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50.000 Posters distribuídos
para todas as escolas de EM 

no Brasil e em países de  
língua portuguesa



3

Logística
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Panfleto explicativo
sobre o Poster



Para Saber Mais
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Website
adicional para referência

Forum, Chat e 
Videoconferência



6

O 
Po

st
er

:  
2a

. E
di

çã
o

(2
01

8)



q Início em 2008
q Desde 2012: demonstrações em Física & 

visitas guiadas:
§ Câmara de Nuvem, demonstrações

em óptica, etc.
§ SPRACE Game  e outros jogos educativos

q Workshop em Física de Partículas
para professores e licenciandos (2012, 2015)

q Visitas Virtuais ao CMS (2015, 2016 e 2017, 
no MasterClass)  

q Em 2017 e 2018: adição do MasterClass Feminino7

Evento Internacional
MasterClass

Em 2018 (3 eventos, 5 dias):
> 400 estudantes
40 Escolas de EM

http://www.sprace.org.br/masterclass



Resumo: eventos MasterClass no SPRACE 
q 2008 – 1o MasterClass organizado pelo SPRACE
§ 2 escolas de Ensino Médio de São Paulo (Capital) 

q 2010 – novo endereço: Unesp – campus de SP
§ 4 escolas de EM (como em 2009)  de SP (Capital)

q 2011 – incluindo escolas a � 190 km de SP
§ 8 escolas de EM (capital) + 2 de Guaratinguetá (CTIG e uma particular) 

q 2012 – demonstrações adicionadas e workshop para professores
§ 8 escolas de EM + estudantes de licenciatura em Física 

q 2013 – novo grande salto: 
§ 13 escolas públicas de EM do projeto piloto da Secretaria de Estado para a Educação (SEE)

q 2014 – 2 grupos em 3 dias de evento – reunindo � 250 participantes!
§ 1o grupo (avançado): atividades preparatórias ministradas pelos professores, em suas próprias 

escolas
§ 2o grupo (iniciantes): 2 dias de evento – 1 para Professores, 1 para Estudantes 
§ Formato bem-sucedido: adotado novamente em 2015, 2016, 2017, 2018

q 2017 e 2018 – adicionado o MasterClass Especial para Mulheres e Meninas na Ciência8
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Workshop sobre Física de Partículas – 2012 & 2015
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Câmpus de São Paulo realiza oficina sobre o ensino
de Física
Evento reúne educadores para discutir modelos de aprendizagem

[19/03/2012] 

Bicho-papão da maioria dos alunos do ensino médio no Brasil, a Física será tema de
debates na Oficina de Física de Partículas, a ser realizada no Câmpus de São Paulo,
de 19 a 22 de março. Promovido pela Sociedade Brasileira de Física e pela American
Physical Society, o evento apresentará formas de familiarizar os alunos com os
conceitos básicos da disciplina usando materiais simples e acessíveis, como o leite
integral, a pipoca, o forno de microondas, o gelo seco e o álcool.

Com um número de participantes limitado a quarenta, o encontro é restrito apenas a alunos de licenciatura em Física,
professores dos ensinos médio e superior, todos pré-selecionados pelos organizadores a partir de material apresentado na
inscrição. O workshop será apresentado em quatro partes: “Movimento Browniano”, “Constante de Planck”, “Experimento da
Pipoca” e “Câmara de Nuvens”.

“No primeiro dia de atividades, entraremos no mundo microscópico para demonstrar que tudo o que nos cerca é formado por
átomos e moléculas”, diz o físico Caio Laganá Fernandes, mestrando do Instituto de Física Teórica (IFT) da Unesp. No segundo
dia, por meio dos princípios estabelecidos por Max Planck (1858-1947), será discutido o efeito fotoelétrico.

