
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade:  Viagem ao espaço 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: prático/demostrativo Ciências 
Ramo:Lobinho 

Área de Desenvolvimento: intelectual  / Afetivo 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 5 

Tempo de duração da atividade: 20 a 30 minutos – 5’ Recepçao/instrução, 15’ Decoração 
compartilhada, 10’ Para preparação e efetivo lançamento. 

Limite de jovens na atividade: 24 
Local onde será realizada a atividade: campo aberto 

Condições do local (destacar estrutura necessária): campo aberto. 
 

Objetivos da atividade: demostrar como funciona a decolagem de um foguete utilizando matériais do 
nosso cotidiano. 
 
Objetivos educativos que podem ser atingidos: Utilizar materiais reciclados e transformer em algo 
util, e Planejar organizer e executar um projeto cientifico 
Descrição detalhada da atividade: 
Os lobos irão decorar uma garrafa pet de 2L como um foguete e em seguida no chefe adiciona vinagre 
Até aproximadamente ⅓ da garrafa (500ml+-), em seguida adiciona 80 a 100 g de bicarbonatos de 
sódio, e fecha rapidamente com uma rolha, coloca a garra de boca para baixo no suporte e espera o 
lançamento. 
 
Fundo de cena:  Nessa nova jornada o lobos estão na NASA, e precisam ajudar a montar o novo 
foguete que vai para a lua. 
Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
Garrafa pet 2L (1 para cada 6 lobinhos) 
Rolha por garrafa 
500 ml de vinagre por lançamento 
80 g de bicarbonato de sódio por lançamento 
Suporte p o lançamento, (parte de baixo de uma garrafa pet) 
Embalagens rigidas (EX-Caixa de cereal ou cartolina), Cola Colorida, canetinha ou stickers, cola, Fita 
adesiva  
 

Dicas: Deixa um modelo de Foguete pronto para ser copiado, distribua as tarfeas entre os lobos na 



 
decoração – Um escolhe os materias, um corta, um pinta, um cola, um põe fita, etc. 

Como avaliar esta atividade: 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
Realizei essa atividade em  acampamento com a temática ACam espacial, houve grade aprecio da 
atividade pelos lobinhos, e foi garantido muitas surpresas por parte deles e felicidade. 
 
Recomendações adicionais: 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
Ao chefe que vai fazer o lançamento, utilizar óculos de proteção, para evitar contato acidental com  o 
vinagre. O Manuseio dos produtos quimicos sera feita pelos adultos. As crianças estarão afastadas mais de 
6 metros da base de lançamento. A base de lançamento deve ser fixa previamente e estar voltada para 
uma direção sem atividade  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
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