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Edupark chegou ao Brasil

O objetivo principal do projeto Edupark, que nasceu no Estado de Israel, é cuidar da nossa Terra e da 
nossa gente. Destinado à clientela a partir do sexto ano do ensino fundamental, teve seus primeiros passos 
dados em Israel e a confirmação no México, onde alcançou um êxito sem precedentes.

Agora chega ao Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, dado o interesse manifestado 
pela Secretaria Municipal de Educação, com o apoio decisivo da Fundação Cesgranrio. Essas entidades 
compreenderam a importância dessa programação para o enriquecimento dos conhecimentos dos jovens 
da faixa etária referida.

A adaptação dos primeiros filmes foi feita à nossa realidade, de tal maneira que o aproveitamento das suas 
lições será total, tanto no primeiro momento, que abordará o Planeta Casa (meio ambiente) quanto na 
sequência, que se refere a Dependentes da Vida (sobre o uso de drogas).

A apresentação é extremamente agradável, com o uso da tecnologia em terceira dimensão, além do em-
prego de mecanismos de interatividade, o que dará aos alunos a possibilidade de comentar as passagens da 
programação. Sem dúvida, uma forma de abordar modernamente as temáticas mais delicadas dos currícu-
los oficiais, ensejando a alunos e professores uma troca altamente positiva de experiências e anseios.

Tudo será feito em espaços apropriados, com apresentações para 150 alunos de cada vez, de tal maneira 
que, numa primeira etapa, seja possível oferecer essa espécie de capacitação a cerca de 32 mil estudantes de 
ensino fundamental da SME do Rio de Janeiro.

Como educadores, estamos felizes pela possibilidade de atrair esse projeto para o nosso país, fortalecendo 
as bases de uma educação pluralista e de vanguarda.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2015.

Carlos Alberto Serpa de Oliveira     Arnaldo Niskier

Presidente da Fundação Cesgranrio    Presidente do Instituto Antares
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Prezado Professor

Você e seus alunos estão prestes a embarcar em uma das excitantes viagens 
do Edupark. Para aproveitar ao máximo este passeio pelo Pacote Temático 
“Dependentes da Vida”, leia esta apostila. Nela, você encontrará as descrições 
do que lhe aguarda nas diversas “paradas” do passeio –, os conteúdos e 
tecnologias que tornam cada experiência especial. Você também encontrará 
sugestões de temas e assuntos que podem ser ensinados ou debatidos na sala 
de aula, antes ou depois de sua visita ao Edupark.

Nosso objetivo é oferecer aos seus alunos uma experiência de alto valor 
educacional e que também seja agradável e memorável. Acreditamos que 
uma experiência divertida realça o processo de aprendizagem. Assim como 
confiamos que a diversidade das experiências garante que cada aluno seja 
alcançado. Cada aluno encontrará algo que o anime e o motive a aprender.

Esperamos que você também aproveite este dia e o veja como produtivo. 

Atenciosamente,

Equipe do Edupark

Prezado Professor



O que é o Edupark?

Edupark é uma experiência educacional completa. Um parque temático educativo, composto de vários 
temas e que se utiliza de tecnologias avançadas e uma plataforma multissensorial para propósitos educati-
vos. 

O Edupark oferece programas de 1 hora e 30 minutos, compostos de 4 experiências multissensoriais. Cada 
experiência apresenta um aspecto diferente sobre um determinado tema. São chamados de Pacotes Temá-
ticos.

Cada pacote temático abarca diversos temas:
	 •	 Científicos:	espaço,	geologia,	animais,	corpo	humano;
	 •	 Culturais:	arte,	história,	arquitetura;
	 •	 Sociais:	ecologia,	prevenção	ao	uso	e	abuso	de	substâncias	que	provocam	dependência;	
	 •	 Cidadania.

