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de luz e som, nós vemos tão bem a luz e nunca ouvimos nenhum som?

Esta é uma das questões levantadas nas Adivinhas 

da Ciência, uma série de vinte vídeos sobre questões 

de ciência, em especial de física, que vai iniciar a sua 

exibição na RTP 2, no programa Zig Zag, a partir de 4 

de Abril. 

Cada filme, com pouco mais de um minuto, vai passar 

três vezes por dia (cerca das 8 horas, das 17.30 e das 

20 horas). Caso não consiga ver em nenhum destes 

horários, poderá visioná-los no sítio (http://www.rtp.

pt/wportal/sites/tv/adivinhas
—

da
—

ciencia/index.php).

Os temas são extremamente diversificados, abordando 

questões muito simples (Porque flutua o gelo?) 

e outras um pouco mais complexas (O que é a 

ressonância magnética?). Questões que tratam do 

funcionamento de equipamentos do nosso quotidiano 

(Como é que o frigorífico faz frio?), como de outros 

bem mais distantes (Como funcionam as centrais 

nucleares?). 

Cada vídeo começa por uma pergunta em forma de 

adivinha e acaba num comentário que abre para novas 

interrogações. Pelo meio é dada uma resposta, a que 

se segue um desenvolvimento necessariamente breve, 

mas focado nos princípios e processos fundamentais 

da ciência e permitindo a sua compreensão.

Estes programas podem ser vistos por pessoas de todas 

as idades, dos 8 aos 80 anos, mas destinam-se sobretudo 

aos jovens. O rigor das explicações desenvolvidas, aliado 

à estrutura aberta dos vídeos e à exploração científica, 

torna-os um bom recurso para o ensino na sala de 

aula, desde o segundo ciclo até ao secundário. O papel 

dos professores será fundamental para organizar e 

promover discussões e aprofundar os temas.

Estes vídeos podem ter igualmente uma utilização 

muito eficaz na educação e formação de adultos, quer 

em contexto formal, quer informal.

As Adivinhas da Ciência são totalmente feitas em 

animação e recorrem a um humor subtil, intercalando 

esquemas que tentam clarificar conceitos muitas vezes 

complexos.

A equipa que elaborou este trabalho, com uma larga 

experiência de divulgação científica, conseguiu evitar 

as explicações exageradamente académicas, sem com 

isso perder rigor. Os vídeos procuram transmitir 

a ideia de que a ciência não é fechada, mas que vai 

sempre encontrando outras perguntas e, dessa forma, 

transmitem uma visão da ciência enquanto curiosidade 

continuada e sem fim. ::

RS

Jorge Dias de Deus, Pedro Brogueira e Teresa Peña

Ciência Viva (2010)

Adivinhas da Ciência



Manual de Primeiros Socorros – Situações de urgência nas 

escolas, jardins deinfância e campos de férias

Isabel Reis

Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
(2010) 

Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
(2010) 

12 € 12 €

José Carlos Godinho e Maria José Nunes de Brito

O livro As Artes no Jardim de infância – Textos de Apoio 

para Educadores de Infância é um instrumento muito útil e 

interessante para os educadores que desejam desenvolver um 

trabalho de aproximação às diversas artes e expressões.

Reúne um vasto leque de informações sobre correntes 

artísticas, contextos culturais, obras e artistas num mesmo 

espaço, permitindo assim o acesso rápido e eficaz a factos, 

imagens e músicas (o livro inclui um CD onde se encontram as 

várias músicas dos diferentes autores referenciados).

Além de uma informação geral, mas bastante completa, 

apresenta uma linguagem facilmente adaptável à criança, sem 

com isso se tornar infantil, como acontece na maior parte dos 

livros dirigidos a educadores. 

Encontramos também diversas sugestões de desenvolvimento 

de actividades, que podem ser seguidas da forma como estão 

descritas ou servir de base ou inspiração para outras a planear 

pelo educador, adequando-as a si próprio, ao espaço e ao grupo.

Todas as informações e actividades propostas contribuem para 

facilitar o acesso a experiências enriquecedoras que fomentam 

o gosto pelas artes e pelas expressões, mas também a cultura 

geral das crianças, sempre com recurso a práticas interessantes 

e de carácter lúdico. Trata-se de uma proposta de trabalho em 

que todos poderão estar envolvidos (adultos e crianças) e todos 

aprendem através da acção e da expressão.

De salientar também o espaço reservado à reflexão sobre as 

estratégias utilizadas, a recomendação de bibliografia e sites 

de interesse, o que permite que o conteúdo não se encerre no 

próprio livro, mas funcione também como um ponto de partida 

para novas informações, ideias e projectos.  ::
Andrea Félix
Educadora de infância do C. S. Monsenhor Pires Quesado

As Artes no Jardim de infância 

– Textos de Apoio para Educadores de Infância

Primeiro socorro é o tratamento inicial e temporário dado a 

acidentados e/ou vítimas de doença súbita, com o objectivo de 

prevenir, alertar ou socorrer, num esforço de preservar a vida, 

diminuir a incapacidade e minorar o sofrimento.