Raios cósmicos

No “Experimento da Pipoca”, atividade do terceiro dia da oficina, serão introduzidos os conceitos de estatística, contagem de
eventos e o estudo da origem das ineficiências. Finalmente, na “Câmara de Nuvens” será comprovada a existência dos raios
cósmicos. “Com um aquário e vapor de álcool, podemos facilmente observar essas partículas que vêm do espaço e que deixam
uma espécie de ‘rastro’ por onde passam”, explica Laganá.

De acordo com Sandra dos Santos Padula, professora do IFT, orientadora de Laganá e uma das coordenadoras do evento, o
plano é disseminar essa forma de ensino por todo o Estado. “Este ano, participarão representantes de cinco câmpus da Unesp,
num total de cerca de 20 pessoas, entre alunos de licenciatura e professores do ensino médio”, ela contabiliza. “No futuro, cada
um desses participantes poderá se transformar num repetidor do conteúdo dessa oficina”.

Além de pesquisadores da Universidade, participarão do workshop professores da Rede Pública, do Instituto Federal de São
Paulo, da Universidade Federal do ABC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dos colégios Bandeirantes, Equipe e
Miguel de Cervantes, além de estudantes de licenciatura da Unesp e da USP.

“Modelos de ensino como esse tendem a motivar os estudantes a explorar carreiras que, de outra forma, talvez nem viessem a
conhecer”, diz Helio Takai, que está no Brasil especialmente para coordenar a oficina. Físico experimental nuclear e de
partículas elementares do Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos, onde também trabalha em programas
educacionais voltados para o ensino médio, Takai aposta em iniciativas como esta para elevar o nível científico dos profissionais
no setor tecnológico. “A médio e longo prazos, é a melhor forma que conheço para promover uma melhor formação dos
jovens”.

A Oficina de Física de Partículas será realizada no Núcleo de Computação Científica, piso térreo do prédio do IFT (bloco II), na
rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, defronte à Estação Barra Funda do Metrô.

Paulo Velloso

 

Notícias recentes

19/03/2012 - [Vunesp define calendário para Vestibular Meio de Ano]

16/03/2012 - [Unesp cria três novos cursos na área de ciências exatas]

16/03/2012 - [Câmpus de Assis organiza simpósio de literatura policial]

 

 

 

 Página inicial | Expediente | WebMail | Fale conosco

Portal da Universidade http://www.unesp.br/noticia.php?artigo=8164
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Organização:

2012
Helio Takai (BNL, SUNY-SB), Caio Laganá, 

Sandra S. Padula (IFT-SPRACE/UNESP)

2015
Valéria S. Dias, Nelson Barrelo, Cleide M. 
Rizzatto,  Fernando C. Carvalho, Sandra S. 

Padula, Pedro G. Mercadante

Público-alvo:
Professores de Ensino Médio
e Estudantes de Licenciatura
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SPRACE Game
Traduzido para 
inglês e alemão
Utilizado pela 

Academia Austríaca de 
Ciências



Academia Austríaca de Ciências
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“I just recently used it during a 
one-day particle physics course 
for elementary school kids, and 

they liked it very much! 
You should have got a few 

additional downloads of the 
German version recently...”

Dr. Laurenz Widhalm
Project Manager Public Relations 

Institute of High Energy Physics 
Austrian Academy of Sciences
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SPRACE 
Game
v2.0

Traduzido para o
inglês e alemão



https://www.sprace.org.br/sprace-game/sprace-game-v2-pt
14

https://www.sprace.org.br/sprace-game/sprace-game-v2-pt
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Revista do CMS em
quadrinhos:

versão em português



ELE – Que nome engraçado.

ELA – Outros cientistas mais modernos ainda 
descobriram que existem seis tipos diferentes de quarks, 
e deram para eles nomes em inglês, são: 
up, down, strange, charm, bottom e top.

Do que as coisas são feitas? Você, os carros, a rua, as casas, os cadernos, o céu e o chão, as estrelas, será 

que tudo é feito da mesma coisa? Será que existem algumas peças bem pequenas com as quais conseguimos 

construir tudo o que existe no mundo?

