
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS  PROFESSOR(A): IVANGELA 

ANO/TURMA: 9º ano/91  NOME: _______________________ 

DATA: 10/08/2020 a14/08/2020 

Atividade sobre Energia: 
Você está sendo desafiado (a) a construir um instrumento (objeto) movido a Energia potencial 
elástica. Segue abaixo modelo e sugestões de sites 
. 
Obs. Guarde o trabalho confeccionado para ser entregue e apresentado no retorno às aulas. 
 
Carros 
https://www.youtube.com/watch?v=CoY5jrWg_Pc 
https://www.youtube.com/watch?v=y_1gxGuAmPs 
 
Carrinho movido a elástico (Assista ao vídeo para conferir o passo a passo:) ou (observe as 
ilustrações abaixo do passo a passo.) 
 
Fonte::https://casafirjan.com.br/fab-lab/quarentenamaker-9a-semana 

 

 
Este carrinho movido a elástico consegue 
andar em linha reta sozinho, basta girar as 
rodinhas algumas vezes para ele acumular 
energia mecânica. 

O que você vai precisar 
3 palitos de picolé; 
2 palitos de churrasco; 
1 clipe de papel; 
1 canudo (pode ser uma folha de papel enrolada); 
4 tampas de garrafa pet; 
1 elástico; 
Cola instantânea; 
Tesoura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y_1gxGuAmPs


 
Passo a passo: 
1. Faça a base do carro formando um triangulo com dois palitos de picolé e um canudo. Cole 
todas as pontas. 

2. Faça o rolamento da roda dianteira do carro. Corte um pedaço de canudo 
com aproximadamente 3 cm e cole na ponta do triangulo sobre os palitos de picolé. 
 
3. Monte os eixos das rodas. Insira os palitos de churrasco nos canudos da parte da frente e 
de trás do carro, corte os palitos de churrasco de forma que sobre aproximadamente 2cm 
para fora do canudo. 
 
4. Prepare as rodas do carro. Fure as quatro tampas de garrafa bem no centro usando a ponta 
da tesoura, de forma que o palito de churrasco possa passar bem justo. Encaixe as tampas 
uma em cada ponta do carro e cole para não soltar. 
 
5. Monte o sistema de tração do carro. Corte um pedaço do palito de 
picolé com aproximadamente 3cm e cole um pouco abaixo da parte da frente do carro. Corte 
um pedaço do palito de churrasco com aproximadamente 1,5cm e cole no eixo da parte de 
traz do carro. 
 
6. Instale o elástico. Use o clipe de papel para prender o elástico na parte da frente do carro 
e enrole o elástico na haste do eixo da parte de traz do carro. Gire a roda traseira várias 
vezes para deixar o elástico bem enrolado e seu carro está pronto para a largada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

           

              

         

Bom trabalho!  


