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PROPOSTA PARA A SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Tema: Ciência para a redução das desigualdades 

15 A 21 DE OUTUBRO 

 

Nome do projeto: ¨CRIANÇAS HOJE, CIENTISTA DO AMANHÃ¨ 

 

Unidade de origem: Programas de Pós-Graduação em Ciências e Ciência Animal, Linguística 

e Promoção de Saúde da Universidade de Franca – UNIFRAN.  

 

Data da realização: 16 de Outubro de 2018. 

 

Áreas temáticas: Educação, Ciência e Tecnologia 

 

Coordenação:  

Profa. Dra. Ana Helena Januário 

Prof. Dr. Alexandre Bueno 

Profa. Dra. Cristiane dos Santos Honsho 

Profa. Dra. Denise Crispim Tavares  

Profa. Dra. Fabiane Jesus 

Prof. Dr. Fernando Ferreira 

Profa. Dra. Lizandra Guidi Magalhães Caldas  

Profa. Dra. Marcela Aldrovani Rodrigues 

Profa. Dra. Patrícia Mendonça Pauletti 

Profa. Dra. Raquel Alves dos Santos 

 

Integrantes:  

Discentes da Pós-Graduação 
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 Local de realização: Universidade de Franca. 

     Setores  Bloco Lilás e Laboratório 82 

 

Abrangência: Crianças do 3° ano do ensino fundamental (8 anos) 

 

Escola(s) parceira(s) :  

Colégio Objetivo Alto Padrão Franca 

Avenida Dr. Armando Salles de Oliveira, 201 

Parque Universitário – Franca 

Cep: 14404-600 

Responsável: Tia Malu e Tia Li 

N° total de alunos: 42 alunos 

 

Objetivo geral:  

 Despertar de forma lúdica o interesse pelo o que é ciência e tecnologia e sua 

interface com o cotidiano.  

 

Cronograma:  

Horário Atividades (grupos de 8 alunos/base)  

14h00 - 14h35 Recepção e Abordagem sobre o que é ciência (todos os alunos juntos) 

14h40 – 15h05 Lanche 

15h10 – 15h45 Base 1 – Passarinhando: circuito ecológico com a história sobre o tráfico de 

animais  

15h50 -16h25 Base 2 – Pequeno cientista: laboratório de ciências 

16h30 – 17h05 Base 3 – O mundo pelo microscópio 
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Metodologia 

 

Abordagem sobre o que é ciência e tecnologia 

 De forma lúdica, as crianças irão reunir-se em circulo com vários cientistas e uma 

conversa sobre o que é ciência será realizada.  

Com o intuito de envolver as crianças, elas receberão um jaleco descartável, luva e 

touca e serão cientistas por um dia (¨Hoje, vocês serão cientistas¨). Em seguida, as atividades 

serão conduzidas.  

 

Materiais: jaleco descartável, luva e touca.  

 

Base 1: Passarinhando: circuito ecológico com a história sobre o tráfico de 

animais.  

Será realizada uma trilha onde serão apresentadas espécies de aves do Cerrado e da 

Mata Atlântica com a narração de uma história sobre educação ambiental e tráfico de animais 

silvestres. O circuito será interativo com distribuição de pistas para as crianças encontrarem e 

libertarem animais vítimas de tráfico.  

 

Base 2 – Pequeno cientista: laboratório de ciências 

 

Atividade 1 - Explosão de cores 

Conceito: Tensão superficial. O leite e o corante não se misturam. Ao colocar o 

detergente, o mesmo quebra essa tensão provocando a explosão de cores.  

Modo de aplicação: Colocar o leite em um prato e gotas de corantes alimentícios de 

cores variadas. Pingar o detergente.  

Materiais: Prato fundo de plástico ou outro recipiente, corantes de 3 cores e detergente 

Observação: O experimento será realizado pelos alunos.  
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Atividade 2 – Pasta de dente de elefante 

Conceito: A água oxigenada (ou peróxido de hidrogênio – fórmula H2O2) é uma 

substância instável, que libera esse oxigênio muito facilmente, deixando de ser água 

oxigenada e transformando-se em água comum (fórmula H2O). 

O iodeto de potássio acelera a decomposição da água oxigenada, fazendo com que ela 

libere o oxigênio de forma muito rápida. Como há sabão na mistura, as bolhas de oxigênio 

acabam formando uma grande espuma, que fica colorida por causa do corante. 

 

Modo de aplicação: Mistura-se a água oxigenada com sabão e corante em um 

recipiente pequeno, de boca estreita. Não há regra fica para a quantidade de água oxigenada. 

Cerca de 40 ml são suficientes. Algumas gotas de sabão e de corante também bastam. Depois, 

deve-se despejar uma colher de café de iodeto de potássio sobre a mistura, e uma grande 

espuma se formará de repente. 

 

Observação: O experimento será realizado pelos cientistas e não pelos alunos.  

 

Materiais: água oxigenada líquida, detergente, corante, iodeto de potássio, óculos de 

proteção, recipiente.  

 

Atividade 3 – Slime - Amoeba 

Modo de aplicação: Juntar todos os ingredientes em um recipiente e colocar o amido 

de milho.  

Materiais: Detergente incolor, açafrão da terra, amido de milho, copo descartável e 

palito de sorvete para mexer.  

Observação: O experimento será realizado pelos alunos.  
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Base 3 – O mundo pelo microscópio 

As crianças poderão observar em um microscópio os diferentes microrganismos e 

visualizar a coleção de insetos.  

Materiais: Microscópios, lâminas, coleção de insetos.  

 

Franca, 09 de outubro de 2018.  

 

 

 


