
 

Prezados, 

O Instituto de Química convida as escolas de ensino fundamental e médio a 

participarem do Projeto de Extensão intitulado “Descobrindo a Ciência: Ensinando 

Química Através de Assuntos do Cotidiano”, com intuito de despertar a curiosidade 

pelas ciências e a química ligados ao nosso cotidiano. Este projeto visa realizar 

experimentos simples, de baixo custo e seguros, com crianças e adolescentes com idade 

a partir de 4 anos; de forma a explicar conteúdos inerentes ao mundo escolar ao qual 

participam, de modo interessante, lúdico e fácil. 

Além das atividades no laboratório, os alunos são encaminhados para uma visita guiada 

ao Jardim Botânico da UFRRJ, onde é realizada uma pequena trilha com explicações 

sobre a função do local e demonstração e contato de espécimes representativas da Mata 

Atlântica. 

 

Local: Instituto de Química, ICE, Pavilhão de Química, sala 38 e jardim Botânico da 

UFRRJ 

Público alvo: Crianças e adolescentes com idade a partir de 04 anos do Ensino 

Fundamental e Médio, de escolas públicas e privadas. 

Carga Horária: A visita tem duração de 3 horas, sempre de 13h às 16h, contando com 

atividades práticas no Instituto de Química, e após, uma visita guiada ao Jardim 

Botânico da UFRRJ. 

Número de vagas: Ensino Fundamental: até 21 alunos divididos em 3 grupos 

                                Ensino Médio: até 30 alunos divididos em 3 grupos 

 

Datas possíveis: 28 datas disponíveis - Somente às segundas-feiras. 

 

25/03/2019 

08/04/2019 

15/04/2019 

29/04/2019 

06/05/2019 

13/05/2019 

20/05/2019 

27/05/2019 

03/06/2019 

10/06/2019 

17/06/2019 

24/06/2019 

29/07/2019 

05/08/2019 

12/08/2019 

19/08/2019 

26/08/2019 

02/09/2019 

09/09/2019 

16/09/2019 

23/09/2019 

07/10/2019 

14/10/2019 

21/10/2019 

04/11/2019 

11/11/2019 

18/11/2019 

25/11/2019 

 

 

Dados necessários ao agendamento: 

 

1) Data em que há impedimento de visitação, caso haja; 

2) Nome da escola; 

3) Nome e contato do responsável; 



 

4) Quantidade de alunos, idade média e ano que estão cursando; 

 

Contatos para agendamento:  

Equipe do projeto – projetoensinandoquimica@gmail.com 

 

Obs1: Com o intuito de facilitar o agendamento e possibilitar assim, o atendimento do 

maior número de escolas, solicitamos que os interessados indiquem SOMENTE as 

datas em que há impedimento de visitação, pois o agendamento será realizado dentro 

das datas disponibilizadas de acordo com a ordem cronológica das solicitações. 

Obs2: No ano de 2019, daremos preferência as escolas/professores que não faltaram às 

visitas agendadas nos anos anteriores e as escolas que ainda não tiveram a oportunidade 

de realizar a visita. 

Obs3: Reforçamos que a equipe não disponibiliza o transporte nem a alimentação dos 

alunos, ficando a cargo da escola visitante. 

Obs4: Os alunos deverão obrigatoriamente trajar calça e sapato fechado no laboratório. 

 


