
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OLÁ A TODOS 

TOP NEWS 
NEWSLETTER  

         Número 4                             Agosto 2020 

A Top Science durante o mês de 

Agosto suspendeu as aulas mas 

continuamos a pensar nos nossos mini 

cientistas e, claro, que não podia faltar 

mais um número da nossa TOP NEWS! 

Vamos à praia e passear, e nos 

momentos de pausa do lazer, estamos 

a preparar o regresso às aulas!   

 

 

 

Para 2020/21, criámos novos 

produtos que vão permitir que cada 

vez mais crianças possam juntar-se 

à Top science e aprendam ciência, 

ao mesmo tempo que se divertem 

connosco.   

 

 

Nesta altura as escolas, de todo o país, já receberam notícias nossas e estão 

a reservar o seu espaço na nossa agenda. Vejam mais detalhes no interior 

deste número e ajudem-nos a chegar à escola dos vossos filhos ou 

familiares.  

Este mês a nossa entrevista é com Joana Pina, professora de educação física, 

personal trainer e mãe de uma princesa de 4 anos e de um príncipe de 2 

meses! Apesar das adversidades, a Joana nunca deita a toalha ao chão! Na 

nossa rúbrica Topíssimo, contámos com a preciosa participação da nossa 

amiga Tânia Alves, que nos dá algumas sugestões de lancheiras saudáveis, 

dicas muito úteis nesta altura do ano! 

Continuação de Boas Férias e Boas Experiências!!!! 

Direção TOP SCIENCE 



 

 

Ano Letivo 2020/21 

No proximo ano letivo, vamos estar presentes nas escolas de diferentes maneiras: 



 

 

 

 

 

LANCHEIRAS SAUDÁVEIS 

Verão é sinónimo de relaxar e com ele 

vêm os convívios, as tardes com os 

amigos e os dias de praia ou campo. 

Passar longos períodos de tempo em 

contacto com o sol e água salgada 

pode levar-nos a optar por alimentos 

que não tragam aquilo que o corpo 

precisa e que fazem parte da oferta 

que existe à venda à beira mar. Entre 

eles estão os gelados, refrigerantes, 

snacks salgados e cheios de gorduras 

ou ainda as famosas bolas de berlim. 

Tudo isto nos trás saciedade 

momentânea e aumentará a sede e 

cansaço ao longo do dia. 

Preparar uma lancheira em casa e com 

tempo será a melhor solução para 

disfrutar de um dia de praia ou de 

passeio, em pleno. E digo com tempo 

porque pelo menos no dia anterior 

devemos colocar as placas de gelo a 

congelar e higienizar a lancheira para 

que possa secar. Quando há 

planeamento e organização podemos 

até preparar um banquete que nos 

permitirá aproveitar a praia da melhor 

forma possível. E nunca nos devem 

faltar vitaminas e água: 

 Devemos sempre levar fruta – de 

preferência inteira e lavada para 

comer à dentada; 

 Àgua fresca para hidratar e 

refrescar; 

 Snacks crocantes como tostas, 

palitos de pão ou até mesmo palitos 

de cenoura ou pepino; 

 

 

 

 

 Uma sandes ou um wrap caso 

almocemos na praia. 

Podemos deixar espaço para um 

gelado ou uma bola de berlim caso nos 

apeteça mas não deve ser um hábito 

rotineiro. Uma forma de evitar este 

desvio é prepara umas panquecas ou 

umas bolas energéticas e comer 

quando nos dá vontade de doces. 

Não nos podemos esquecer de 

acondicionar o nosso lanche em sacos 

ou caixas reutilizáveis e nunca 

devemos deixar o lixo na praia. O 

ambiente agradece. 

 

Dica: 

Um sumo ou batido de frutas bem 

fresquinho é uma optma fonte de 

hidratação, 

vitaminas e 

minerais. 

Podemos 

congelar as 

nossas frutas 

preferidas e 

no dia que 

vamos para a 

praia 

juntamos tudo no liquidificador com 

meio copo de água, ou sumo de 

laranja. Vamos obter uma espécie de 

gelado granizado que levamos 

engarrafado. Ao longo do dia vai 

derrtendo e assim conservamos o 

nosso sumo mais fresquinho.  

