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Público-alvo: 
Alunos com idades entre os 5 e os 8 anos 

Temas de STEM²D: 
Ciência, tecnologia, design
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Roupa para proteção faz parte da Série de atividades para alunos STEM²D. 
O conteúdo e o layout foram desenvolvidos pelo Smithsonian Science Education 
Center como parte da iniciativa WiSTEM²D da Johnson & Johnson (Mulheres em 
ciência, tecnologia, engenharia, matemática, fabrico e design), utilizando um 
modelo fornecido pela FHI 360 e pela JA Worldwide. Esta série inclui um conjunto 
de atividades práticas, interativas e divertidas, para meninas (e meninos), de 5 a 
18 anos, em todo o mundo. 

© 2020 Smithsonian Institution 
Todos os direitos reservados. Primeira edição, 2020. 

Declaração de direitos de autor 
Nenhuma parte do presente módulo, ou trabalhos derivados do presente 
módulo, pode ser utilizada ou reproduzida para qualquer finalidade, exceto 
para uma utilização legítima, sem autorização por escrito do Smithsonian 
Science Education Center. 

Créditos: 
Design e capa: Sofia Elian, Smithsonian Science Education Center
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Roupa para proteção 

Desafio 
Compreender a proteção solar para humanos através de modelos e ao 
associar as adaptações de proteção solar dos animais às formas como as 
pessoas se podem proteger do sol. 

População-alvo 
Alunos com idades entre os 5 e os 8 anos 

Descrição da atividade 
Nesta atividade, os alunos terão uma melhor compreensão de como os 
animais se protegem do sol. Também aprenderão formas de se protegerem 
do sol ao utilizarem modelos humanos associados aos comportamentos 
de proteção solar dos animais. Os alunos participarão numa atividade para 
corresponderem as adaptações de proteção solar dos animais a modelos 
humanos das adaptações. Os alunos utilizarão as adaptações de proteção 
solar dos animais para vestir uma boneca de papel com roupa e acessórios 
para cuidados solares. 

Materiais para cada aluno: 
 Ficha de aluno 1 
 Ficha de aluno 2 
 Ficha de aluno 3 
 Tesoura (partilhada) 
 Caneta ou lápis (partilhados) 
 Cola ou fita-cola (partilhadas) 

 
 

  
 

Segurança 
Ao utilizar uma tesoura, corte na direção oposta ao seu 
corpo.
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Informações de contexto 

Já teve de semicerrar os olhos por o sol estar a dificultar a visão? Alguma vez 
usou um chapéu ou protetor solar para proteger a pele? Estes são exemplos 
de formas de proteção solar. Os animais têm adaptações e comportamentos 
especiais que os ajudam a protegerem-se do sol. Os elefantes utilizam terra 
como proteção solar. Atiram terra para as costas para cobrirem a pele, para 
não apanharem escaldões. Os ouriços-do-mar cobrem-se de algas do fundo 
do mar para evitar que o sol as atinja. As suricatas e as chitas têm marcas 
pretas em redor dos olhos. Estas áreas pretas protegem os olhos do brilho 
solar. Alguns animais têm pelo que protege a sua pele. Os cães têm pelo e 
as ovelhas têm lã que as protege do sol. As tartarugas também têm proteção 
solar. Têm carapaças. A carapaça pode criar uma sombra para a cabeça e 
as pernas da tartaruga, ou a tartaruga pode puxar a cabeça para dentro 
da carapaça para evitar o sol. Consegue pensar de que forma estas 
adaptações dos animais se assemelham às ações das pessoas para se 
protegem do sol? 

Os animais e as pessoas têm de evitar a exposição excessiva ao sol. Uma 
maneira de as pessoas se protegerem é utilizar protetor solar. O protetor 
solar é especialmente importante para a saúde de uma pessoa, pois impede 
que os raios solares afetem e causem ferimentos na pele. A exposição 
excessiva ao sol provoca escaldões, o que pode ser muito doloroso. 
A utilização de protetor solar é recomendada sempre que planear estar no 
exterior durante um longo período de tempo. Mesmo em dias nublados, 
quando o sol não parece muito forte, o protetor solar pode proteger a sua 
pele contra ferimentos. 

Johnson & Johnson 
produtos de proteção solar
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Conheça a cientista de proteção solar Katie Skinner* 
* Os alunos mais novos podem necessitar da ajuda de um adulto para ler esta secção. 

Como começou a sua carreira? 
Já desde pequena que me interesso pelo STEM! 
Em vez de ir para acampamentos desportivos, eu ia 
para acampamentos de matemática, computadores 
e ciência onde aprendíamos a programar e a 
dissecar sapos. Tive a sorte de encontrar a minha 
especialização universitária quando era nova, mas 
não se sintam desencorajados se não souberem 
antes de chegarem à faculdade! 

Pode descrever o seu trabalho relacionado com a proteção solar? 
Sou Cientista de Desenvolvimento de Produtos e Processos no grupo 
de Investigação e Desenvolvimento de Cuidados Solares na Johnson & 
Johnson. Sou responsável pelo desenvolvimento e implementação de 
novos produtos de cuidados solares recreativos nas marcas Neutrogena e 
Aveeno. Pesquiso e avalio matérias-primas e crio protetores solares com 
os materiais. Processo a fórmula nos três lotes diferentes; primeiro um lote 
pequeno de laboratório, depois os lotes piloto e, finalmente, os lotes de 
teste e validação. Em seguida, a equipa lança o produto nas lojas. 

Do que gosta mais do trabalho como cientista? 
Gosto muito do facto de todos os dias serem diferentes com um desafio ou 
um problema único. Os meus dias nunca são iguais! 

Pode indicar um desafio que enfrentou na sua carreira? 
O meu primeiro trabalho foi em desenvolvimento de processos. A minha 
educação universitária era em química e não engenharia química. O trabalho 
dependia muito da engenharia para levar a fórmula do laboratório à produção 
em grande escala. Felizmente, tive uma equipa e mentores excelentes que me 
guiaram no primeiro produto. 

O que significa FPS? 
FPS significa fator de proteção solar. Protege a pele dos raios ultravioleta 
nocivos (UVB) do sol. Um FPS mais elevado irá proteger de mais raios 
UVB. Por exemplo, um FPS de 30 bloqueia 97% dos raios UVB e um FPS 
de 50 bloqueia 98% dos raios UVB. 

Qual é o seu facto favorito sobre a proteção solar? 
Estima-se que 90% do envelhecimento da pele seja causado pelo sol; 23% 
da exposição solar de toda a vida ocorre aos 18 anos de idade. Lembrem-se 
de que é possível sofrer os efeitos do sol através de vidro, num dia nublado 
e no inverno! Por isso, utilizem o vosso protetor solar diariamente e não 
apenas para uso recreativo!
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Temas de conversa para explicar o problema 
Alguém já teve escaldões? 
Sabiam que os animais também podem apanhar 
escaldões? 
Sabem o que é um modelo? 
Sabiam que os seres humanos são animais? Podemos 
imitar as estratégias dos animais para nos protegermos 
do sol. 

Instruções passo a passo 
Correspondência de conjunto de cartões 

• Corte as 10 cartas da Ficha de aluno 1 pelas linhas 
tracejadas. 

• Levante as cartas e permita que os alunos olhem 
para as respetivas imagens. 

• Explique aos alunos que cada carta tem uma 
fotografia de um animal ou de um item criado por 
humanos. 

• Explique que os alunos irão ordenar as cartas em 
pares. Em cada par estará um animal com uma 
adaptação de proteção solar e um modelo criado 
por humanos de uma estratégia de proteção solar 
semelhante. 

• Dê alguns minutos aos alunos para ordenarem as 
cartas em pares correspondentes. 

• Converse sobre os resultados e reveja que adaptações 
de animais correspondem aos modelos criados por 
humanos. 

Jogo da boneca de papel 
• Pegue nas cinco cartas de animais da atividade 

de correspondência do conjunto de cartas. Nesta 
atividade, não são necessárias as cartas relativas aos 
itens criados por humanos. 

• Corte a boneca de papel e os itens criados por 
humanos na Ficha de aluno 2. 

• Coloque as cartas de animais viradas para baixo. 
• Misture as cartas de animais viradas para baixo para 

que não saiba qual é qual.



Ronda 1 
 • Selecione três cartas de animais. 
 •  Utilize cola ou fita-cola para prender as cartas na linha da 

Ronda 1 da coluna Animais da Ficha de aluno 3. 
 •  Observe as cartas dos animais que escolheu e selecione 

os itens criados por humanos da Ficha de aluno 2 que 
correspondem às adaptações de proteção solar dos 
animais. 

 •  Vista a boneca de papel com os itens de proteção solar 
e desenhe o resultado na coluna Boneca da Ronda 1 da 
Ficha de aluno 3. 

Ronda 2 
• Utilize cola ou fita-cola para prender as restantes cartas de 

animais à linha da Ronda 2 da coluna Animais da Ficha de 
aluno 3. 

• Observe as cartas dos animais que escolheu e selecione 
os itens criados por humanos que correspondem às 
adaptações de proteção solar dos animais. 

• Vista a boneca de papel com os itens de proteção solar 
e desenhe o resultado na coluna Boneca da Ronda 2 da 
Ficha de aluno 3.

© 2020 Smithsonian Institution   7



© 2020 Smithsonian Institution   8

Vocabulário 

Animal: um ser vivo que se alimenta autonomamente ao comer 
plantas ou outros animais 

Adaptação: uma capacidade especial que ajuda um animal a 
sobreviver 

Escaldão: uma reação dolorosa da pele que ocorre após uma 
exposição excessiva ao sol 

Protetor solar: uma loção ou spray que se aplica na pele para a 
proteger do sol 

Criado por humanos: feito por pessoas, não tem origem natural 

Proteção: uma segurança contra o perigo ou ações nocivas
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Ficha de aluno 1
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Ficha de aluno 2
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Ficha de aluno 3 

Ronda Animais Boneca 

1 

2
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