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Uma Reação em Cadeia é uma 
sequência de engenhocas 
às vezes simples, às vezes 
complexas, mas quase sempre 
fantásticas. Ela pode fazer duas 
coisas ou vinte. Pode ser um 
projeto individual na mesa da 
sua cozinha ou uma cascata 
colaborativa de elementos que 
ocupam um cômodo inteiro.
As Reações em Cadeia 
podem ter várias formas, 
mas o importante é que o 
foco não é o destino, mas a 
maneira exata (e absurda) 
que você escolheu para 
chegar lá.

Reação em Cadeia para 
regar uma planta
A luva de boxe bate em um 
sino (1), que toca e acorda o 
gato (2). Assustado, o gato 
salta da tábua, que inclina (3) 
e faz a bola rolar em direção 
ao copo d’água (4). Ela bate 
no copo, que desequilibra e 
cai (5), regando a planta.
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Fita crepe

Elásticos Barbante

Pistola de 
cola quente

As categorias de materiais a seguir são pontos iniciais úteis para criar uma Reação em 
Cadeia. Como você poderia usar objetos do dia a dia de maneiras surpreendentes?  
De quantas maneiras diferentes você poderia usar o mesmo material? O que você poderia 
incorporar para diminuir a velocidade de um ponto a outro e aumentar a expectativa?

Ferramentas

Pensando alto

Objetos que rolam, quicam 
ou se movem

Materiais conectores

Você teria como criar um 
movimento vertical na sua 
Reação em Cadeia? Como 
você poderia estender sua 
engenhoca acima ou  
abaixo da sua superfície  
de trabalho?

Para fortalecer sua criação, 
use materiais como fita 
adesiva, ferragens e cola.

Quais outros objetos do dia 
a dia você pode encontrar na 
sua cozinha, garagem, brechó 
ou ferro velho perto de você?

Objetos inspiradores
Como você poderia 

usar objetos do dia a 
dia de maneiras inusit-
adas? A tampa de uma 

embalagem poderia ser 
usada como rampa? 
Uma colher como cat-
apulta? Uma laranja 
como bola?

Materiais e ferramentas

EXPERIMENTE!

Tesoura

Dominós

Instrumentos 
musicais, 
como xilofones, 
pandeiros e 
sinos pequenos

Balões

Ímãs

Brinquedos com 
personalidade

Utensílios 
de cozinha

Raquetes de 
pingue-pongue

Funis

Pedaços de 
madeira

Blocos de 
construção

Móveis e escadas
Papelão  
e caixas

Suportes de 
madeira

Peças de LEGO: 
Também são 
ótimos para 
contar histórias

Bolas

Bolinhas de gude

Latas

Rampas e pistas: 
Rampas podem ser 
feitas de papelão, 
canos, livros  
e rodatetos.

Brinquedos 
com rodas

Patins

Braçadeiras
Prendedores 
de roupa

Percevejos

Livros

Brinquedos de dar corda 
(ou com bateria/pilhas)Martelos, brocas, chaves de 

fenda e estiletes também 
podem ser ferramentas úteis.
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Use livros, pedaços de ma-
deira ou caixas de baralho 
como peças de dominó.



Reações em Cadeia podem ser simples ou complexas. Elas podem 
ocupar uma mesa, um cômodo ou até mesmo um oceano (veja “Explore 
mais”, na próxima página). Depois de reunir os materiais:

¬  Escolha um espaço que faça sentido para seu objetivo e para o tempo 
que você tem disponível para realizar o experimento.

¬  Pense sobre o ponto inicial. Como você acionará a engenhoca?

¬  Para que ela servirá? A Reação em Cadeia contará uma história? 
Considere desenvolver algo relacionado à tradição de criar um 
mecanismo super complexo para fazer algo simples, como ligar  
uma luz ou colocar leite em uma tigela de cereal.

Para criar uma Reação em Cadeia colaborativa:

¬ Equipes: trabalhe em equipes de 2 a 3 pessoas.