O primeiro socorro consiste, conforme a situação, na protecção 

de feridas, imobilização de fracturas, controlo de hemorragias 

externas, desobstrução das vias respiratórias e realização de 

manobras de suporte básico de vida. Não substitui, nem deve 

atrasar a activação dos serviços de emergência médica, mas, 

sim, impedir acções intempestivas, alertar e ajudar, evitando o 

agravamento do acidente. Com o Manual de Primeiros 

Socorros – situações de urgência nas escolas, jardins de 

infância e campos de férias, a Direcção-Geral de Inovação e 

de Desenvolvimento Curricular, em parceria com instituições 

de referência, pretende facultar à escola, com rigor científico, 

de forma simples e ilustrada, os cuidados mais relevantes 

a ter em situações de emergência, das mais comuns às 

mais complexas que podem ocorrer no dia a dia, para que 

professores, pais e alunos estejam preparados até à chegada 

do auxílio médico. Nesta terceira edição revista, para além de 

se reforçar a importância de a escola dispor de um local próprio 

adequado à prestação de primeiros socorros e de se elencar 

o equipamento recomendado e respectivos procedimentos de 

limpeza e desinfecção, apresentam-se vinte e cinco situações de 

emergência – sinais e sintomas, o que deve fazer, o que não deve 

fazer –, com uma dinâmica de textos e ilustrações que possibilita 

uma consulta rápida, intuitiva e eficaz. ::

Este manual pode ser descarregado a partir de:

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/
Isabel Baptista 
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular

Livros 
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Livros CD-Áudio

Um Pé de Vento

CERCICA, Cooperativa para a Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Cascais (2010)

Graça Breia (texto) e Raquel Pinheiro (ilustração)

16 €

Aquela Nuvem e Outras: 22 canções para crianças

Fernando Lopes-Graça e Eugénio de Andrade 

Livro DVD

“O Senhor Vento queria organizar uma festa. Uma festa 

que ficasse na memória de todos. Sabia que não ia ser fácil 

surpreendê-los…” Para o conseguir, o Senhor Vento vai lançar 

“um pé-de-vento” que faz o leão vestir a pele do leopardo, o 

papagaio, a da aranha, e o macaco, a da zebra, no meio de 

danças e risos!

A história pode ser lida no seu sentido literal ou também num 

sentido figurado. “Vestir a pele do outro” é uma longa, difícil e 

bem necessária aprendizagem. Uma óptima ideia que talvez a 

história pudesse explorar mais. Decerto que os professores o 

poderão fazer com interesse e proveito dos miúdos. Para 

além desta dimensão de aprendizagem social, uma outra 

dimensão a trabalhar é a linguística. Expressões como “pé-de-

-vento”e “vestir a pele de” prestam-se a trabalhar a 

consciência metalinguística. E o vocabulário relativo ao vento 

(desde a “brisa” à “rabanada”, à “rajada” ou ao “pé-de-vento”) 

decerto se enriquecerá e estimulará outros desenvolvimentos.

Trata-se do quarto livro da colecção 4 Leituras que, 

acompanhado do respectivo DVD, visa uma “leitura para 

todos”. E, de facto, como nos anteriores títulos da mesma 

colecção, a história apresenta-se impressa em livro, em 

símbolos pictográficos para a comunicação, em língua gestual 

portuguesa (e que expressiva intérprete é Ana Silva!) e em 

Braille, num esforço bem concebido e tecnicamente bem 

realizado, sob supervisão científica de Filomena Pereira, do 

Ministério da Educação (DGIDC).

O DVD contém ainda uma parte informativa intitulada 

“Queremos um ambiente saudável” com informações várias de 

educação ambiental e uma surpresa que consiste num jogo em 

que a criança é convidada a colocar diferentes tipos de lixo nos 

respectivos ecopontos. ::

Me

A Casa da Música editou, por ocasião do centenário do 

nascimento de Lopes-Graça, Aquela Nuvem e Outras, 22 

canções para crianças sobre poemas de Eugénio de Andrade. 

A edição conta com ilustrações de Rogério Ribeiro e fac símiles 

das partituras originais. A acompanhá-los, um CD Áudio com 

interpretações de Beatriz Cunha (voz) e Jaime Mota (piano).

Destes poemas disse Eugénio de Andrade tê-los escrito “(...) 

à medida que o Miguel ia crescendo diante dos meus olhos, 

e me ia pedindo uma história ou um poema. (…) parecia-me 

especialmente atraído pelas coisas da imaginação, e foi para o 

ver sorrir ou lhe dar prazer que inventei estas puerilidades (…). 

O mais curioso é que a palavra, com todos os seus sortilégios, 

parecia fasciná-lo, mesmo quando a não entendia.

O que ele ignorava sabemo-lo nós de sobra: a simples matéria 

sonora (…) é fonte de sedução e razão de encantamento (…).”

