tipos de energia por meio
de uma espetacular reação química que
representa a energia química.

Atividade 02: A máquina sustentável

Demonstrar o que é energia, e a energia
sustentável. Reconhecer a energia em
distintas formas e saber identificar as
distintas formas de produzir energia.



Por um Futuro Sustentável 
- Conteúdo -

Atividade 03: As Gotas

Entender que, apesar de a torneira
derramar só algumas gotas, pode
desperdiçar muita água em pouco tempo.

Atividade 04: Sacolas de Agua

Perceber a quantidade de água que utilizamos
no dia a dia, e a diferença entre o uso de água
no nosso país em comparação com o uso
diário em países onde a água está muito
escassa.

Acesse no link abaixo, para saber um pouco mais sobre as atividades do ciência Divertida

http://www.youtube.com/watch?v=H5hCtsQnrsM

http://www.youtube.com/watch?v=H5hCtsQnrsM


Por um Futuro Sustentável 
- Conteúdo -

Atividade 05: Um café da Manha
Familiar

Perceber a quantidade de
plástico, metais, água e energia usada só para
servir um típico café da manha e ter a
capacidade de ligar o uso constante de
recursos contra um impacto negativo para o
meio ambiente, fauna e flora.

Encerramento

As crianças tomarão consciência do problema do 
lixo, os perigos que gera para o meio ambiente e a 
necessidade de ser reciclada. Aprenderão também 
a separar o lixo nos diferentes tipos de recipientes 
para reciclagem.

Garantindo a volta dos cientistas para o 2030 com 
um mundo bem diferente!



Estratégia de Comunicação 

www.teatrodivertidoitinerante.com.br

htwww.teatrodivertidoitinerante.com.br


Estratégia de Comunicação 
- Criação da arte alinhada a politicas de comunicação da empresa -

www.teatrodivertidoitinerante.com.br

Banner 2 x 1 

Folhetos 

Painel 2,70 x 2,14  

Cartaz  para 
difusão 

Avaliação do 
Espetáculo



Estratégia de Comunicação 

www.teatrodivertidoitinerante.com.br

Release eletrônico 

Mídia / Assessoria de imprensa 



Medição do resultado 

Entrega de Relatório com 
estatísticos de avaliação de 
parte dos professores, numero 
de crianças atingidas, etc. 
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Necessidades Técnicas  
O Espaço para o espetáculo:

• Preparar uma área destinada ao evento.

• Atuamos em espaços abertos, fechados e praças publicas.

Palco Audiência

Banner 

Mesa onde 

acontecerão  cada 

uma das experiências

Mesa onde 

estarão todos os 

materiais 

necessários para 

realizar a 

animação

Posicionamento dos 

animadores entre 

experiências

Posicionamento dos 

animadores entre 

experiências

Painel 



Você sabia que!

Aprendemos 10% do que lemos 
20% do que ouvimos,  30% do que vemos 

e 90% do que fazemos! 