Ao contrário dos métodos convencionais de educação, o Edupark é 
divertido e atual e tira proveito dessas vantagens na comunicação com 
sua audiência. Evita as mensagens autoritárias e aborrecidas geralmente 
associadas	aos	temas	importantes;	ao	contrário,	Edupark	aproveita-se	de	
um tom amigável e vivo, rompendo a indiferença da plateia e atingindo 
melhores resultados, tornando-se assim uma ferramenta excelente para 
promover o pensamento criativo, incentivando o uso da imaginação e 
desafiando as mentes jovens.

A fórmula

A	fórmula	de	Edutenimento	do	EduPark	
é que faz dele uma experiência única:

O método

Edupark promove uma experiência de Edutenimento, que é 
ao mesmo tempo divertida, atraente e atual, diferentemente 
dos métodos tradicionais. Ao promover um programa mul-
tissensorial que se utiliza de tecnologias modernas, aumenta-
-se a adesão da plateia ao tema educacional proposto, crian-
do-se uma experiência baseada nos princípios do Gráfico 
de Picos. O Gráfico de Picos ilustra as alternâncias entre as 
doses de entretenimento e de elementos educacionais, o que 
ajuda a plateia a manter-se concentrada por períodos maio-
res de tempo e faz com que a experiência e os ensinamentos 
adquiridos	sejam	mais	profundamente	retidos	na	memória.

O conceito: equilíbrio

O segredo do Edupark está no cuidadoso equilíbrio entre os elementos de entretenimento e os elementos 
educacionais.

Multi-Interatividade

Explorar novos horizontes

Experimentá-los de maneira

Excitante

4 Dimensões: Ver, Ouvir, Sentir e Brincar

EXPERIÊNCIA

TEMPO
Entretenimento
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Dependentes da VidaDependentes da Vida

“O segredo da educação reside no 
respeito ao aluno.”  
Ralph Waldo Emerson

É possível ajudar as pessoas a tomarem as decisões certas com relação às drogas em uma experiência de 
duas horas? Acreditamos que sim!

Dependentes da Vida é um programa educacional multissensorial desenvolvido para promover a preven-
ção de abuso de substâncias. Desenvolvido em cooperação com as Autoridades Antidrogas de Israel, esta é 
uma experiência de aprendizagem divertida e eficiente. Ela lida com as diversas decisões e problemas que 
os alunos enfrentam todos os dias. Dependentes da Vida oferece soluções alternativas e, o mais importan-
te, revela os fatos de forma honesta.

Pela primeira vez, o ato de educar contra o abuso de substâncias utiliza um método divertido, legal e da 
última moda. Dessa forma, ele recorre ao nosso principal público-alvo: adolescentes e jovens adultos. O 

programa possui um tom vívido e amigável que ajudará a quebrar o antago-
nismo e indiferença e potencializará o aluno por meio do conhecimento, 

não de ameaças. O Edupark ajuda os educadores a acompanhar a 
geração mais jovem ultra estimulada e a manter os visitantes 

concentrados e abertos a novas mensagens.



Um perfil das Experiências

Experiência 3D: Sentindo a química

Primeiro assistimos a uma pequena explicação sobre como é alcançado o efeito 3D: com o uso de equipa-
mento especial, são projetadas duas imagens levemente diferentes uma da outra. Também com o auxílio de 
óculos	especiais,	cada	olho	enxerga	separadamente	essas	imagens	e	o	cérebro,	a	partir	delas,	cria	uma	úni-
ca imagem tridimensional. Essa explicação inicial, que já acontece com projeções cinematográficas em 3D, 
serve de introdução para a seguinte assertiva: nosso cérebro, sempre muito crédulo, pode ser influenciado 
com alguns truques. Esse é o gatilho para se introduzir o tema sobre formas mais nocivas de se “enganar” 
o cérebro. A voz popular diz que sentimos com o coração, mas a ciência sabe que sentimos mesmo é com 
o cérebro. Todos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões começam e terminam no cérebro. 
Tudo é química e eletricidade. Através de uma viagem tridimensional dentro do corpo humano, descobri-
mos como funciona nosso sistema nervoso e de como uma informação viaja de célula para célula através 
de impulsos elétricos até chegar ao cérebro. Aprendemos as relações entre os elementos químicos naturais 
em nosso organismo e seus efeitos na maneira como sentimos e percebemos o mundo ao nosso redor e 
relacionamos com os efeitos nocivos provocados por elementos químicos artificiais. Aprendemos a dife-
rença entre emoção química e emoção verdadeira. Os jovens adultos tendem a acreditar que são imunes 
aos perigos do vício. Eles erroneamente supõem que aqueles que não são viciados não serão prejudicados 
e que, portanto, eles mesmos não se viciarão. A tecnologia 3D nos permite ver de perto o que acontece 
em nosso organismo. Vamos demonstrar os efeitos perturbadores que o abuso de substâncias tem sobre o 
corpo humano, tanto físicos quanto mentais.