¬ Espaço: Junte várias mesas para que todas as equipes tenham 
espaço para trabalhar. Crie uma configuração similar a uma cobra, 
para manter a Reação em Cadeia dinâmica. A mesa de uma das 
extremidades será o ponto inicial, enquanto a mesa da outra 
extremidade será o ponto final. Na estação final, deixe um espaço 
reservado para criações mais elaboradas, que se estendam até o chão 
ou até o teto.

¬ Conexões: Para conectar as estações, use pedaços de madeira como 
dominós. Cada engenhoca derruba um dominó na extremidade final 
da sua mesa, derrubando o dominó que inicia a próxima engenhoca. 
Rotule e configure os dominós iniciais e finais de cada mesa para 
indicar o fluxo da Reação em Cadeia. Nós usamos fita adesiva para 
separar os espaços, para que seja mais fácil reiniciar.

¬ Tema: Considere unir a Reação em Cadeia com base em um tema 
compartilhado, como amor ou ciência.

¬ Exemplo: Crie um exemplo que mostre os possíveis usos dos 
materiais, mas que não seja intimidador. O exemplo ideal fará os 
alunos pensarem “Eu consigo fazer melhor que isso!” e começarem  
a construir.

PRIMEIROS PASSOS
Projeto e fluxo

Reações em Cadeia colaborativas
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REAÇÃO EM CADEIA EM AÇÃO

EXPLORE MAIS

Acionamento da engenhoca

Extensões e ideias

O Dedo Mágico

É quase garantido que nem 
tudo funcionará perfeitamente. 
Você terá de ajustar um me-
canismo que não esteja funcio-
nando bem, ou rolar uma bola 
para acionar algumas 
coisas. 

Reserve um momento para os ajustes finais e acabamentos. Antes 
da contagem final, determine como documentar a Reação em Cadeia: 
considere tirar fotos, gravar um vídeo em slow-motion ou fazer uma 
ilustração comentada da engenhoca.

Analise a Reação em Cadeia: o que deverá acontecer? Convide os 
criadores para compartilhar a sequência de eventos ou gravar um vídeo. 
Gostamos de definir um comentarista para narrar e comemorar o que 
está acontecendo em cada estação da Reação em Cadeia.

Quando estiverem prontos, comece a contagem regressiva e dê  
o pontapé inicial!

Circuitos e interruptores
Circuitos e interruptores feitos 
de materiais caseiros, como 
papel alumínio e objetos 
metálicos, podem preencher 
lacunas e reduzir a velocidade, 
para gerar suspense.

Da conexão física para a digital
Faça mais com a sua Reação em 
Cadeia: combine elementos físicos 
com comandos e saídas digitais

¬ Conecte objetos do cotidiano a 
programas de computador com o 
Makey Makey.

¬ Use o Scratch para criar uma 
Reação em Cadeia imaginária ou 
animar partes da sua engenhoca 
usando a detecção de vídeo.

¬ Desenvolva maneiras criativas de 
conectar elementos de uma Reação 
em Cadeia colaborativa feita remota-
mente em uma chamada de vídeo.

Interruptor caseiro
A colher cai (1) para completar 
o circuito e mover o dinossauro 
mecânico (2), que aciona a  
próxima etapa. . .

Colher Papel alumínio

Bateria

Pregos de 
cobre

Brinquedo que anda

Algo que 
pode ajudar a 

tirar a sensação ruim 
dos problemas na engenhoca é 
mencioná-los de forma des-
contraída e apresentar o “dedo 
mágico”, uma ferramenta útil 
que todos têm para ajudar a 
corrigir qualquer imprevisto.
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As atividades de exploração livre são uma maneira lúdica de apoiar a 
aprendizagem significativa. As características a seguir ilustram técnicas 
importantes de facilitação baseadas na exploração livre. Elas podem 
ajudar a aprimorar a qualidade da aprendizagem lúdica para todos.

A Reação em Cadeia é uma atividade que evidencia um 
processo único do aluno. Para que consigam completar a 
parte deles da engenhoca, os alunos precisam analisar e 
utilizar os materiais a sua própria maneira, o que muitas 
vezes permite integrar narrativas com significado pessoal.

