
Viagens Perigosas
Diga não as drogas!



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, 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


Tabagismo, alcoolismo e drogas são adições que podem se previr por meio de programas e atividades
adequadas a partir de uma curta idade.

O programa PEVI – Programa da Educação para a Vida - de Ciência Divertida, consiste em dois sessões com o
objetivo de impedir o consumo de substâncias em alunos. O PEVI é um programa que transmite os perigos
destas drogas e oferece atividades alternativas de entretenimento e socialização.

Programas :
• Viagens Perigosas
• Canabis.
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SINOPSE
De forma divertida, um cientista nada maluco e um assistente adolescente discorrem sobre um
tema de extrema importância nos dias de hoje “AS DROGAS”.
Informam de uma maneira lúdica e divertida as consequências psíquicas e emocionais de qualquer
indivíduo que as utilize.
E abordar o tema na adolescência e pré-adolescência, é ainda mais pertinente, pois sabemos que

nesta fase muitos podem ser facilmente manipulados ou influenciados. A equipe de pedagogos do Ciência Divertida tem o maior
cuidado para abordar o tema de forma suave, criativa e ao
mesmo tempo impactante. A personagem adolescente, por
exemplo, possui a função dramática de aproximar os
expectadores do assunto, causando logo de início uma empatia
e um poder de auto-observação necessários para absorção
deste conteúdo.

A peça tem como exemplo drogas pesadas como o crack, cujo consumo infelizmente
vem aumentando de forma assustadora no Brasil, principalmente entre jovens e
crianças de baixa renda, até as drogas “da moda” mais presentes no universo de classes
mais abastadas, como a cocaína e as drogas sintéticas.

Através de recursos lúdicos em experiências sensoriais e físicas são demonstradas diversas 
reações e danos que as drogas podem causar no organismo. 

Este é um jeito inovador e diferente de transmitir informações
importantes para a saúde e o bem-estar, principalmente das crianças e
jovens que precisam ser informados e ter ciência do que as drogas podem
causar.
O projeto estimula crianças e jovens a desenvolverem alternativas que
gerem prazer e sociabilidade, sem que para isso precisem destruir a sua
integridade física e mental.

ONDE JOVENS E CRIANÇAS APRENDEM POR MEIO DA ARTE E ENTRETENIMENTO, AS 
CONSENQUÊNCIAS E DANOS CAUSADOS PELO USO DE ENTORPECENTES.

TEMA: SAÚDE E PREVENÇÃO 
FAIXA ETÁRIA:  12 – 15 ANOS
DURAÇÃO: 60 MINUTOS 



Conteúdo 
Viagens Perigosas – Diga não as drogas!

Introdução

Objetivo: Compreender como funciona o sistema nervoso e como os neurônios podem deixar de
funcionar. Explicar qual é o princípio básico da adição.



Conteúdo 
Viagens Perigosas – Diga não as drogas!

Atividade 1: Os fumos

Conhecer o efeito que se produz no organismo com a inalação de substâncias misturadas com o
fumo. Entender os efeitos em longo prazo da inalação de outras substâncias.



Conteúdo 
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Atividade 2: Pelo Nariz!!

Compreender o efeito que a ação de inalar substâncias tóxicas produz no aparelho respiratório e no 
organismo.



Conteúdo 
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Atividade 3 : Drogas Sintéticas

Comprovar alguns efeitos que as drogas sintéticas podem produzir no nosso corpo.



Conteúdo 
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Encerramento.
Tirar conclusões sobre a toxicidade e perigo das drogas nas suas vidas.



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
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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.



 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.

 A criança vai participar de uma experiência divertida e educativa.

Vantagens 



www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