Um perfil das Experiências

Experiência da Inspiração: 
Enfrentando a realidade

Uma	história	verdadeira	e	comovedora	que	levará	os	alu-
nos a refletirem sobre o consumo desmedido de álcool 

pelos jovens e sua relação com atos de violência e acidentes de trânsito. 
Hoje, a mistura de álcool e direção é a maior causadora de mortes entre 
jovens. Com imagens documentais, acompanhamos todos os persona-
gens desse drama. Sofremos com a dor da família dos jovens mortos 
em acidentes provocados pelo abuso de álcool e com o sentimento de 
culpa daqueles motoristas envolvidos em acidentes com vítimas fatais 
provocados pelo seu consumo exagerado de bebida. Aprendemos com 
médicos os efeitos do excesso de álcool e como isso afeta nossa capa-
cidade de dirigir e compactuamos com os depoimentos dos amigos 



Experiência em movimento: Reação em cadeia

Algumas pessoas acreditam na ilusão de que usar drogas é uma questão pessoal – de que 
com isso estão apenas afetando a si mesmos e que ninguém tem nada com isso. Esta expe-
riência leva os participantes por uma viagem pelo processo de elaboração e tráfico das dro-
gas;	a	indústria	por	trás	do	consumo.	Aqui	se	poderá	ver	a	dura	realidade	que	afeta	não	só	o	

consumidor de drogas, mas como essa rede criminosa afeta toda a sociedade. Se não existissem consumi-
dores, não existiria o tráfico. Quem compra drogas torna-se cúmplice de uma rede enorme de corrupção 
e crime. O que acontece quando um consumidor compra uma trouxinha de maconha? Para onde vai o 
dinheiro? Para responder essa pergunta, é preciso entender de onde vem a droga e os caminhos que ela 
percorre até o consumidor. Uma viagem pelo mundo para se entender a indústria por trás do consumo de 
drogas.	Desde	os	campos	de	cultivo,	laboratórios,	organizações	terroristas,	rotas	de	tráfico,	crime	organiza-
do, vendedores locais até chegar aos consumidores.

que, perplexos, percebem como essa é uma questão gravíssima. É um 
equívoco comum acreditar que os danos provocados pelo álcool ocor-
rem	somente	após	o	uso	a	longo	termo,	mas	a	verdade	é	que	até	mesmo	
uma única ocasião de ingestão irresponsável de bebidas pode ter efeitos 
devastadores. 

Experiência Interativa: A escolha é nossa!

Através de um controle remoto pessoal, os participantes tomam parte de um jogo de per-
guntas e respostas em que os conteúdos são repassados, podendo, assim, reforçar as in-
formações transmitidas nas experiências anteriores de uma maneira fácil e divertida. Essa 

experiência final torna-se também uma poderosa ferramenta de pesquisa em que os participantes podem 
em tempo real e de forma anônima transmitir suas opiniões honestas e seus pontos de vista. Este progra-
ma consiste em um ponto de partida maravilhoso para mais debates.



Para agendamento, entre em contato com:

Rua Visconde de Pirajá, 142 gr. 1201
Telefone: 21 2523-2064
eduparkrio@gmail.com


