


 
 

E estou aqui para apresentar o Ciência 
Divertida! 

 
 

Iniciamos nossas atividades pela primeira vez na 
Europa, mais precisamente na Espanha, e desde 
então a empresa tem se expandido em países da 
Ásia, América Latina, Estados Unidos e Canadá. 

 

Nossos programas utilizam os conhecimentos e a 
experiência de cientistas de todo o mundo, ensinando para 
as crianças uma perspectiva mundial sobre o incrível mundo 
da ciência.   



e estou aqui para apresentar o Diverte 
Teatro Viajante, projeto de impacto social 

do Ciência Divertida que desperta a 
curiosidade científica e imaginação das 

crianças por meio do teatro. 
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17 
ANOS 

a 

Líder em atividades 
científicas interativas 

para crianças  
e adolescentes de  

A metodologia do Ciência Divertida 
tem integralmente um enfoque 
prático, que fomenta a participação 
das crianças ao mesmo tempo que 
educa. As crianças não só 
desenvolvem uma paixão pela 
ciência, mas também uma 
autoestima crítica desde muito 
pequenos.  

O NOSSO 
POR QUE ? 

36 
Presente 

em 

países 

Mais de 

12 milhões 
de crianças já participaram  
dos nossos programas. 

TRABALHO 



O MÉTODO 
CIENTÍFICO 

Utilizamos o Processo 
Científico como forma de 
aprender e descobrir!  
 
Estimulamos o amor pela 
ciência ao mesmo tempo 
que desenvolvemos a 
criatividade, a 
capacidade de solução de 
problemas, e a auto 
estima das crianças.  

O método cientifico é um conjunto de 
etapas básicas, empregadas em uma 
investigação científica para atingir 
resultados o mais confiáveis 
possíveis. 



Etapa 1 - Definir o problema 
 
Nesta etapa procuramos enunciar o que 
queremos resolver. Qual problema ou 
pergunta específica procuramos uma 
resposta? 

Etapa 2 – Recolher informações 
 
Aqui agrupamos tudo o que sabemos 
sobre o problema em questão. De o que 
vivenciamos ao que outras pessoas já 
escreveram sobre a situação. 

Etapa 3 – Propor hipóteses 
 
Chegou a hora de propor uma resposta ao 
problema. Quais respostas acreditamos 
que possa resolver o problema baseado 
no que analisamos na segunda etapa? 

O MÉTODO 
CIENTÍFICO 

ETAPAS 



Etapa 4 - Testar 
 
Formulou uma resposta? Agora ponha em 
prática! Nessa etapa fazemos MUITOS 
experimentos baseados nas possíveis 
respostas que formulamos na etapa 
anterior. 

Etapa 5 – Analisar resultados 
 
Com os experimentos feitos, analisamos o 
que resultou deles. Qual a melhor 
resposta para o nosso problema? E quais 
ideias não deram certo? 

Etapa 6 – Conclusão 
 
Mesmo se for uma resposta provisória ou 
um resultado parcial, seu estudo e análise 
contribuíram para aumentar um 
pouquinho o conhecimento sobre o que 
estudou! 

O MÉTODO 
CIENTÍFICO 

ETAPAS 



Já imaginou 

que muitas 
dessas crianças 
podem se tornar  

grandes 
cientistas 



Segundo recente pesquisa da 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, 
muitos países tem uma média 
inferior  em ciências do que em 
demais matérias. Trata-se de um 
dado preocupante, já que sem uma 
base cientifica sólida, torna-se mais 
difícil que os alunos aprendam 
conceitos científicos mais 
avançados, que possam possibilitar 
que se tornem profissionais 
melhores no futuro. 



Confira como chegamos até 
as crianças em diversas 
comunidades, para a mágica 
do TEATRO acontecer!  

Transporte da equipe do Diverte Teatro Viajante  

Minivan adesivada, que permite a identificação da empresa. 

Cenário 

Painel de 2.7m x 2.14m (fundo do laboratório), banner de 
2 x 1m, duas mesas com materiais do laboratório maluco. 

Percorremos todo o Brasil,  
com um suporte 

100% profissional 

02 
atores 

01 
Produtor 

É TUDO O QUE PRECISAMOS! 



 CIÊNCIA 
Trabalha com sucesso áreas como 

química, física e astronomia  

SAÚDE E NUTRIÇÃO 
Ensina a importância de uma 

vida saudável e hábitos 
alimentares adequados 

TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
Desenvolve as habilidades 

para a criação de tecnologia 
e solução de problemas.  

ASTRONOMIA 
O cosmos e as estações climáticas são 

alguns temas usados para aproximar os 
jovens do mundo da astronomia. 

MEIO AMBIENTE 
Desperta o cuidado com  
o meio ambiente e a compreensão 
dos mistérios da natureza. 

PREVENÇÃO 
Focado em questões sociais.  
Aborda assuntos como prevenção  
ao consumo de tabaco e álcool,  
e adição a celulares.  

ROBÓTICA 
Desperta o interesse pela ciência, 
programação, tecnologia, engenharia e 
matemática.  

LEITURA DIVERTIDA 
Estimula o hábito de 
leitura e aproxima os 
escolares das bibliotecas.  

Os espetáculos do 
Ciência Divertida 
abrangem várias áreas 
do conhecimento.  

Os espetáculos são 
certificados por cientistas 
e por universidades na 
Espanha. 



Queremos levar a 

Magia do Teatro 

para sua Escola! 



