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Ser
curioso
é nota
1000!

Um e-book para 
quem gosta de 
aprender e se 
divertir



Oba,  
descobertas!

•  Você é muito curioso(a)?
• Gosta de fazer perguntas 

para entender como as 
coisas são feitas? 

• Tem interesse por 
mistérios e segredos?

Clique para assistir ao vídeo.

wavebreakermedia/Shutterstock.com
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https://youtu.be/-SR6kptVRiY


Então,  
você é um(a)  
grande 
curioso(a)!

A curiosidade move o mundo, afinal, toda invenção ou grande ideia 
nasceu na cabeça de alguém muito curioso: os cientistas,  
os inventores, os escritores, os historiadores e todo tipo de profissional!

Neste e-book (livro que a gente usa no computador, tablet ou celular), 
apresentaremos muitas curiosidades sobre os animais, a natureza, 
o espaço e as grandes invenções e, a partir delas, desenvolveremos 
atividades makers (mãos na massa).

Está preparado(a)? Vai ser muito divertido!

Você encontrará diferentes ícones pelas páginas.  
A seguir, explicamos direitinho cada um deles para que saiba 
exatamente o que vai fazer!

Receitas

Vídeos

Leituras

Desafios
Impressos

Atividades

Sites 
interessantes

Mãos  
na massa 5



Impressão 
digital

Vamos começar com a identificação do seu livro.

Com certeza você já ouviu falar em impressão digital, não é?

As impressões digitais são pequenas elevações que ficam 
na ponta dos nossos dedos e que nos ajudam a segurar os 
objetos. Essas elevações formam padrões únicos, tão únicos 
que nenhuma pessoa tem a impressão digital igual a da 
outra. Nem os gêmeos idênticos! 

Em uma folha de papel, crie seu avatar (sua representação 
no mundo virtual) usando canetinha ou lápis de cor, depois 
crie um balão com o carimbo da sua impressão digital. Para 
carimbar, você pode usar guache ou, como alternativa, pintar 
a ponta do dedo com canetinha e carimbar!

Este é o seu avatar

Sua impressão digital

6



Você sabia que alguns animais 
também têm impressões digitais?

Alguns deles sim, como é o caso de certos 
macacos. As impressões digitais desses 
bichos são chamadas de cristas de atrito.

Elas são dobras na pele das mãos e dos pés, 
que permitem que o animal se agarre em 
galhos sem escorregar.

SANTOS, Fernanda (Org.). Livro curiosidades Recreio. 
São Paulo: Ed. Abril, 2011. p.21

Chris Putnam/Shutterstock.com
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Finger print Vamos fazer arte 
com as impressões 
digitais?
Esse tipo de arte 
é chamada de 
finger print.

Você vai precisar de:
• canetinha preta

• guache de diferentes cores 
(veja receita de tinta caseira  
na próxima página)

• pote plástico

• água

• paninho para limpeza

• papel sulfite 

Como fazer?
1. Despeje um pouco de tinta  

no pote plástico.

2. Pressione um dedo sobre a tinta  
e carimbe no papel.

3. Espere secar e, depois, usando 
canetinha preta, faça os detalhes para 
compor animais, insetos ou flores.

8



Receita de 
tinta caseira

Procure e marque,  
no diagrama de letras,  
as palavras em  
destaque na receita.

Ingredientes
• 1 COPO de farinha de TRIGO

• 1 copo de SAL

• 1 copo de ÁGUA

• CORANTES alimentícios de diversas  
cores ou SUCO em pó

Modo de fazer
1. MISTURE bem todos os ingredientes  

em uma tigela GRANDE, até obter uma  
massa homogênea.

2. SEPARE a mistura em POTINHOS menores.

3. Acrescente em cada potinho GOTINHAS  
de corante alimentício ou um punhado  
de suco em pó de DIFERENTES cores.

4. Misture bem e sua TINTA estará pronta.

C L M T O T I N T A

H A T C O P O S P G

M I S T U R E B X I

O Á G U A J G A L P

S U C O L T R I G O

A N P G H I A J Q T

L R B X O E N I B I

S E P A R E D P E N

O C V I B U E V L H

V G O T I N H A S O

D I F E R E N T E S

V C O R A N T E S V

Respostas estão na página 38.
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Peixe deslizante

Você vai precisar de:
• rolinho de papel higiênico

• 2 clipes

• canetinha preta

• canetinha colorida

• guache em cores diversas  
(na página 9 tem a receita 
de tinta caseira)

• pincel

• retalho de papel

• tesoura

• cola branca

• 1 metro de barbante

Como fazer?
1. Veja as ilustrações na 

próxima página. Faça um 
corte triangular em uma das 
extremidades do rolinho para 
representar a boca do peixe.

