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ISTO É COISA  

DE CRIANÇAS 

Grandes ideias 
para gente pequena 

A ciência 
é dos miúdos 

Descomplicar a ciência do dia-a- 
-dia numa só noite é o mote para a 

Noite Europeia dos Investigadores, 
que acontece já esta sexta das 

18.00 às 00.00 no Museu Nacional 
de História Natural e da Ciênciae 
no Jardim do Príncipe Real. São 
mais de 100 actividades e nós 

destacamos cinco. 

DESENHAR ESTRANHEZAS 
AWelwitschia é uma planta do tempo 

dos dinossauros, conhecida como 

"polvo do deserto", que só existe no 

deserto do Namibe, em Angola. O plano 

é desenhar esta espécie mirabólica 

ao mesmo tempo que os cientistas 

explicam cada detalhe. -3 Museu Nacional 

de Historia Natural e da Ciência 

CRISTAIS LÍQUIDOS 
Esta actividade é para pôr mãos à obra. 
Os miúdos vão perceber como funciona 

a electrónica transparente, que é como 

quem diz, os mostradores de cristal 

líquido, como televisões LCD. 

-> Jardim do Principe Real. 

MAR DOS PEQUENINOS 
Pinturas, jogos e origa m is, tudo para 

descobrir os segredos do mar. Há 

um jogo de tabuleiro gigante, o Mar 

da Glória, onde os miúdos vão ter de 

resolver desafios sobre a pesca, animais 

marinhos e poluição marítima. - Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência 

COR DO SANGUE 
Vermelho, vermelhinho, vermelhão, 

sangue arterial é assim. Mas a criançada 

não sabe é que quando o oxigénio não 

está ligado ao cofactor, o sangue muda de 

cor. Será que os miúdos sabem sequero 

que são enzimas e o que fazem? 9 Museu 

Nacional de História Natural e da Ciènda 

A MOSCA DA FRUTA 
A mosca da fruta pode ser má para a fruta 

mas tem a sua importância na área da 

saúde, sobretudo no desenvolvimento 

de novasterapias para o ser humano.A 

criançada ficará a conhecer melhor este 

animal com dupla personalidade. Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência 


