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Assim, para termos um quilo de papel, precisamos de um volume muito maior do que o volume do 
chumbo, que é mais concentrado, ou seja, mais denso.

Preparamos um experimento com a densidade da água para ilustrar melhor!

Você já ouviu falar 
em densidade?

A densidade é a quantidade de massa de 
um corpo ou objeto em um determinado 
espaço. 

Por exemplo: um quilo de papel pesa o 
mesmo que um quilo de chumbo, no 
entanto, cada um desses elementos tem 
um volume diferente. 

Dia 01  |  Segunda: Ciência



Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de:

● Dois copos de água;
● Água;
● Corante ou tinta.

Depois de separar os materiais:

1. Em um copo, reserve água gelada.

2. Em outro copo, coloque água de
temperatura ambiente e esquente
no microondas por 60 segundos.

3. Utilize um corante de cada cor para
cada copo com água. No exemplo,
vamos usar a cor rosa para a água
gelada e a amarela para a água
quente. Você também pode utilizar
um pingo de tinta guache no lugar
dos corantes.



4. Posicione um papelão fino ou papel cartão sobre o copo com água quente e posicione-o de ponta
cabeça sobre o copo com água fria. Tome cuidado para a água não vazar!



5. Retire o papelão que está entre os copos com cuidado.



6. Note que as águas não se misturam!



Hora de aprender
Você sabe por que as águas não se misturam?
Isso ocorre porque as densidades entre elas são diferentes: a água quente é menos densa do que a água fria 
e, por isso, elas não se misturam. Quando dois líquidos são colocados juntos, o que tem menor densidade fica 
em cima e o que tem maior densidade fica embaixo. 

Para entender melhor, pense no ar condicionado: ele é colocado sempre em cima, porque o ar frio é mais 
denso que o quente; dessa forma, o ar frio vai de cima para baixo.

Já pensou no que acontece quando o copo com água fria ficar em cima? 
Teste em casa e descreva o experimento!
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Você já ouviu falar 
em prótese biônica? 

As próteses são reposições de partes do 
corpo danificadas que recuperam alguns 
movimentos mecânicos com ajuda da 
tecnologia.  Por exemplo: em diversos 
filmes e desenhos, vemos personagens 
que perderam uma perna ou uma mão e 
trocam os membros por estruturas 
biônicas para repor as funções.

Que tal criar uma mão mecânica para dar 
extensão ao comprimento do braço?

Dia 02  |  Terça: Tecnologia

Vamos lá?
Para realizar o projeto, você vai precisar 
de: 

● Papelão;
● Cola quente (ou fita adesiva;
● Canudos;
● Barbante;
● Elástico;
● Palitos de sorvete.



1. Desenhe seu braço em um papelão e, em seguida, corte-o seguindo o contorno.



2. Marque as articulações do seu braço no papelão e cole o canudo sobre cada dobra, conforme as
imagens:



3. Encaixe um pedaço de barbante em cada liga dos canudos e faça um nó em cada ponta.



4. Crie pequenos anéis de papelão e cole sobre cada ponta dos barbantes para encaixar os dedos.



5. Corte um pedaço de papelão para encaixar o braço e cole sobre a base principal.



6. No outro lado, cole elásticos na área dos dedos.



7. Em seguida cole palitos de sorvete na base do braço para proporcionar rigidez.



8. Seu projeto está pronto!



Indo além!
Que tal criar um jogo com sua mão biônica? 

Monte mais uma mão e presenteie alguém de sua casa. Em seguida, proponha um jogo de pedra papel 
tesoura de mãos biônicas!

Desenhe sua experiência. 
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Projeto mini automato 

Você já imaginou como os robôs e as 
máquinas se mexiam antigamente? Esses 
engenhos chamavam-se autômatos, e eles 
eram operados de maneira automática, 
imitando os movimentos de humanos e 
animais.

O autômato (em diversos formatos) executa 
uma sequência de movimentos para replicar 
diferentes trabalhos mecânicos, e tudo isso 
com apenas um movimento circular!

Que tal criar seu próprio autômato manual?

Dia 03  |  Quarta: Engenharia

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Grampo de roupa;
● Clips de papel;
● Arame;
● Palito de churrasco;
● Papelão;
● Papel;
● Canudo;
● Lápis;
● Alicate;



1. Com um alicate, desdobre um clips de papel (1) e deixe-o em formato de quadrado (2). Em seguida
molde-o em formato de manivela de acordo com a imagem (3):



2. Transpasse o clipe pelo centro da mola de metal do grampo, de acordo com a imagem:



3. Corte três pedaços de arame, sendo dois menores e um maior. Deixe todos retos.



4. Com cuidado, deixe as pontas dos arames arredondadas, de forma que consigam rodar em um palito
de churrasco e em um clips de papel. Conforme a imagem:



5. Atravesse o palito de churrasco dentro da ondulação de um pedaço de papelão furado. Em seguida
posicione o palito na parte do prendedor do grampo.



