
  Circuito         Científico       Cultural 
 

Show da Química – Trupe Quimiatividade ______________ 
 

O Show da Química é um Projeto de Extensão 

da FCT/UNESP Campus de Presidente 

Prudente realizado pelo grupo Trupe 

Quimiatividade e, desde 2006, o grupo realiza a 

Difusão e Popularização da Ciência em escolas, 

teatros, Centros de Ciência e eventos de natureza científico-cultural 

para alunos de todos os níveis de ensino na cidade de Presidente 

Prudente e Região. Durante a apresentação dos experimentos são 

abordados os conceitos da Química contextualizados com as demais 

ciências e abordagem CTS (ciência, tecnologia e sociedade), sempre 

permeados com muito humor e irreverência. Também é possível a 

participação do público na realização do Show da Química, 

promovendo assim a interatividade, que é o grande diferencial do 

projeto.  

Agendamento/contato: 

Tel: (18) 3229 5874 

trupequimiatividade@hotmail.com 

Facebook: Trupe Quimiatividade – Show da Química 

 

 

  

Centro de Ciências _______________________________ 
 

O Centro de Ciências é um espaço da 

FCT/Unesp em que o aluno aprende 

Ciências brincando, tendo por lema “É 

proibido não mexer”. Com uma dinâmica 

voltada para a aprendizagem a partir do 

lúdico, o Centro de Ciências procura envolver o aluno com 

experimentos simples, nos quais a maior preocupação é a sua 

interação com o objeto de estudo, construindo junto ao mesmo os 

conceitos envolvidos em cada experimento e associando- os com 

seu dia a dia. Assim, o olhar, o tocar e o verificar, despertando a 

curiosidade e o interesse do aluno pela sua compreensão, são as 

bases do caminho rumo ao conhecimento. No Centro de Ciências 

há experimentos sobre diversos assuntos, tais como Óptica, 

Eletricidade, Mecânica e Ciências em geral. Para os professores, 

conta-se também com uma coletânea de vídeos instrutivos, além 

de uma Experimentoteca com diferentes experiências de Ciências, 

Física, Química e Biologia. Esses materiais suplementam as aulas 

da rede de ensino, enriquecendo o aprendizado do aluno e estão 

disponíveis para empréstimo mediante agendamento.         

Inf. angel@fct.unesp.br 

 

 

 

“Brincando com a Física” ________________________ 
 

É um projeto desenvolvido por professores 

do DFQB, no qual são explorados 

experimentos de Física apresentados em um 

enredo dinâmico e divertido de uma peça 

teatral que mantém uma interação contínua envolvente com público. 

Inf. agda@fct.unesp.br 

 

 

Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Hídricos __________________________________________ 
 

O laboratório apresenta materiais didáticos de 

Geociências, como complemento aos 

conteúdos programáticos dos livros didáticos 

utilizados pelos professores; conta também 

com coleções de amostras de minerais e 

rochas de diferentes formações geológicas, 

como os tipos Ígnea, Metamórfica e 

Sedimentar e mapas Geológicos e Geomorfológicos do Estado de 

São Paulo.  

Kits didáticos para trabalhos com Geologia, Geomorfologia e Ciclo 

Hidrológico também estão disponíveis para trabalhos dos alunos de 

licenciatura com alunos do ensino fundamental e médio. 

Inf. icmoroz@fct.unesp.br 

 

Estação Meteorológica ____________________________ 
 

  

 

A Estação Meteorológica, vinculada ao Laboratório de Climatologia da 

FCT/Unesp, registra os elementos e fenômenos meteorológicos, 

desde 1968. Mantém um acervo de registros, utilizado em larga 

escala pela comunidade. Sempre colabora com a imprensa local 

fornecendo informações diárias da previsão do tempo e dos 

fenômenos meteorológicos de impacto e atende as escolas da região. 

Atua no apoio aos professores das disciplinas de Climatologia, 

Meteorologia, Hidrologia e outras. Há também uma estação 

meteorológica automática, que registra e armazena os dados, que 

são transmitidos, via satélite, para o INMET em Brasília. As visitas às 

instalações da estação são monitoradas e voltadas ao interesse 

didático dos visitantes, apresentando os equipamentos e a rotina dos 

trabalhos. 

Inf. tadeu@fct.unesp.br 

 

Laboratório de Solos___________________________ 

 

O Laboratório de Solos da FCT/Unesp desenvolve atividades de 

pesquisa, ensino e extensão 

desde 1984. Atualmente são 

realizadas pesquisas na área 

física de solos, além da execução 

do projeto de extensão “Trilhando 

pelos Solos”, cujo objetivo é a elaboração de materiais didáticos que 

ajudam a ilustrar os fatores de formação, as características físicas, os 

processos de degradação e técnicas de conservação de solos. O 

público alvo são alunos de rede pública e privada, bem como cursos 

técnicos e de nível superior, uma vez que há uma adequação do 

conteúdo de acordo com o interesse e faixa etária. As visitas ao 

Laboratório de Solos são monitoradas e visam promover discussões 

sobre a relação sociedade/natureza, tendo como eixo central o 

recurso natural: solo.  

Inf. victor_veriss@fct.unesp.br 

Site: http://labsolos.wix.com/labsolos 

 

 

Museu Cemaarq ______________________________ 

 

No Centro de Museologia, Antropologia 

e Arqueologia (CEMAARQ) encontra-se 

aberta à visitação pública uma 

exposição contendo material indígena, 

que objetiva apresentar aos visitantes 

uma idéia da riqueza da cultura 

indígena pré-histórica e atual. 

Isso é feito através de seu artesanato, como: cestarias, arte plumária, 

cerâmica, armas, enfeites, instrumentos musicais, dentre outros. A 

Pré-História é representada por material arqueológico (pedra lascada, 

pedra polida e cerâmica) encontrado na região através das pesquisas 

e escavações. Mais recentemente, foi incluída uma área de 

Paleontologia, mostrando fósseis de sáurios e quelônios da era 

mesozóica. As visitas são acompanhadas por monitores que explicam 

o roteiro da exposição, seguindo uma seqüência cronológica e 

didática. 

Inf. cemaarqmuseu@fct.unesp.br 
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RUA ROBERTO SIMONSEN, 305 

CENTRO EDUCACIONAL 

CEP 19060-900 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

FONE (18) 3229-5388 - FAX: (18) 3229-5353 

 

 
CIRCUITO CIENTÍFICO CULTURAL 

AGENDAMENTO 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

8:00 às 11:00  -   14:00 às 17:00 horas 

Tel: (18) 3229-5327 c/ Adriana 
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