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Neste primeiro semestre começamos com aulas lá no Mirante Cultural.
Desde o início da pandemia, passamos a fazer comunicações semanais

por WhatApp com cada grupo. Quem lembra? 
Para manter nosso vínculo com vocês e suas famílias e continuar a
aprender juntos, enviamos para cada casa propostas de atividades

especialmente desenvolvidas com muito capricho! 
Quanta coisa a gente conseguiu fazer até agora! 

Confiram aqui! 
No segundo semestre tem mais! Vamos continuar juntos?

ESPAÇO CATALISADOR PIRITUBA
Educação com Criatividade e Tecnologia para todos

(11) 1234-5678 
Rua da Alegria, 
nº 123, Cidade Querida
www.sitebacana.com.br

 
O Espaço Catalisador Pirituba no Mirante Cultural é uma iniciativa mão na massa do Instituto Catalisador, que

visa contribuir para que cada criança e jovem participante possa se tornar um agente de transformação de sua
própria realidade, impulsionados pela curiosidade, pelo desejo de explorar, de descobrir e de construir. Somos

uma equipe de educadores entusiasmados com a invenção e o compartilhamento de saberes e práticas
criativas, comprometidos com a conexão pessoal e com o fortalecimento da comunidade junto a qual atuamos

Criado em 2015, o Instituto Catalisador é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, dedicada à
Educação. Nosso compromisso é trabalhar para que estudantes da rede pública- na escola ou em espaços
culturais - possam resgatar a curiosidade pelo conhecimento e reconhecer seu potencial para aprender.

  
O Espaço Catalisador Pirituba transbordou de sua casa no Mirante Cultural para a casa de muitos! Queríamos

que todos pudessem continuar a explorar materiais diversos e a dar visibilidade para seus conhecimentos e
ideias por meio de propostas criativas e principalmente pela conexão insistente de uma equipe de educadores

muito comprometida em manter o vínculo e as chamas da curiosidade acesas, mesmo nesse momento tão
desafiador. 
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INVENTAR E BRINCAR
Nesse primeiro semestre tivemos a oportunidade de dois encontros presenciais

onde apresentamos o espaço às crianças e as convidamos às primeiras
explorações com o acervo de materiais reutilizáveis. Cada criança teve a

oportunidade de construir sua mochila de tesouros. Após a interrupção das
atividades presenciais, nos mobilizamos para manter o contato e as propostas
pelo WhatsApp. Para motivar as crianças, criamos o  “Inventar e Brincar com
Tesouros Domésticos”. Preparamos um Caderno do Inventor com atividades

especiais e um kit de materiais e ferramentas, que foram entregues nas casas
dos participantes. No whatsapp continuamos a convidar as crianças a

realizarem as atividades apresentadas no caderno, enviando mais ideias e
informações e tirando dúvidas. Vimos criações interessantes e trocas muito

bacanas entre os inventores!

Começamos a explorar o que são os circuitos elétricos que a maioria
dos objetos ao nosso redor tem. Para isso pesquisamos quais

materiais eram condutivos. Sim! Aprendemos a usar esta ferramenta
tão útil, o multímetro! Discutimos quais as diferentes fontes de
energia e compreendemos conceitos essenciais sobre circuitos

elétricos. Aprendemos a mexer com Leds e baterias!! Fomos capazes
de olhar ao nosso redor com cuidado, e descobrir um monte de coisas

interessantes que não tínhamos reparado antes. Até ligamos um
relógio eletrônico com energia gerada em um circuito feito com
limões!!Percebemos que as coisas que usamos no nosso dia a dia
foram imaginadas e construídas por alguém, e que nós também 

podemos inventar coisas novas e transformar coisas que já existem.
Por fim, todos pudemos utilizar o que aprendemos sobre circuitos

elétricos para desenvolver novas ideias!

CURTA ESSE CIRCUITO

RAIO X DA TECNOLOGIA
O plano era aprender a curar computadores, o corpo (hardware) e a alma

(software). Começamos no Mirante, projetando torres de macarrão e

descobrindo os perigos dos eletrônicos. Já em casa, passamos a olhar ao

redor, aprendendo que todo eletrônico vem com avisos de perigo. Mesmo

escrito em japonês, dava para saber como tomar cuidado com a panela de

arroz. Outra atividade interessante, foi descobrir que cada parte tem sua

função: o dissipador da geladeira e a lã de vidro no fogão...

Mas a teoria era só o começo, a gente gosta é de mão na massa! Então

inventamos um novo jeito de aprender: entregamos os kits e os cadernos de

atividades que preparamos com muito carinho. E aí, pudemos explorar o mundo

da energia e dos circuitos elétricos. Teve gente inventando teclado iluminado,

gente consertando fita de Leds e teve até quem virou professor! 

Nos aguardem, no segundo semestre tem muito mais!