6. Conecte um pedaço pequeno de canudo dentro do círculo da haste maior de arame. Depois encaixe
o clipe de papel dentro do canudo. Por último, encaixe o arame no furo do papelão.



7. Desenhe e recorte o que será utilizado para o seu autômato em três partes. No exemplo vamos usar um
unicórnio, sendo os elementos: um corpo e duas asas.

Dica: desenhe frente e verso para que ele seja visto por todos os lados



8. Cole as partes do seu autômato nos arames usando cola quente e um pedaço de papel.  Para limitar a
movimentação das hastes no palito e não entortar o movimento, cole pequenos pedaços de papel ou
papelão ao lado dos eixos das hastes.

Pronto! Agora é só girar a manivela e ver seu autômato criar vida e voar!
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Indo além!
Já pensou em variar os movimentos do seu autômato? 
Ao mudar o comprimento das hastes, os movimentos ficam maiores ou menores e também variam no 
impacto! 

Que tal testar o que acontece se as hastes laterais forem menores? Descreva a experiência e compartilhe 
com sua família! 



1



Projeto de mistura 

de cores! 

Você sabe o que são cores primárias? E 
secundárias?

As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. 
Elas recebem esse nome porque são 
consideradas cores puras, ou seja, existem sem a 
necessidade de misturar outras cores. Já as 
cores secundárias, são a união de duas cores 
primárias, por exemplo:

Dia 04  |  Quinta: Artes

Azul + amarelo = verde

Amarelo + vermelho = laranja

Vermelho + azul = roxo

Que tal criar um projeto de mistura de cores, 
sem precisar misturar elas de verdade?

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Papelão;
● Cola;
● Tesoura;
● Papel sulfite;
● Lápis colorido;
● Barbante.



1. Desenhe dois círculos em papel sulfite e faça um desenho geométrico em cada um deles. Lembre-se de
utilizar apenas as cores primárias e secundárias para colorir!



2. Em seguida recorte um círculo do mesmo tamanho em um pedaço de papelão e cole um desenho
em cada lado.



3. Fure com a ponta de um lápis dois furos no disco, ambos com a mesma distância do centro.



4. Passe um pedaço de barbante por cada furo.



5. Junte os barbantes em cada lado com um nó. Lembre-se de deixar o espaço de distância de colagem
entre o disco e a junção dos barbantes do mesmo tamanho em ambos os lados.

Agora gire o seu disco com a ajuda dos barbantes diversas vezes e em 
seguida puxe com força para cada lado, observe as misturas de cores!



Indo além!
Vamos explorar?
Que tal criar novos círculos com cores primárias em diversos tons e formatos? Explore as possibilidades 
e compartilhe com seus amigos sua criação!



1



Já ouviu falar em 
catapulta?
Catapultas são um mecanismo de 
lançamento, elas possuem uma espécie 
de alavanca para lançar objetos a longas 
distâncias, evitando assim possíveis 
obstáculos. 

Que tal criar a sua própria catapulta?

Dia 05  |  Sexta: Matemática

Vamos lá?
Antes de mais nada, você vai precisar de: 

● Palitos de picolé;
● Elásticos;
● Cola quente;
● Tampinha de garrafa;
● Bolinhas de vários tipos;



1. Empilhe 5 palitinhos e junte cada ponta com um elástico.



2. Amarre os palitinhos enfileirados em outro, perpendicularmente, conforme a imagem:



3. Adicione outro palito sobre a estrutura e amarre-os com um elástico em sua extremidade, dando
assim, flexibilidade para a estrutura.



4. Cole uma tampinha de garrafa na extremidade do palito superior.



5. Teste sua catapulta! Posicione uma bolinha sobre a tampinha e tensione o palitinho superior, assim que
soltar a estrutura, note a distância em que a sua bolinha vai parar!



Bônus - Estrutura de apoio

7. Para a sua catapulta ficar mais firme e maior, que tal construir uma estrutura de apoio? Forme dois
triângulos, usando três palitinhos em cada.



8. Conecte os dois triângulos com dois palitos.



9. Encaixe a catapulta montada sobre a estrutura, colando pelo palito inferior.



10. Seu projeto está pronto!



Hora de aprender!
Você já imaginou o que aconteceria se tivessem mais palitos empilhados? É isso mesmo, a bolinha seria 
lançada para mais longe!

Sabe por que isso acontece? 
Pois quanto mais palitos forem empilhados, maior é o ângulo para lançamento, proporcionando mais força 
para a catapulta!

Vamos testar?
Anote em um papel a distância que a bolinha é lançada quando for utilizado:

1- Três palitos empilhados
(aproximadamente 21°)

2- Cinco palitos empilhados
(aproximadamente 35°)

3- Sete palitos empilhados
(aproximadamente 49°)