Se com peças de Lego, de formas e cores diferentes, nós podemos construir um castelo, montar um automóvel 

ou fazer um avião, será que existem algumas peças com as quais montaríamos tudo que existe no Universo: a 

água, as pedras, os planetas e as estrelas, além de uma minhoca, do gato do vizinho e de nós mesmos? 

Essa pergunta – do que o Universo é feito? – tem sido feita pela humanidade desde a Antiguidade. Hoje, a 

ciência finalmente conseguiu encontrar uma resposta para  essa questão. Durante o último século, os físicos de 

partículas descobriram quais são as peças que compõem tudo no Universo. Essas peças se chamam partículas.  

São como Legos minúsculos que formam tudo que conhecemos.

Os Átomos

Lá na Antiguidade, os gregos estudiosos já se perguntavam do que as coisas seriam feitas. Assim nasceu a ideia 

de que tudo seria composto por átomos. Mas o tempo foi passando e muitos cientistas se perguntavam: será que 

os átomos podem ser divididos? E a resposta encontrada foi – “sim, os átomos são divisíveis” – apesar do nome 

dado pelos gregos, que significa, “ aquilo que não pode ser quebrado ”.

Os átomos são compostos de prótons e nêutrons, que juntos formam os núcleos atômicos, mais os elétrons que 

ficam perambulando em volta deles.  Mas a história não termina aqui. Dá para dividir essas pequenas peças em 

pedacinhos ainda menores!

Os Quarks e os Léptons

Os prótons e nêutrons possuem partículas dentro deles. Existem Legos ainda menores com os quais construímos 

esses dois: nós chamamos esses Legos de quarks. Hoje, sabemos que existem ao todo seis tipos diferentes de 

quarks que possuem uns nomes meio esquisitos, e em inglês: up, down, strange, charm, bottom e top. 

LEGOS, O GRUDE E O HIGGS

Sérgio F. Novaes
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Boson de Higgs para 
Professores e Estudantes
do Ensino Fundamental

Autor: Sérgio F. Novaes
Co-autora: Alice Ruiz

Ilustradora: Leda Catunda
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Tradução de
“The Particle” (Frank Close)

para  iOS e Android (em breve!)



1o MasterClass – 2008 

18/12/2014 SPRACE Workshop 2014 1818

2 escolas de EM de São Paulo:

− Escola de Aplicação – USP
− Colégio Dante Alighieri



MasterClass 2009
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4 escolas de EM de São Paulo:

− Escola de Aplicação – USP           − Colégio Dante Alighieri
− Instituto Federal de São Paulo (IFSP)             − Colégio Vera Cruz



MasterClass 2010 – 1o na Barra  Funda

SPRACE Workshop 2014 2020

4 escolas de EM de São Paulo:

− Colégio Dante Alighieri        − Escola Nossa Senhora das Graças
− Instituto Federal de São Paulo (IFSP)             − Colégio Vera Cruz



MasterClass 2011

18/12/2014 SPRACE Workshop 2014 2121

9 escolas de EM de São Paulo:
− 6 escolas da Capital

− 2 escolas de Guaratinguetá
− 1 escola de São Carlos



MasterClass 2012
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−  8 escolas de EM de São Paulo
−  estudantes de Licenciatura da UNESP, 

campi de Bauru, Guaratinguetá, Ilha
Solteira, Presidente Prudente, Rio Claro

−  Demonstrações adicionadas



MasterClass 2013
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−  13 escolas de EM da SSE, das 
vizinhanças de São Paulo

−  Escola de Aplicação + Colégio Dante 
Alighieri  (Capital)

−  CTI/Unesp (Guaratinguetá)



MasterClass 2014
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NOVO FORMATO −  3 dias de evento

−  2 dias (13  escolas): programa tradicional

−  1 dia (10 escolas): atividades introdutórias
ministradas nas escolas de EM (coordenadas

pelos professores de EM)
+ UFABC (evento: 2 dias)