Iteração
Não é fácil criar uma engenhoca de Reação em Cadeia. Ela pode ser 
cheia de imprevistos e problemas que surgem ao longo do tempo, e as 
construções dos alunos nem sempre funcionam conforme planejado.  
O processo de testar uma ideia, ver o que não funciona e identificar  
o que pode ser feito para corrigir é um importante processo iterativo  
de aprendizagem.

Maneiras de incentivar interações significativas
¬ Peça para cada aluno escolher um tema ou história para inspirar a criação. 

¬ Observe o caminho individual deles para completar a construção.

¬ Destaque resultados que tenham um significado pessoal, não só os mais impressionantes ou complexos.

Maneiras de incentivar a iteração 
¬  Peça para os alunos prototiparem as ideias rapidamente para ver o que acontece  

(e se funciona) antes de gastarem tempo aperfeiçoando um projeto que não funciona. 

¬  Incentive atitudes positivas sobre os momentos críticos de aprendizagem que 
acontecem quando algo não funciona como planejado originalmente.

¬  Certifique-se de que você passou um tempo testando os materiais e a configuração 
para desenvolver um entendimento básico sobre o que os componentes fazem e como 
você pode fazê-los funcionar.

Significado

CARACTERÍSTICAS DA APRENDIZAGEM LÚDICA
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Engajamento ativo
Esta atividade exige que o aluno 
esteja ativamente engajado no 
processo. Ela faz com que cada 
aluno levante suas próprias 
questões e resolva-as por meio 
de um processo iterativo. Como 
as questões são levantadas pelo 
próprio aluno, há um nível maior 
de envolvimento na busca pela 
solução, com o enfrentamento 
de fracassos e frustrações, o que 
levará ao desenvolvimento de um 
conhecimento de longa duração.

As engenhocas colaborativas 
de Reação em Cadeia criam um 
contexto social que incentiva o 
pensamento e o aprendizado. 
Os alunos podem compartilhar 
ideias uns com os outros, porque 
estão trabalhando juntos e são 
motivados por um objetivo 
comum. Muitas vezes, alguém 
desenvolve uma solução para um 
problema interessante que acaba 
sendo vista, adotada e refinada 
por outros alunos.

Maneiras de incentivar a interação social 
¬  Peça para os alunos trabalharem em pares para terminar uma seção da engenhoca.

¬ Enquanto estiver mediando a atividade, peça para os alunos verem as construções uns dos outros.

¬  O acionamento da engenhoca de Reação em Cadeia é essencial para ver como a construção de 
cada grupo é importante, tanto no âmbito individual quanto na sua contribuição para a experiência 
compartilhada do grupo como um todo.

Interação social

Maneiras de incentivar o engajamento ativo
¬  Esteja atento ao momento em que deve intervir e ajudar. Não permita que o aluno passe 

tempo demais em problemas frustrantes, mas também evite intervir cedo demais e resolver os 
problemas por eles.

¬  Continue apoiando as ideias deles ao longo do processo.
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Diversão
A atividade de Reação em Cadeia é repleta de risadas, surpresas, 
frustrações, nervosismo e diversão. Essas emoções são indicadores 
de momentos de aprendizagem significativa e surgem de diversas 
maneiras ao longo desta atividade. Para dar o tom bem-humorado 
e criativo da atividade, ofereça objetos inspiradores e conjuntos 
temáticos inesperados de materiais. As práticas de construção 
cuidadosa, tentativa e erro, e, em última instância, as próprias 
descobertas decorrentes do pensamento resultam em uma experiência 
profundamente satisfatória e prazerosa. Quando a Reação em Cadeia 
é finalmente acionada, a diversão de ver como cada construção 
individual contribui para a engenhoca como um todo costuma ser 
motivo de animação, aplausos e risadas.

Maneiras de incentivar 
experiências divertidas 
¬  Incentive/elogie ideias 

incomuns ou inesperadas. 
¬  Estimule o uso materiais 

comuns de maneiras 
inovadoras.

¬  Compartilhe sua 
satisfação em participar 
como mediador com 
outras pessoas da sala.
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