2. Use um retalho de papel e 
recorte um rabo de peixe. 
Cole-o, usando cola branca, na 
outra extremidade do rolinho.

3. Decore o peixe como quiser. 
Você pode usar tinta, 
canetinhas e colagem de 
retalho de papéis.

4. Prenda dois clipes na boca do 
peixe e passe o barbante como 
mostra o passo a passo da 
próxima página.

5. Estique bem o barbante e veja  
o peixe deslizar.

Pense nas respostas para 
as adivinhas a seguir, 
enquanto separa o 
material para confeccionar 
um peixinho deslizante.

Em um aquário estão 10 
peixes e 5 morreram afogados. 
Quantos sobraram?

Por que os peixes gostam 
tanto de comer?

Qual é o animal que não 
anda, nada, nada?
Respostas estão na página 38.
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Submarinos

Uma das grandes 
invenções marítimas 
foram os submarinos.
Você já se perguntou 
como seria realizar um 
passeio em um meio de 
transporte como esse?
Assista ao vídeo e tente  
se imaginar dentro  
do submarino.

Clique para assistir ao vídeo.

Rick Ray/Shutterstock.com
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https://youtu.be/TPRRo8Gcsh4


Como os submarinos conseguem 
ficar debaixo d’água?

O raciocínio é simples: quando está na superfície, um 
submarino funciona exatamente como um navio.

[...] O sobe-e-desce depende da quantidade de 
água na embarcação. Para afundar ou flutuar, os 
submarinos possuem tanques de ar entre as bordas 
interna e externa do casco. Quando a embarcação está 
na superfície, os tanques ficam preenchidos por ar 
comprimido. O submarino fica mais leve e a água do 
mar o empurra para cima.

Na hora de submergir (afundar), a tripulação abre as 
válvulas dos tanques e eles se enchem com água. Como 
o líquido é bem mais denso que o ar, o submarino 
fica mais pesado e desce. Para atingir a profundidade 
desejada, é só ajustar a proporção de água nos tanques.

<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-os-submarinos-
conseguem-ficar-debaixo-d%c2%92agua/> Acesso em: 17 mar 2020.
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Submarino de garrafa PET

Você vai precisar:
• garrafa PET transparente  

com tampa

• tampinha de caneta

• massinha de modelar (na 
página 32 deste material há 
uma receita de massinha caseira 
para você não precisar comprar)

• água

Como fazer?
1. Feche, com massinha de modelar, o orifício superior da tampinha de caneta.

2. Enrole uma bolinha de massinha e coloque-a na parte inferior da caneta, 
como mostra a imagem, e reserve. Este é seu submarino!

3. Encha a garrafa PET com água, coloque o submarino dentro dela e feche-a.

4. Pressione a garrafa no centro com as duas mãos (com força!) e solte-a.

5. Observe o que acontece com o submarino.

Vamos realizar um 
experimento usando 
material reciclável 
para entender o 
funcionamento de 
um submarino?

1 2 
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Outra grande invenção

O avião também pode ser considerado uma superinvenção!

Já pensou em quanta observação, curiosidade e estudo foram 
necessários para desenvolver esse meio de transporte?

Você sabia que a primeira pessoa a demonstrar publicamente 
que podia levantar voo com uma aeronave mais pesada que o 
ar foi um brasileiro? O nome dele é Alberto Santos Dumont.

O primeiro voo aconteceu no dia 23 de outubro 1906.