ESPETÁCULOS 

NOSSOS 

TEATRO 

DE 



ESPETÁCULOS 

DE 
TEATRO Em Busca da Gotinha 

Preciosa 

Nessa peça aprenderemos que a água 

não é só aquele líquido incolor que 

bebemos quando estamos com sede. 

Nossos cientistas passam por diversas 

aventuras para mostrar a importância 

desse líquido essencial para a vida. 

Por Um Futuro Sustentável 

Um cientista perdido no espaço viaja no 

tempo e vai para o futuro e descobre os 

problemas da terra por não estarmos 

sendo sustentáveis hoje! De lixo por 

todos os lados a falta de recurso, o futuro 

do planeta corre risco! 



ESPETÁCULOS 

DE 
TEATRO Para Crescer Temos Que Saber 

Comer 

Cientistas da alimentação, nossos 

professores malucos ensinam de forma 

muito interativa a importância de se 

manter uma dieta equilibrada para 

crescer saudável e forte. 

Do Campo À Mesa 

Você já se perguntou a importância da 

agricultura na sua vida? Não? Pois saiba 

que ela está em todo canto do seu dia-a-

dia! Nesta peça nossos cientistas 

malucos explicam muito sobre a 

agricultura e alimentação no mundo! 



ESPETÁCULOS 

DE 
TEATRO Reciclagem Divertida 

É hora de aprender a reciclar! Aqui as 

crianças descobrem muito sobre a 

reciclagem e a separação do lixo, e 

saem confiantes que podem fazer um 

futuro melhor. 

Encontro dos Sábios - Bullying 

Um encontro importantíssimo. Nessa 

peças todos aprendem que o respeito 

com o próximo é mais que essencial, é 

um dever! As crianças sairão entendo 

como a discriminação pode ser muito 

prejudicial para todos. 



ESPETÁCULOS 

DE 
TEATRO Viagens Perigosas - Drogas 

Em uma apresentação muito divertida e 

leve, nossos cientistas abordam um 

grande problema na sociedade de hoje: 

O uso de drogas. Mostrando o que cada 

uma das drogas pode fazer com o nosso 

corpo, do crack até às drogas sintéticas. 

Trânsito Legal 

O trânsito é uma coisa bem comum no 

nosso cotidiano, não é mesmo? Nesse 

espetáculo as crianças aprendem suas 

responsabilidades e as 

responsabilidades dos motoristas e 

pedestres nas ruas, entendendo todas as 

formas para se manterem seguras. 



ESPETÁCULOS 

DE 
TEATRO O Show da Química 

A química traz muitas surpresas. Nessa 

peça poderemos experimentar de 

diversas formas a magia da química, 

como a água que muda de cor, até uma 

explosiva tromba de elefante! 

A Ursa Rosa em Projeto 

Iceberg - Mudanças Climáticas 

O maior fato que temos atualmente é que a 

Terra está esquentando e precisamos fazer 

algo urgente para combater isso! Com a 

ajuda da Ursa Rosa, nossos cientistas vão 

mostrar como nosso dia-a-dia afeta o 

aumento da temperatura e o derretimento 

das geleiras nos polos. 



ESPETÁCULOS 

DE 
TEATRO A Descoberta do DNA 

A biotecnologia é de extrema importância 

para a nossa sociedade atual e vem se 

desenvolvendo por muitos e muitos 

anos! Aqui faremos uma viagem pelo 

tempo para aprender tudo desde os 

primórdios dessa ciência que ocupa 

tanto espaço atualmente. 

Meu Corpo a Máquina do Esporte 

O nosso corpo é a coisa mais importante 

e valiosa que temos na nossa vida, e 

nessa peça as crianças aprenderão 

muito sobre ele sobre como cuidar da 

própria saúde. 



DROGA RAIA 

FABER CASTELL 

MONSANTO 

AGRO BAGGIO 

BAESA 

SOTREQ 

CARIOCA ENGENHARIA 

SOMOV 

DUKE ENERGY 

PETROGAL 
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BRK AMBIENTAL 

ANGLO GOLD ASHANTI 
CTG BRASIL  

OJI PAPEIS ESPECIAIS 

TEGMA GESTÃO LOGISTICA 

MONSANTO 

MRS LOGISTICA 

DOW QUIMICA 

74 
cidades 

62281 
Público 482 

espetáculos 

50 
cidades 

18844 
Público 161 

espetáculos 

135 
escolas 

26 
cidades 

43067 
Público 253 

espetáculos 

153 
escolas 

392 
escolas 
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TE CONNECTIVITY 

NOVELIS 

CNH INDUSTRIAL 

BAYER 

CTG 

BRK 

DOW 2
0

1
8

 

61 
cidades 

46403 
Público 286 

espetáculos 

295 
escolas 

CTG  BRASIL 

MONSANTO 

UNIMED 

SLC AGRICOLA 

TEGMA 

ENERCAN 

SEGURADORA LIDER BRK AMBIENTAL 

ANGLO GOLD ASHANTI 
CTG BRASIL  

OJI PAPEIS ESPECIAIS 

TEGMA GESTÃO LOGISTICA 

MONSANTO 

MRS LOGISTICA 

DOW QUIMICA 

NOSSOS  
NÚMEROS 

NOSSOS  
PATROCINADORES 

NOSSOS  
PATROCINADORES 



Entre em contato. 

Ivian Expedições Educacionais. 
Atendimento exclusivo às escolas. 
ivian@ivian.com.br  
Tel. (19) 3232-2881 Campinas 
Cel. (19) 97124-3752 WhatsApp Campinas 
(11) 98784-1245 Atendimento Capital SP 

ivian.com.br  