2015: MasterClass & Oficina Hands-on
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FORMATO −  evento de 3 dias

−  2 dias completos (formato tradic.),
porém com 2 dias de Professores

−  1 dia, após as atividades introdutórias
nas escolas de EM 

(coordenadas pelos professores)

Workhop
(2o. semestre)

− Professores do EM
− Estudantes de Licenciatura

Organização: 
− Valéria + Nelson + Cleide + Fernando 

+ Pedro + Sandra



MasterClass 2016
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FORMATO −  evento de 3 dias

−  2 dias completos (formato tradic.),
porém com 2 dias de Professores

−  1 dia, após as atividades introdutórias
nas escolas de EM 

(coordenadas pelos professores)
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2017

− 1o MasterClass Internacional
Feminino

− Celebrando em 11/02 o Dia
Internacional das Mulheres e 
Meninas em Ciência (resolução
da ONU)

− Previsão: � 100 participantes, 
entre alunas e professoras de 
EM, assim como cientistas
(CERN, Bélgica, Itália, Finlândia e 
Brasil) 



MasterClass 2017
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FORMATO −  evento de 3 dias

−  2 dias completos (formato tradic.),
porém com 2 dias de Professores − 163 

participantes

−  1 dia, após as atividades introdutórias nas
escolas de EM (coordenadas pelos
professores) − 121 participantes



MasterClass 2018
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FORMATO TRADICIONAL (misto) −  evento de 3 dias

−  2 dias completos (formato tradicional),
sendo 1 dia de Professores − 160+ participantes

−  1 dia após as atividades introdutórias nas escolas
de EM (coordenadas pelos professores)−148 

participantes
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2018
− 2o MasterClass Internacional Feminino

− Dia Internacional das Mulheres e Meninas em Ciência
(dia 11/fev – em 2018 celebrado em 08/março)

−  130+ participantes (alunas e professoras de EM) & 
�20 mulheres cientistas (CERN, Bélgica, Itália, 

Finlândia e Brasil) 
(https://www.sprace.org.br/events/MasterClass-

2018/agenda/)



Lista de países – videoconferências do CERN
q 2018

§ Viena (Austria), Split (Croácia), Istambul
(Turquia), em 02/03; Lyon (França), 
Palaiseau (França), Madrid 
(Espanha), Helsinki (Finlândia) 
em08/03; Vilnius (Lituânia), Zurique
(Suiça), Istambul (Turquia) e a UFABC 
em 23/03.

q 2017
§ Osijek (Croácia), Lyon e Palaiseau

(França), Debrecen (Hungria), Gênova
(Itália), Jerusalém (Israel), Pozega
(Croácia), 
Alexandria (Egito) 

q 2016
§ Dublin (Irlanda), Gênova e Pádua

(Itália), Pozega e Zagreb (Croácia), 
Székesfehérvár (Hungria)

q 2015: 
§ Gênova (Itália), Lyon (França), Viena

(Áustria), Zagreb (Croácia), Budapest 
(Hungria), Bruxelas (Bélgica), 
Riverside (EUA)

q 2014:
§ Varsóvia (Polônia), Antuérpia e Gent 

(Bélgica), Turim (Itália), Zurique (Suíça), 
Split (Croácia), Viena (Áustria)

q 2013: 
§ Varsóvia (Polônia), Belgrado (Sérvia), 

Aachen (Alemanha) 
q 2012: 

§ Mayagüez (Porto Rico), Auckland (Nova 
Zelândia) e West Lafayette (EUA)

q 2011, 2010, 2009, 2008 …
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Panorama da palestra
Atividades e materiais de divulgação produzidos pelo SPRACE 

o (São Paulo Research and Analysis Center)
q Revista em quadrinhos: Detector CMS do LHC/CERN
q Livro: Bóson de Higgs para professores e estudantes do Ensino Fundamental 
q O Pôster das Partículas: atualização da Tabela Periódica com os consituintes fundamentais

da matéria
q Evento Internacional MasterClass: 
§ Universidades e Instituições de pesquisa abrem suas portas para o público do Ensino

Médio
§ Alunos e professores são Físicos do CERN por um dia!
§ Participação simultânea com alunos de várias cidades europeias ou americanas

q Oficinas sobre as Partículas Elementares: para professores de Ensino Médio
q SPRACE Game: Jogo das Partículas
§ Gratuito! Disponível on line

q Aplicativo sobre as Partículas Elementares em português: gratuito! Para iOS e Android (em
breve!)
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Organização do MasterClass no  SPRACE – I
Formato do MasterClass tradicional (misto)
q Evento de dois dias (grupo iniciante)
§ 1o dia: 

- Manhã: três palestras introdutórias para todos (professores + estudantes)
- Tarde: Dia dos Professores + demonstrações para os estudantes (parte 1)

§ 2o dia: 
- Manhã: Dia dos Estudantes : exercícios e discussões
- Meio-dia: vídeo conferência com CERN
- Tarde: jogos educativos (SPRACE video game) & visita to GridUnesp & SPRACE-Tier2 

q Evento de um dia (grupo avançado)
- Idêntico ao 2o dia do evente anterior (includindo demonstrações, visitas & jogos)
- Visitas virtuais guiadas ao CMS à adicionadas em 2015, 2016, 2017

Anúncios: press release
§ Departamento de jornalismo (Unesp, FAPESP, Soc. Bras. Física e outras agências) 
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Organização do MasterClass no  SPRACE – II
Formato do MasterClass Feminino
q Evento de dois dias
§ 1o dia: 
- Manhã: Mesa-redonda 1 (com cientistas e pesquisadoras)
- Palestras introdutórias (professoras e alunas) 
- Tarde: Mesa-redonda 2 (com cientistas e pesquisadoras) + demonstrações – I

§ 2o dia:
- Manhã: Dia das Estudantes : exercícios e discussões
- Meio-dia: vídeo conferência com CERN
- Tarde: Mesas-redondas 3 e 4 (com cientistas e pesquisadoras) +
- Jogos educativos (SPRACE video game) & visita to GridUnesp & SPRACE-Tier2 
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Escolas particiantes (públicas e particulares): por convite
q Estudantes e professores do Ensino Médio

q Licenciandos em Física (futuros professores)

Oficinas Hands-on em Física de Partículas
q 2012 e 2015 (e 2018, em breve)

q Público-alvo: professores de Ensino Médio e estudantes de Licenciatura em Física

Educação superior relacionada ao MC no SPRACE
q 2 dissertacões de Mestrado: uma concluída e outra em andamento
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Organização do MasterClass no  SPRACE – III



Organização do MasterClass no  SPRACE – IV
Webpage: 
q https://www.sprace.org.br/events/MasterClass-2018
q Links para todos os eventos MasterClass em anos anteriores e ao IPPOG
§ Contém detalhes da agenda, escolas paticipantes, imprensa, fotos, links, etc.

Facebook
q Dedicado a notícias de divulgação científica: www.facebook.com/sprace
Material adicional de divulgação – SPRACE 
q Poster (em português) sobre a Estrutura Elementar da Matéria
q SPRACE Game (versão 2.0): jogando com partículas subatômicas
q Boson de Higgs para professores e estudantes de Ensino Fundamental
§ (autor: Sérgio F. Novaes; co-autor: Alice Ruiz; Ilustradora: Leda Catunda)

q “The Particle” (F. Close): traduzido para o português
§ App para iOS e Android
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https://www.sprace.org.br/events/MasterClass-2018
http://www.facebook.com/sprace


O que é o LHC?
O maior acelerador de partículas do mundo!
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Exercícios do MasterClass: Event Display − I
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Exercícios do MasterClass: Event Display − II
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Exercícios do MasterClass: Event Display − III
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