Há quantos anos Dumont
realizou o primeiro voo?
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Santos Dumont sonhava  
em voar como os pássaros.
Em homenagem a esse ilustre 
aviador, vamos criar o 14 BIS 
usando um prendedor de roupas? 14 BIS foi o nome 

dado ao primeiro 
avião de Dumont.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Santos-Dumont_le_12_novembre_1906%2C_sur_son_14-bis_%28premier_record_du_monde_officiel_de_vitesse%29.jpg
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14 BIS de prendedor de roupas

Você vai precisar de:
• 1 prendedor de roupa de madeira

• 4 palitinhos de sorvete

• guache ou cola colorida (na página 
9 deste material tem a receita de 
tinta caseira)

• pincel

• cola branca

• tesoura

Como fazer?
1. Corte as pontas de 2 palitos de sorvete e reserve-as.

2. Cole os dois palitos maiores na parte frontal do 
prendedor para representar as asas.

3. Cole o palito menor na parte traseira do avião. Use 
uma das pontinhas para representar o leme.

4. Cole as pontinhas que sobraram para unir as asas.

5. Use guache ou cola colorida para decorar.

6. Espere secar e, depois, é só lançar seu avião ao ar!

1 2 3 e 4
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Embarque 
no avião

Uma aeromoça, durante o 
embarque em um voo doméstico, 
ajudou 4 romanos e 1 inglês a 
encontrar seus assentos.

Qual é o nome da aeromoça?
a) PATRICIA
b) CRISTINA
c) IVONE
d) RAQUEL
Resposta estão na página 38.
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Você descobriu  
que o nome da  
aeromoça era IVONE?

Números romanos

Leia novamente esse nome e observe que 
as duas primeiras letras representam o 
algarismo 4 em números romanos e as três 
últimas, o nome do número 1 em inglês.
O sistema de numeração romano é antigo, 
mas ainda é usado atualmente em  
nomes de ruas, mostradores de relógio e 
numeração de volume de livros, por exemplo.

19



Vamos brincar com 
números romanos e 
palitos de fósforos?

Separe 22 palitos de fósforos. Caso não tenha palitos de 
fósforos, você poderá usar palitos de dente ou de sorvete 
ou, ainda, recortar tirinhas de papel para representá-los.

Sobre uma mesa posicione os palitinhos de modo a compor 
as operações matemáticas a seguir:

Percebeu alguma coisa errada?

Muito bem! Os resultados estão 
incorretos. Para corrigi-los, mude 
a posição de APENAS um palito 
em cada uma das operações.

Preparado(a)? Será fácil, fácil!

I = 1

II = 2

III = 3

IV = 4

V = 5

VI = 6

VII = 7

VIII = 8

IX = 9

X = 10

Para consultar:

Respostas estão na página 38.
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Você já parou para 
apreciar as estrelas?

Quando a gente olha 
para o céu durante a 
noite e observa aquele 
“tantão” de estrelas, 
nem imagina o quanto 
elas contribuíram  
para o progresso  
da humanidade.
Mas como será que 
simples estrelinhas 
puderam ajudar o 
homem a progredir?
Ficou curioso(a)?

21



A história da humanidade é 
muito brilhante: cheia de estrelas!

A astronomia é a ciência mais antiga do 
mundo e estuda o universo e o que se 
relaciona ao espaço sideral!

Pense que o céu que podemos contemplar 
é o mesmo que nossos distantes parentes 
dos tempos das cavernas também podiam 
observar!

Por meio dessa observação, eles 
começaram a compreender as estações  
do ano, as fases da lua e a influência dessas 
fases na agricultura.

A localização das estrelas também 
orientava os grandes navegadores durante 
suas viagens marítimas! Sensacional, não?

E tem mais curiosidades bacanas!

Dicionário

Localize no dicionário 
as palavras que estão 
destacadas no texto e  
depois faça um desenho 
para ilustrar o que descobriu!

Observe que as palavras 
destacadas em azul devem 
ser procuradas no singular.

22



Uma estrela  
que abre 
sozinha?

Clique na imagem e acompanhe  
o passo a passo no vídeo!

Você vai precisar de:
• 5 palitos de dente (cuidado com  

as pontinhas)
• superfície impermeável (vidro, metal)
• conta-gotas
• água
• 1 prato

Como fazer?
1. “Dobre” 5 palitos de dente ao meio, 

cuidando para não separar as duas partes.

2. Posicione os palitos no centro da superfície 
impermeável. A parte dobrada deve ficar voltada 
para o centro e as pontinhas bem unidas. 

3. Pingue com o conta-gotas ou com a pontinha  
do dedo algumas gotas de água no centro da 
estrela e observe a “magia” acontecer!
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E as constelações?

