
Para este desafio, você vai precisar de: 
- 1 copo transparente; 
- 1 ovo; 
- 1 pires ou outra coisa que sirva de tampa para o copo 
- Vinagre de álcool (ou outro que seja transparente); 
- Corante alimentar (ou outra coisa que possa ser usada para 

colorir como gelatina ou suco em pó).

EM CASA! 
ROTEIRO 1

Ovo + vinagre

Faça assim: 

- Coloque o ovo dentro do copo; 

- Encha o copo com vinagre até que o ovo esteja coberto (e mais 
um pouquinho ainda). Agora observe… O que você vê? 
Consegue explicar? 

- Quando cansar de observar, cubra o copo com um prato ou 
pires e deixe descansar por um dia ou dois. Se quiser, você 
poderá acrescentar água e corante alimentar ao vinagre. O que 
aconteceu? 

- Grave um video ou faça fotos bem criativas ou bem ”nerd”  da 
sua experiência e mande para nós! Vamos publica-lo no Canal 
tOca em cAsa. 

Para este desafio, você vai precisar de: 
- 4 cubos de gelo do mesmo tamanho; 
- 1 cronômetro; 
- 3 pires; 
- Balança de cozinha (se tiver); 
- Termômetro de cozinha (se tiver).

Recorde de vida para o gelo

Faça assim: 

- Ao mesmo tempo, coloque 3 pedras de gelo em 3 pires e espalhe-
os em lugares diferentes da casa. O primeiro deve ficar em um 
lugar com sol mas sem vento, o segundo em um lugar com vento 
mas sem sol e o terceiro em um lugar sem vento e sem sol.  

- Com a ajuda do cronômetro, marque quanto tempo cada uma leva 
para derreter completamente. 

- Se tiver um termômetro, você pode colocá-lo em contato com a 
água e observar o que acontece com a temperatura. Se tiver uma 
balança de cozinha, você pode comparar o peso antes e depois do 
gelo derreter ou pesar o que resta da pedra de gelo algum tempo 
depois da experiência ter começado.  

- Agora é com você! Pegue a última pedra de gelo em suas mão e 
faça o melhor que você puder para que ela demore o máximo de 
tempo possível para derreter. Mas atenção! Em nenhum momento 
você poderá soltá-la! No canal youtube tOca em cAsa 

ATIVIDADES



Para este desafio, você vai precisar de: 
- Lápis, borracha, lápis de cor ou canetinha ou tinta guache ou tinta e papel 

de aquarela… cabe a você decidir o que deseja utilizar para desenhar.

EM CASA! 
ROTEIRO 1

Desafio Christoph Niemann

Faça assim: 
- Imagine que você é o Sr. Niemann e ande pela casa observando o que 
tem ao seu redor. Quais objetos poderiam ser vistos de uma outra 
maneira? Escolha fotos suas ou da sua família, imprima e transforme-a 
incluindo novos elementos. Desenhe na sua janela com canetinha ou com 
cola colorida misturando sua idéia com a paisagem.

Para este desafio, você vai precisar de: 
- Papel 
- Lápis 
- Borracha

Desafio tik tOca

Faça assim: 
- Crie uma sequência de gestos ou movimentos, uma 

coreografia; 
- Utilize apenas símbolos para descrevê-la fazendo com que 

possa ser compreendida pelas outras crianças.

Christoph Niemann é designer, ilustrador e autor de livros infantis. Seus 
trabalhos mais conhecidos tem como característica a mistura entre a 
realidade e a ilustração: um desenho na janela do carro vira um ciclista 
em movimento, um fone de ouvido vira um gorila, uma foto vira uma tela 
para inventar uma história. O mais legal é que, diferente de outros 
artistas, o desenho em si costuma ser simples, é a ideia, o objeto utilizado  
que torna a obra interessante. Faça uma busca por imagens no Google 
com o nome dele e você vai ver! 

Você pode descobrir mais sobre Christoph Niemann na Netflix. A série Abstract 
consagrou um episódio ao seu trabalho em sua primeira temporada. 

https://www.youtube.com/
watch?v=BpWNPhj0oSg 

Símbolos e ícones são utilizados a todo momento em nossa 
vida cotidiana. Eles servem como atalhos que evitam 
explicações, simplificando a transmissão de uma mensagem.

Neste desafio, queremos que vocês criem uma sequência de 
gestos ou movimentos, uma coreografia, etc.. semelhante 
aquelas que vêem ou fazem para o tik tok. Feito isso, 
escrevam a partitura dessa sequência, ou seja, utilizem 
símbolos inventados ou que existem para compartilhar sua 
criação com sua família. Eles conseguem compreender os 
símbolos que você utilizou? Conseguem reproduzir sua 
coreografia?
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https://www.youtube.com/watch?v=BpWNPhj0oSg


EM CASA! 
ROTEIRO 1

Desafio de construção: Bondinho da tOca

Bondinho, tirolesa, tudo vale. O importante é que você construa 
um meio de transporte que vá de um ponto ao outro, sem 
precisar de ajuda. Apenas o desnível (um lado é mais alto do que 
o outro) pode contribuir para que o objeto entre em movimento e 
alcance a outra extremidade do fio. Os requisitos mínimos do 
projeto são: 

- O fio em que escorrega o boneco ou o bondinho deve ter, no 
mínimo, 2 metros de comprimento; 

-  Um bonequinho (não importa o tamanho) deve fazer o caminho 
todo sem cair; 

- Não vale pendurar o bonequinho no fio diretamente! Sua 
construção deve incluir um suporte onde ele possa entrar e sair 
como se fosse um bondinho de verdade.

Faça assim: 
- Imagine um projeto: o que você gostaria de fazer? De que 

tamanho será? Quais materiais pensa em utilizar? 

- Faça um desenho, uma explicação, um esquema, um vídeo, um 
áudio… Como se quisesse explicar a outra pessoa o que tem em 
mente. Isso vai ajuda-lo a organizar seus pensamentos. 

- Comece sua construção e vá fazendo os ajustes necessários ao 
seu projeto. Mas não apague seus desenhos e registros, faça 
um outro a cada dia. Ao final, vai ser útil se puder compara-los 
e perceber como suas ideias evoluíram até o resultado final. 

- Se achar que foi fácil, imagine outros desafios a partir deste! 
Por exemplo, qual a quantidade máxima de peso que consigo 
transportar em meu bondinho? Como posso fazer para 
carregar mais peso? 

Talvez não pareça, mas esta etapa inicial fará você ganhar 
tempo! Certamente não no primeiro projeto, mas se tiver o 
hábito de comparar o que pensou em fazer e o que fez, 
descobrirá muito sobre como as coisas parecem se comportar e 
como de fato se comportam. 

Para este desafio, você vai precisar de: 
- Papel para desenhar, lápis e borracha; 
- Uma linha ou fio de 2 metros ou mais; 
- O restante do material vai depender do projeto que você fizer. 
Papelão, pequenos potes plásticos ou embalagens que você 
encontrará no lixo reciclável. Tudo vale! 
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