 

Tânia Alves 

                         

 

  

TOPíssimo 



  

 

 
 
 

 
 
Quem é Joana Pina? 

 

Neste momento, sou uma mãe a 

tempo inteiro (porque fui mãe pela 

segunda vez há 3 meses), 

completamente apaixonada por 

desporto! 

Sou licenciada em Ciências do 

Desporto, e inicialmente comecei 

como professora de Educação Física e 

professora de Dança mas, por 

diversas circunstâncias, atualmente 

sou instrutora de aulas de grupo e 

Personal Trainer num ginásio.  

 

Foi sempre apaixonada por 

desporto, ou consegue identificar 

um momento em que essa paixão 

surgiu?  

 

Desde muito pequenina que os meus 

pais me habituaram a praticar 

exercício (pratiquei natação, ténis, 

ballet, voleibol, hiphop...), e o gosto 

pela atividade física, pelo movimento, 

pelo desporto, foi naturalmente 

crescendo.  

 

É difícil, para uma PT, conjugar o 

ser mãe com a vida profissional? 

 

É difícil apenas em termos horários, 

porque nesta área há, de um modo 

geral, mais trabalho após as 17h30, 

ou seja, quando os miúdos 

normalmente saem da escola. 

Cheguei muitas vezes a casa e a 

minha filha já estava a dormir. . De 

resto, tenho imenso prazer em fazer 

exercício com a minha filha, em vê-la 

a superar-se frequentemente com 

novas habilidades, e adoro ter a 

companhia dela nalguns eventos 

desportivos!  

 

Quais as principais diferenças 

entre trabalhar com adultos e 

trabalhar com crianças? 

 

As crianças de um modo geral adoram 

movimento e são mais 

"transparentes" - conseguimos 

perceber facilmente se estão bem e a 

gostar, ou se por exemplo estão 

frustradas com algum 

movimento/exercício. Por vezes nos 

adultos não é bem assim, e existem 

muitos outros fatores que dificultam 

um pouco mais o trabalho a 

desenvolver. No entanto, é muito 

gratificante ver ambos a conseguirem 

superar-se e a chegarem onde nunca 

pensaram!  

 

As crianças mais pequenas são, 

em geral, naturalmente, muito 

ativas. A partir de que idade é que 

estas devem fazer desporto de 

forma disciplinada, ou seja, com 

horários e planos de atividade? 

 

Hoje em dia já existem imensas 

atividades pensadas para as crianças 

(e até para os bebés) onde o 

importante é o seu desenvolvimento 

através de brincadeiras e jogos. Desta 

forma penso que desde muito cedo a 

atividade física pode (e deve!) ser 

apresentada às crianças, ainda que 

sem grandes regras e exigências. 

Com horários e planos mais definidos, 

talvez a partir da idade escolar (por 

volta dos 6-7 anos), ainda que possa 

ENTREVISTA com 

JOANA PINA 



variar muito consoante o tipo de 

atividade e os gostos da criança.  

 

Existem modalidades 

aconselhadas conforme o escalão 

etário? Porquê? 

 

Modalidades com regras mais 

exigentes/competitivas, ou de 

intensidade mais elevada, deverão ser 

realizadas em escalões etários mais 

elevados, para evitar por exemplo 

desmotivação, ou lesões num corpo 

ainda em formação. É importante 

começar por criar o gosto pelo 

exercício físico, e perceber também os 

gostos das crianças possibilitando-

lhes várias experiências, para que de 

futuro consigam escolher e 

aperfeiçoar a modalidade que mais 

gostam, e para que consigam manter 

um estilo de vida saudável. 

 

Nesta altura de pandemia, 

intensificou se muito o desporto 

online, inclusive as aulas de 

Educação Física do plano 

curricular foram dadas 

virtualmente. Qual a sua opinião 

relativamente à eficácia desta 

nova forma de fazer desporto? 

 

Tive a oportunidade de ver várias 

aulas de Educação Física da tele-

escola e achei que de um modo geral 

estavam muito bem pensadas e 

estruturadas para que não só as 

crianças mas também os pais (ou 

adultos que estivessem com elas) se 

conseguissem manter ativos. Para 

além disso, surgiram também 

inúmeras aulas/ atividades de 

instrutores e ginásios nas mais 

diversas redes sociais, ou seja, 

parece-me que foram criadas opções 

para todos os gostos e acessíveis a 

toda a gente.  

Ainda assim percebi que, desta forma 

online, é necessária uma motivação 

diferente (e talvez maior) para a 

prática de exercício - pode não ser 

fácil treinar na nossa casa, por não ter 

espaço ou material, por ter a família 

toda por perto, por ter as tarefas 

domésticas por fazer, ou por muitos 

outros motivos.  

No entanto, ainda que seja 

fundamental ter em atenção a 

segurança e a "validade" dos 

exercícios que vemos, e que não seja 

de todo o mesmo que praticar 

exercício com um instrutor ao pé de 

nós (pelas mais diversas razões, mas 

principalmente pela nossa segurança), 

penso que esta forma de desporto 

online veio para ficar e poderá ser 

uma mais valia, sobretudo em tempos 

de pandemia.  

 

 

 

A obesidade infantil é um 

problema crescente, 

principalmente nas sociedades 

mais desenvolvidas. Para si, qual 

a importância relativa da 

realização de atividade física, face 

a outros métodos, no combate a 

este flagelo? 

 

Hoje em dia, com tanta tecnologia à 

nossa volta, há infelizmente cada vez 

mais sedentarismo e falta de 

atividade física, principalmente nas 

crianças. A atividade física é 

fundamental para que esta tendência 

seja contrariada logo desde cedo, e 

para que haja um desenvolvimento 

harmonioso das crianças e sejam 

criados hábitos de vida saudáveis, 

prevenindo doenças como a 

obesidade, mas também diabetes, 

problemas cardíacos, entre outros. 

 

Pode dar-nos uma sugestão de 

plano de atividade física ao ar 

livre para as crianças fazerem 

agora nas férias, na praia, no 

campo ou perto das suas casas? 



Esta poderá ser a melhor altura do 

ano para a prática de atividade física 

ao ar livre - estamos no verão e 

estamos de férias! 

Sugiro aproveitar o bom tempo e 

fazer por exemplo uma caminhada em 

família, explorando recantos deste 

nosso lindo país. Poderão também 

perguntar aos pais ou avós que jogos 

faziam quando eram pequeninos e pô-

los em prática (jogo da macaca, da 

apanhada, saltar à corda, corrida de 

sacos...). 

   

 

Nadar um pouco na piscina ou na 

praia, andar de bicicleta, patins, 

trotinete ou simplesmente andar, 

fazer jogos com bola com amigos, 

estafetas, ou corridas de obstáculos, 

são também algumas sugestões que 

deixo.  

 

Sejam criativos, porque o que importa 

mesmo é mexerem-se pela vossa 

saúde!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Já fazes 

parte do 

nosso clube? 

Clique aqui 

https://www.topscience.online/clube-top-science
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ESPETRO ROTATIVO 

Faz um círculo com uma cartolina branca e com um lápis 

divide-a em 7 partes, pintando cada uma das partes com 

as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, 

azul claro, azul escuro e violeta. Espeta um lápis no centro 

do disco, de maneira a que a ponta o atravesse. Prende 

com fita cola para que não deslize. Segura o lápis entre as 

palmas das mãos e roda-o para um lado e para o outro. 

Que cor observas? 

Explicação científica: A luz do dia não é branca, é 

constituída por todas as cores do arco-íris. Assim o disco 

que construíste tem todas as cores para fazer o branco. 

Ao rodares rapidamente o disco, misturas todas as cores 

e deixas de as ver separadas, mas sim todas juntas 

formando o branco. 

 

A CIÊNCIA ESTÁ EM TODO O LADO... QUERES VER? ENTÃO VAMOS LÁ! 

 

 

 
PÕE UM PLANETA EM ORBITA 

 

Introduz uma moeda pequena num balão, enche-o 

(não demasiado) e dá um nó. Segura o balão entre 

as mãos e roda-o várias vezes. A moeda no início 

ressalta um pouco, mas depois começa a girar, até 

mesmo depois de deixares de rodar o balão. 

Explicação científica: Esta experiência mostra-

te como funciona a força centrípeta – força que 

mantém os objetos em movimento circular em vez 

de serem lançados em linha reta. Nesta atividade, a 

força é fornecida pelo balão, que mantém a moeda 

em órbita dentro dele. Acontece exatamente o 

mesmo com no nossos sistema solar, a força da 

gravidade do Sol mantém a Terra a girar à sua volta, 

em vez de andar à deriva pelo espaço. 

 

PARTILHA CONNOSCO AS FOTOGRAFIAS DAS TUAS EXPERIÊNCIAS, 
ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OU DO NOSSO E-MAIL. 



 

 

  

RESPONDER A PERGUNTAS DIFICEIS 

Mesmo que na maior parte das vezes não 

nos lembremos, nós sonhamos todas as 

noites, 4 a 5 vezes em cada noite e cerca de 

20 minutos de cada vez!...  

mas PORQUE QUE SONHAMOS? 

 

Não sabemos bem porque sonhamos. Alguns cientistas pensam que sonhamos por acaso, outros 

pensam que servem para arrumarmos memórias recentes ou para ajudar o cérebro a lidar com possíveis 

ameaças. Ainda há outras hipóteses, mas ainda ninguém sabe qual delas faz mais sentido, no entanto já 

sabemos várias coisas em relação aos sonhos. Os sonhos decorrem geralmente durante uma parte do 

sono que se chama REM (Rapid Eye Moving), que quer dizer movimento rápido dos olhos. Esta fase do 

sono foi descoberta nos anos 60 do século XX por um médico francês chamado Michel Jouvet. Nessa fase 

o cérebro tem uma grande atividade tal como quando estamos acordados, a nossa respiração acelera, e 

fazemos movimentos muito rápidos com os nossos olhos.  

Os sonhos ainda são um mistério, mas o facto de sonharmos todos os dias faz pensar deve servir para 

alguma coisa.  

Quem sabe não és tu que vais descobrir este mistério?!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES TOP 

Livro 

CLICA AQUI 

 
Explorar, perguntar, saber mais. 
A Rede Nacional de Centros Ciência Viva é constituída, actualmente, 
por 21 Centros Ciência Viva em todo o território nacional. 

Para explorar numa viagem de fim de semana ou em passeios mais 
curtos de um dia, uma manhã ou uma tarde, foram criados 
Circuitos, que podem ser mais ou menos concentrados 
geograficamente.. 

Para saberes mais, 

 

 

Sítio 

CENTROS CIÊNCIA VIVA 

CLICA AQUI 

NEWSLETTER AGOSTO 2020     
W: www.topscience.online 

FB: topscience.online 

IG: topsciencetop 

Jogo 

ROSA, MINHA IRMÃ ROSA 

 
Rosa, Minha Irmã Rosa é um romance infantojuvenil 

publicado em 1979 da autoria de Alice Vieira, que faz parte 

do plano nacional de leitura. 

O nascimento de um novo elemento na família pode não 

ser fácil para todos. Que o diga Mariana, a jovem 

narradora e protagonista do romance de estreia de Alice 

Vieira, que lhe valeu o Prémio de Literatura Infantil Ano 

Internacional da Criança. É a história de uma rapariga que 

aprende a aceitar uma irmã mas também um olhar sobre 

uma família com o qual qualquer criança se pode 

identificar. 

 

Caravelas é um jogo de tabuleiro que recria a construção do 
império Português. O objetivo é cruzar o mapa-mundo à procura 
dos portos que fizeram o sucesso comercial do Portugal dos 
Descobrimentos, encher a caravela de especiarias e metais 
preciosos e regressar a Lisboa para reclamar glória. Mas 
cuidado, porque sempre que se passa no Cabo da Boa Esperança 
é possível que o Adamastor afunde a caravela! 

Existe  versão simplificada na qual se mantem o objectivo e 
aspecto do jogo, bem como o seu carácter didáctico, mas em 
que se reduzem o número de regras e a duração, por forma a 
torná-lo mais acessivel.  

Criados há mais de 5 mil anos, os jogos de tabuleiro continuam a 
ser uma forma de unir família e amigos! 

CARAVELAS 

http://www.topscience.online/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Vieira
https://www.circuitoscienciaviva.pt/circuits
https://www.topscience.online/
https://www.facebook.com/topscience.online
https://www.instagram.com/topsciencetop/