As constelações são conjuntos de estrelas 
que estão sempre na mesma posição. 
Os primeiros astrônomos, por meio de 
constante observação, perceberam que 
elas apareciam em determinadas épocas, 
o que os ajudou a identificar as estações 
do ano. Por exemplo, a constelação do 
Escorpião é típica no período do inverno e 
Órion, do verão.

E você sabe por que elas têm nomes? Será 
que os astrônomos ficavam brincando de 
ligar pontos no céu e formavam figuras?

Não! Eles acreditavam que as estrelas eram 
posicionadas de modo que formassem 
imagens de animais, pessoas e até objetos 
e passaram a dar nome a cada uma delas 
de acordo com as formas que viam!

tatishdesign/Shutterstock.com24



E aí? Vamos 
brincar de 
astrônomos?

Você vai precisar de:
• Cartões das constelações 

(ou criar os seus conforme 
modelo ao lado)

• Lanterna (pode ser a do 
celular)

• Clipes de papel ou palito 
de dente

• Rolo de papel manteiga 
ou rolinho de papel 
higiênico

• Fita adesiva ou cola 
branca

• Pedaço de isopor ou 
papelão

25



Como fazer?
1. Imprima ou desenhe um dos 

cartões das constelações da 
página anterior. 

2. Fure, com auxílio de um clipe ou 
palito de dente, os pontinhos 
pretos, apoiando o cartão sobre 
um isopor ou papelão.

3. Fixe o cartão escolhido em  
uma das extremidades do 
rolinho usando a fita adesiva  
ou cola branca.

4. Coloque a extremidade  
aberta do rolinho na frente  
de uma lanterna, apontando-o 
para uma parede. Se você  
brincar no escuro, fica  
ainda mais incrível!
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Outros corpos celestes

Tenha um céu completo ao alcance 
das suas mãos: a Lua, as estrelas,  
os planetas e os cometas!

Você sabia que os artistas também 
eram admiradores das estrelas. 
Você já ouviu falar da obra A Noite 
estrelada do pintor Vincent van Gogh?

Quantas estrelas você consegue 
contar nessa obra de arte?

VAN GOGH, Vicent.  
A noite estrelada. 1889. 
1 óleo sobre tela.  
74 x 92 cm. Museu de 
Arte Moderna, Nova 
Iorque, EUA.
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Teatro de sombras

Você vai precisar de:
• 1 lençol bem clarinho

• 10 palitos de churrasco 
ou de sorvete

• Papel sulfite ou papelão

• Lanterna (pode ser a 
lanterna do celular)

• Fita adesiva

E nos dias que não 
podemos observar 
as estrelas o que 
podemos fazer à noite,  
antes de dormir?
Você já brincou de 
teatro de sombras?
Brincar com a luz e as 
sombras é uma arte 
muito antiga utilizada 
para contar histórias, 
encantar e divertir!

Tatiana Bobkova/Shutterstock.com
28



Como fazer?
1. Desenhe ou imprima a imagem dos 

personagens e do castelo ao lado 
e, depois, recorte tudo com muito 
cuidado. Inicie com os contornos. 

2. Enquanto recorta, pense em uma 
história bem emocionante para 
contar à plateia.

3. Cole um palito, com fita adesiva, no 
verso de cada um dos personagens.

4. Prenda o lençol bem esticadinho 
entre duas cadeiras e apague todas 
as luzes.

5. Posicione-se atrás do lençol, ligue a 
lanterna e comece o show!

6. Com uma mão segure o 
personagem e com outra, a 
lanterna.

7. Use a criatividade e a imaginação  
para contar sua história.

29



Descobridor(a) dos 7 mares!

Você sabia que os 
primeiros navegadores 
se guiavam pelas 
constelações?
Com muita coragem, uma 
bússola e observando o 
céu, descobriram novas 
terras e povos.
Foi incrível!
Vamos brincar de grandes 
navegações? Crie a sua 
própria frota de barcos! Clique para assistir ao vídeo.

Pinhead Studio/Shutterstock.com
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Se liga nesta 
dobradura!

Que tal construir a 
sua própria frota 
de barcos? Observe 
atentamente o passo a 
passo demonstrados nas 
imagens ao lado.
Depois que as dobraduras 
estiverem prontas, pinte 
o fundo dos barcos com 
giz de cera para que eles 
flutuem.
Encontre uma bacia, 
coloque um pouco de 
água nela e divirta-se!

