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segredos
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segredos
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ada melhor do que ter a sua revista
preferida sempre por perto não é
mesmo? E se for possível, além de
ler, interagir com ela através de jogos fantásticos? Foi pensando em aliar ciência à
interatividade, que a Amazonas Faz Ciência – Criança lança, nesta edição, o Mundo Quiz Saga, jogo voltado ao estimulo
à aprendizagem e à memória. No jogo,
você precisa ajudar o “Pedrinho” a encontrar a sua irmã, a “Aninha”, em um labirinto
cheio de perguntas e desafios.

A cada nível do Quiz, você precisará responder a perguntas sobre ciência, tecnologia, esporte, lazer, entretenimento e
variedades. Em cada etapa, as perguntas
ficam um pouco mais difíceis, mas você
poderá contar com a ajuda de personagens que vão surgindo para dar pistas sobre o caminho correto a seguir em busca
da “Aninha”. Topa o desafio?

Nesta edição, também mostraremos um
pouco da profissão de agricultor e sua importância para o meio ambiente e para a
economia. Para ficar mais fácil, a matéria
vem acompanhada de um jogo de memória digital, para você entender o que
faz um agricultor e ainda se divertir.
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Fechamos esta edição da Amazonas Faz
Ciência – Criança com a lenda do Mapinguari, o urso gigante que protege a
floresta amazônica. Você já o conhece?
Tudo isso e muito mais foi disponibilizado
para você se divertir conosco! Aproveite
e Divirta-se!

LENDA DO MAPINGUARI:
O PROTETOR DA
AMAZÔNIA
Alguns moradores
da Amazônia contam que, dentro da floresta, vive um gigante peludo,
com um olho na testa e a boca no umbigo.
Ele é chamado de Mapinguari. Para algumas
pessoas, o Mapinguari usa uma armadura
feita do casco da tartaruga, para outras, a sua pele
é igual ao couro de jacaré. Segundo a lenda, alguns índios,
ao ficarem mais velhos, se transformam em Mapinguari, para
continuar morando perto das florestas, protegendo a natureza.
Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma
mão de pilão. Para proteger a floresta, o Mapinguari
emite gritos iguais aos gritos dos caçadores.
Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado, que acaba ficando perdido na floresta.
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O que vou ser quando
crescer?

Fonte: Infojobs

Agricultor
O agricultor é a pessoa que cuida da terra,
trata dos campos e se dedica a cuidar dos animais, como ovelhas, vacas e galinhas. Quando necessário, ele busca o leite
das vacas, os ovos das galinhas para o seu próprio consumo
ou para comercialização. O agricultor vai para
o campo cuidar das plantas, regando as plantações, cavando, cortando as folhas e flores,
zelando pelo meio ambiente. Ele faz tudo isso
com a ajuda de alguns equipamentos, como o
trator, mas muita coisa tem de ser feita apenas
com sua força e saber. Para ser agricultor, é preciso
conhecer bem os animais, as plantações e a terra, além de gostar de andar ao ar livre e da tranquilidade do campo.

Encontre pares de alimentos e animais com os quais o agricultor trabalha diariamente!
Esse jogo da memória te desafia a localizar cada par idêntico, com o mínimo de movimentos. Você pode procurar pela vaca, porco, cachorro, trator, banana e outros objetos e muito mais na Fazenda Feliz!
Divirta-se com o nosso jogo. Em breve, ele estará disponível nas lojas:

Responda às perguntas para viajar por um mundo diResponda as perguntas para viajar por um
vertido, cheio de conhecimento e muitas aventuras.
mundo divertido, cheio de conhecimento e
Pedrinho terá que encontrar sua irmã Aninha, que
muitas aventuras, Pedrinho terá que encondesapareceu, e você vai ajudá-lo! No caminho, você
trar sua irmã Aninha que desapareceu. No
conhecerá
personagens
e enfrentará
níveis
caminho,vários
você conhecerá
vários
personagens
difíceis,
mas contará
com
a ajuda
deque
outros
personae enfrentará
níveis
difíceis.
Será
você
vai
gens
bem especiais!
E aí, vamos
embarcar
conseguir
ajudar Pedrinho
a encontrá-la?
nessa aventura?
Divirta-se com o nosso jogo.
Em breve, ele estará disponível nas lojas:

