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Panorama of this talk
Activities and outreach material promoted by SPRACE 

o (São Paulo Research and Analysis Center)
q CMS comics: on the CMS detector of LHC/CERN (translation to Portuguese)
q Book: Higgs boson for Elementary School teachers and students 
q App on Particle Physics in Portugues (free),  for iOS and Android (soon!)
q SPRACE Game: video game for playing with elementary particles

§ Free! Available on line
q Poster on Particle Physics and the Standard Model das Partículas: updating the Periodic 

Table with fundamental constituentes of matter
q Internacional MasterClass Event: 

§ Universities and Research Institutes open their doors to the High School audience
§ Students and teachers act as CERN Physicists for one day!
§ Simultaneous participation with students from several European and American cities

q Workshop on Particle Physics: for High School teachers
q Encontro USP – Escola: for High School Teachers 
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Cartoon: the CMS detector
in Portuguese



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

Higgs boson for 
Elementary School   

Teachers and Studantes
Author: Sérgio F. Novaes

Co-author: Alice Ruiz
Ilustrator: Leda Catunda
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Translation to Portuguese of
“The Particle” (Frank Close)

For   Android 
(for iOS: coming soon)  



50,000 Posters distributed to all
High Schools in Brazil and in other 

Portuguese speaking countries
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2a. Edition: poster updated to 
include the Higgs boson 

(discovered in 2012 at LHC)!



Logistics
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Leaflet explaining the 
Poster contents
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To learn more Website
with further references 

forum, chat & videoconference
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SPRACE Game
Translated into

English and German
Used by the

Austrian Academy of Sciences
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Austrian Academy of Sciences
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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



SPRACE 
Game

v2.0
Translated into 

English & German
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https://sprace.org.br/index.php/education-outreach/sprace-game/

https://sprace.org.br/index.php/education-outreach/sprace-game/


International MasterClass
Event in 2020: 

– Presential event for girls
– 1st online event 

(May/2020) 
– 220+ participants

https://sprace.org.br/index.php/education-outreach/masterclass/q Beginning in 2008
q Added since 2012:  

demonstration  in Physics & visits:
§ Cloud Chamber, optics demonstrations, etc.
§ SPRACE Game  e other educational games

q Workshops in Particle Physcis for teachers
& undergraduate students (2012, 2015, 2018)

q Virtual visits to CMS (2015, 2016 e 2017, 
during the MasterClass event)

q In 2017, 2018, 2019, 2020: Added MasterClass
for Women & Girls (Feb/11 Int. Day of Women 
& Girls in Science)

q In 2020: Event for girls included discussion with two 
psycologists; MasterClass online organized for the 1st time 14

https://sprace.org.br/index.php/education-outreach/masterclass/
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2020

− 3rd International MasterClass for Women & 
Girls

− Celebrating the Internacional Day of 
Women and Girls in Science (February/11) 

− NEW: discussion with the girls organized by 
two psycologists

− High School Participants: 68 students e 12 
teachers;  16 scientists/professors (CERN, 
Denmark, Italy, Canary Islands, USA and Brazil) 



MasterClass 2020
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Traditional Format (3-day event)
(boys and girls) 

àCould not happens due to the Covid19 pandemic 

−  New Format: totally online event! 
o organized in 4 afternoons May/19-22

~ 140 participants



Workshop on Particle Physics – 2012, 2015 & 2018
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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]
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Organization:

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

Laganá, Sandra S. Padula (IFT-
SPRACE/UNESP)

2015 & 2018
Valéria S. Dias, Nelson Barrelo, 
Cleide M. Rizzatto,  Fernando C. 

Carvalho, Sandra S. Padula, Pedro 
G. Mercadante

Target audience:
High school teachers and 
Undergraduate students 

(future HS teachers)
17



Formação continuada para professores:
USP - Escola
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THANK YOU!!
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