Foi desta “matéria sonora”, nascida do amor paternal, que 

Lopes-Graça partiu para escrever, em 1987, um conjunto de 

melodias divertidas e simples que mantém toda a riqueza e 

sofisticação do universo musical do mestre, emprestando (outra) 

vida às maravilhosas personagens, bem fundadas na tradição 

oral, que Eugénio nos oferecera. Proporcionam por isso, a pais 

e professores, excelentes oportunidades de estimulação do 

desenvolvimento musical e linguístico e de contacto com a nossa 

cultura. O compositor usou um registo vocal médio e pouco 

extenso, confortável para o cantor comum. Terá mesmo exigido 

que a obra fosse estreada por uma cantora sem treino lírico, 

como (deduzo eu) uma vulgar mãe a cantar para o filho.

Esta é, pois, uma obra para ser cantada às crianças. Com mais 

ou menos rigor técnico, mas sempre com o amor com que as 

mães cantam, para rir e se deliciar a brincar com os sons e as 

palavras. ::

Abel Arez
Escola Superior de Educação de Lisboa

Casa da Música (2009)

15 €



Sítio República das Crianças

http://crianças.centenariorepublica.pt

Como era ser criança há 100 anos? É esta a viagem no tempo 

que pode propor aos seus alunos para descobrirem como era 

a vida dos meninos da sua idade no tempo da I República. 

Para servir de guia a esta viagem, pode contar com o sítio 

web República das Crianças, lançado pela Comissão Nacional 

para as Comemorações do Centenário da República, que dá a 

conhecer diversos aspectos da vida quotidiana das crianças no 

século passado.

Dividido em itens temáticos ‘clicáveis’, este sítio permite 

uma pesquisa fácil e intuitiva sobre as diferentes vertentes 

abordadas. “Aprender” é um desses itens, onde podem 

ser folheados manuais escolares e observadas fotografias 

de alunos em escolas da época. Mas como nem só de 

aprendizagem se faz a vida de uma criança, a página ajuda a 

descobrir quais os brinquedos e as brincadeiras da preferência 

dos mais novos. Na entrada “História”, é possível contemplar 

imagens dos jogos em voga, como o pião e os jogos de roda. 

Os brinquedos mais populares, como as bonecas, os carros, os 

comboios, os barcos e os veículos da revolução industrial são 

outras das curiosidades reveladas.

Como a ideia não é só mostrar, mas também dar “dicas” 

para fazer, o sítio ensina a realizar experiências científicas 

divulgadas em periódicos da época e a construir brinquedos 

tradicionais. Descobrir a resposta para adivinhas, entoar 

lengalengas, ler contos infantis e seguir as aventuras dos 

famosos heróis da banda desenhada “Quim e Manecas” são 

outras das propostas apresentadas. Visualizar filmes e ouvir 

canções da época contam-se entre os atractivos desta página, 

que incluiu, ainda, uma entrada destinada aos direitos das 

crianças, onde pode ser consultada a legislação de protecção 

à infância aprovada pouco tempo depois da implantação da 

República. ::

EB

Sítios

Cremilde

http://cremilde.cm-portel.pt/index.htm

Cremilde é o nome de um autocarro, disponibilizado pelo 

município de Portel, que transporta educação, cultura e lazer 

a toda a população do concelho, escolar e não escolar. Com 

duas áreas distintas, uma de multimédia e outra de dinâmicas, 

o veículo está equipado com computadores com ligação à 

Internet, televisão, telas de projecção, bancadas de trabalho 

e ainda com materiais didácticos e pedagógicos. Contam-se 

entre estes jogos, livros, CDs, DVDs, revistas, jornais, software 

didáctico e maletas pedagógicas. 

Especialmente destinado às escolas, o projecto “Rondas” 

está estruturado segundo uma calendarização previamente 

divulgada, de acordo com a qual transporta actividades para 

os jardins-de-infância e os estabelecimentos de ensino do 

1.º ciclo. Apostando essencialmente nas áreas das ciências, 

matemática e tecnologias da informação e comunicação (TIC), a 

Cremilde elegeu três temáticas para o ano lectivo de 2010/2011: 

O Sentido da Vida, para o 1.º período; Cidadania com Ciência, 

para o 2.º período; e Mitos e Lendas, para o 3.º período.

Este equipamento promove igualmente actividades desportivas 

outdoor, com as vertentes Água e Montado, a realizar de 

acordo com a paisagem da região. Desta forma, proporciona 

à comunidade local actividades náuticas e de aventura na 

Natureza, às quais dificilmente a população teria acesso.

As actividades de dinamização das aldeias, que abrangem 

ateliês nas áreas da ciência divertida, cozinha pedagógica, 

reciclagem de materiais, escultura, pintura, azulejaria, 

artesanato, fotografia e música, são outras das possibilidades 

existentes.

Destas e de outras actividades é dado conta na página 

electrónica da Cremilde, que divulga recursos pedagógicos, 

como protocolos de ciência, kits pedagógicos e cadernos 

informativos sobre cada uma das rondas temáticas. ::

EB


