
ciênc aAMAZONAS FAZ

FAPEAM

CIÊNCIA SE APRENDE NA ESCOLA
PEsQUisa transforMa a vida dE alUnos

Este suplemento é parte integrante da revista amazonas faz ciência 23 e sua distribuição é gratuita.

pequenos estudantes de perguntar 
e obter respostas referentes a sua 
idade e até do mundo dos adultos 
em aulas que despertem a curiosi-
dade científi ca”, disse.

E la não é um bicho de 
sete cabeças e não as-
susta. Falamos da tão 
enigmática ciência. Mas 

é a partir das pesquisas científi -
cas que são produzidos impor-
tantes ferramentas e objetos que 
nos cercam: o óculos e suas len-
tes ultrafi nas, o celular, o remedi-
nho para dor de cabeça que não 
agride o estômago, entre outros. 
Daí a importância de cedo iniciar 
a investigação científi ca, ainda 
na sala de aula.

Para a professora Alberlanes 
Fernandes, da Escola Estadual 
Senador Cunha Melo, a inclusão 
científi ca nas séries iniciais é funda-
mental. “Isso dá oportunidade aos 

Por cristiane barbosa

dade científi ca”, disse.

Por meio do Programa Ciên-
cia na Escola (PCE) da Fapeam, 
em parceria com a Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc), Al-
berlanes realiza o projeto ‘Doen-
ças ocultas do lixo’, com objetivo 
de investigar danos relacionados 
ao acúmulo de lixo urbano e suas 
consequências para a saúde do 
homem e do ambiente.

Essa pesquisa já transformou a 
vida de alguns alunos. “A ciência 
é tudo na nossa vida porque ela 
mostra através das pesquisas vá-
rias coisas que podem nos ajudar 
a melhorar a nossa vida. Hoje, por 
exemplo, eu sei por que muitas 
doenças vêm do lixo”, disse Risia-
ne Miranda, bolsista do PCE.

Dicas 
para se 
tornar um 
cientista:



férias no MUsEU
visitE EssEs lUgarEs E faça incrívEis dEscobErtas
Por soraia Magalhães

Muitas crianças pensam 
que museus são ape-
nas espaços cheios 

de materiais antigos, chatos 
e desinteressantes. Porém, lá 
elas podem descobrir lugares 
super divertidos que oferecem 
diversas opções para ver e 
para fazer e de quebra podem 
ajudar em assuntos vistos nas 
aulas de história, geografia, ci-
ências, dentre outras matérias.

 Então aqui vão quatro di-
cas de lugares interessantes 
para aproveitar suas férias na 
cidade de Manaus:
• Bosque da Ciência: trilhas, 

tanques de peixe-boi, Casa 
da Ciência e muito mais.

• Musa e o Jardim Botânico: 
exposições, trilha na floresta, 
jogos e contação de histórias.

• Museu do Seringal: ver como 
viviam os seringueiros e se-
ringalistas no tempo da explo-
ração da borracha no Amazo-
nas - para chegar você tem 
que navegar no Rio Negro. 

• Museu Amazônico: exposi-
ções, objetos arqueológicos 
e muitas outras coisas.

c omo já diz o dito popu-
lar: filho de peixe, peixi-
nho é e, nessa edição da 
Amazonas Faz Ciência 

Criança (AFCC), preparamos uma 
entrevista com Thayara Nadal, 12 
anos, filha do pesquisador Germa-
no Afonso, astrônomo do Museu da 
Amazônia (Musa).    
AFCC: Seu pai é um astrônomo e vem 
pesquisando sobre etnoastronomia, 
ou seja, a relação dos povos indíge-
nas observando astros e estrelas no 
céu do Amazonas. Este é um tema 
que chama sua atenção?
Thayara: Sim, pois sou muito curio-
sa. E quando vou para as aldeias com 

meus pais, eu sempre aprendo coisas 
novas, é bem divertido. 
AFCC: Você já viveu uma aventura ines-
quecível nesse campo de pesquisa?
Thayara: Sim, várias. A última foi uma 
chuva de meteoros na comunidade in-
dígena do Tupé. Os Desana fizeram 
um ritual muito lindo mostrando o sig-
nificado dessa chuva de estrelas ca-
dentes na cultura deles.
AFCC: Você pensa em seguir a car-
reira de pesquisadora ou tem outros 
sonhos? Quais?
Thayara: Pretendo me formar em me-
dicina, mas adoro a carreira de pesqui-
sadora e acho que poderia fazer pes-
quisas no ramo da medicina.

filhos de pais cientistas

thayara nadal pretende 
ser médica e pesquisadora



sErEs fantÁsticos

Você gosta de ouvir es-
tórias sobre criaturas 
fantásticas? Pois é, eles 

são seres imaginários que 
estão presentes na cultura e 
na memória das pessoas. No 
Amazonas, encontramos vá-
rias estorinhas relacionadas 
a essas criaturas. A professo-
ra de Língua Portuguesa, Iara 
Magalhães, por exemplo, de-
senvolve um projeto com alu-
nos da Escola Municipal Santo 
Antônio, na Comunidade do 
Ramal Santo Antônio, zona ru-
ral de Manaus, sobre os seres 
que “aparecem por lá”.
“Percebi que os moradores 
desse local têm estórias muito 
interessantes a contar, princi-

palmente, em relação aos peri-
gos da mata”, disse a professo-
ra, que realiza o projeto com o 
apoio do Programa Ciência na 
Escola (PCE), financiado pela 
Fapeam e Secretarias de Edu-
cação do Município e do Esta-
do (Semed e Seduc).
Funciona assim: a professora 
reúne os moradores e alunos 
da comunidade, faz a leitura 
com eles de textos literários 
sobre criaturas fantásticas e de-
pois ouve as estórias sobre os 
seres reais e imaginários com 
os quais eles criam suas lendas, 
como onças, cobras, mapingua-
ris, curupira e outros. Legal, né? 
E você conhece alguma? Conte 
a seus coleguinhas.

você sabe como nascem as es-
trelas? sabia que elas podem 
explodir? E que são feitas de ga-
ses, principalmente hélio e hidro-
gênio? se você gosta de curtir o 
céu visite o canal Kids e aprenda 
coisas legais sobre astronomia.
www.canalkids.com.br/cultura/

ciencias/astronomia

Um tigre malicioso, uma pre-
guiça engraçada e um mamu-
te mal-encarado, se unem para 
entregar uma criança perdida a 
um grupo de humanos. Para cum-
prir a missão acabam se tornan-
do amigos e enfrentando muitos 
desafios. Um desenho cheio de 
aventuras que ajuda a entender 
a Era glacial! 

brincando e
aprendendo

era do gelo

TM & © Twentieth Century Fox Film 
Corporation. All rights reserved.

alUnos aPrEndEM a valorizar cUltUra E ciência 
Por MEio dE lEitUra dE Estórias
Por nefa costa e sebastião alves
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experimente
será que o ar tem peso?

amarre um pedaço de barbante bem 
no meio da régua;

amarre também cada balão em uma 
das pontas da régua, depois segure o 
barbante do meio;

repare que a régua se inclina para 
o lado do balão que está mais cheio. 
com isso podemos responder à per-
gunta acima:

Para responder a essa pergunta va-
mos precisar de uma régua, barbante 
e dois balões iguais, sendo um balão 
bem cheio e um outro um pouco cheio. 

sim, o ar tem peso!

PassatEMPo
vamos ajudar nossa amiguinha 
Jaci a chegar ao museu?