31



Massinha 
de modelar 
caseira

Ingredientes
• 2 copos de farinha de trigo
•     copo de sal
• 1 copo de água
• 1 colher de chá de óleo
• Corante alimentício ou suco em pó

Modo de fazer
1. Em uma tigela, misture bem todos o 

ingredientes secos. Em seguida, adicione 
a água aos poucos e amasse bem.

2. Coloque o óleo e misture novamente.
3. Pingue algumas gotas do corante 

alimentício ou acrescente um 
punhadinho de suco em pó.

4. Sua massinha está pronta!  
Faça quantas cores quiser!

Brasil

Terra à vista!

O Brasil foi descoberto 
em 21 de abril de 1500, 
por um grande navegador 
português chamado  
Pedro Álvares Cabral.

Em 21 de abril de 2020 
quantos anos o Brasil fará?

E se você tivesse que decorar 
um bolo para festejar esse 
aniversário? Como seria? 
Aproveite a receita da 
massinha caseira e crie 
um bolo bem bonito para 
homenagear o Brasil.

1
2
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E falando em 
navegação...

Certamente, você se “amarra” 
em navegar na web e curtir 
sites legais que oferecem 
atividades e jogos “da hora”.

Mas, da mesma forma que 
os navegadores usavam 
instrumentos como a bússola, 
a luneta e a observação das 
estrelas para navegar com 
segurança, você também 
deve tomar alguns cuidados 
quando estiver nos mares  
da Internet!

33



Desvende esta mensagem enigmática e relembre  
os cuidados que você deve ter ao utilizar a Internet.

NÃO                 - MIGA + NEÇA                              + SOAIS            - SPELHO                

 + GUE    EM                - LÊNCIO + TES    SEGUROS             - BRA + MO                    - SO 

   LIST +         - QUADR                  - VIO                 - FESSORA + XIMA            + GINA.

Outros corpos celestes

Respostas estão na página 38.
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Clique nas imagens e navegue.

NÃO                 - MIGA + NEÇA                              + SOAIS            - SPELHO                

Navegação segura

Jogos, diversão, histórias 
e outras coisinhas

Encontre desenhos 
para colorir

Um mundo de 
diversão com seus 
personagens favoritos

Site cheio de 
atividades bacanas! 
(em inglês)

Site do Canal 
Cartoon Network

O portal do IG para 
crianças

Traz jogos, passatempos 
e até um cineminha com 
vídeos curtos.

Site da Revista Recreio  
que esclarece dúvidas  
e curiosidades

Uma coleção de livros 
digitais do Banco Itaú
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Novo Coronavírus
Este e-book foi criado para você se divertir e desenvolver novas 
habilidades durante o período em que não irá à escola e ficará em 
casa cuidando da sua saúde e da saúde de quem você ama!

Lembre-se de:

• lavar bem as mãos com água e sabão;

• comer alimentos saudáveis, dormir bem e sorrir;

• ocupar o tempo com atividades produtivas.
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Criança segura é 
criança informada!

App do SUS

Android

IOS

Busque sempre fontes de informações seguras. 
Acesse:

Ministério da Saúde

Vídeo com orientações gerais sobre o Coronavírus

Livro sobre o Coronavírus para download
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=81ppA-wxUOg
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.usrfiles.com/ugd/64c685_90d309886ee74ee598b0a4f81f3f3a26.pdf


Respostas

T I N T A

C O P O

M I S T U R E

Á G U A G P

S U C O T R I G O

A A T

L N I

S E P A R E D N

E H

G O T I N H A S O

D I F E R E N T E S

C O R A N T E S

Página 9

Página 18

Página 10

10, PEIXES NÃO MORREM AFOGADOS.

PORQUE VIVEM COM ÁGUA NA BOCA.

PEIXE.

Página 15
HÁ 114 ANOS.

O NOME DA AEROMOÇA É IV ONE

Página 27
11

Página 32
520 ANOS

Página 34
NÃO FORNEÇA DADOS PESSOAIS E
NAVEGUE EM SITES SEGUROS COMO OS 
LISTADOS NA PRÓXIMA PÁGINA.

Página 20
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