
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OLÁ A TODOS 

TOP NEWS 
NEWSLETTER  

         Número 3                             Julho 2020 

 

As férias escolares chegaram! É tempo de recarregar energias depois de um 

ano atípico que nos obrigou a todos a nos re-inventarmos e nos adaptarmos 

a uma  nova realidade! Os nossos parabéns a todos os alunos, pais e 

professores que, apesar das adversidades,  superaram com sucesso os 

desafios que lhes foram impostos.   

 

A Top Science continua com os cursos de ciência online e realização de 

workshops nas escolas por todo o país. Já estamos a preparar as atividades 

para o próximo ano letivo. Queremos continuar a proporcionar a 

possibilidade de todos os alunos terem contacto com a parte experimental de 

ciência, como complemento dos programas educativos e de acordo com as 

diretrizes do Ministério da Educação. 

Este mês a nossa entrevista é com Tânia Alves, uma amiga que nos inspira 

com a sua alegria e forma de viver a vida! Na nossa rúbrica Topíssimo, 

contámos com a preciosa participação de Lília Correia, farmacêutica e mãe, 

que nos alerta para um tema que nunca é demais ser referido nesta altura 

do ano: a necessidade e vantagem do uso de protetores solares. 

Desfrutem de mais um número da TopNews e Boas Férias!!!! 

Direção TOP SCIENCE 



 

 

A TOP SCIENCE realiza sessões experimentais de ciência, em escolas, 

transformando as salas de aula em laboratórios temporários. As sessões são 

direcionadas para crianças dos 3 aos 10 anos, com base no Programa 

Curricular do Ministério da Educação. Cada aluno é estimulado a realizar 

individualmente a atividade experimental.  

 

PROGRAMAS CURRICULARES 2020/21 

 

 Duração: 1 ano letivo 

 Nº de participantes: turma completa 

 Material de Proteção Individual - Bata Branca Personalizada, Óculos e Luvas + 

Mochila TOP SCIENCE: € 22 (valor por aluno) 

 Kit TOP SCIENCE @Home (opcional): € 39 

 Material para a realização da atividade em aula é da responsabilidade da TOP 

SCIENCE  
 

Aulas Quinzenalmente: € 240  

Aulas Mensalmente: € 120 

Nota: estes valores são por turma e a todos os valores apresentados acresce o 

IVA à taxa em vigor. 

Como para a TOP SCIENCE a fidelização de clientes é muito importante, 

aplicamos 15% de desconto, quando existem 3 ou mais turmas com um dos 

nossos programas curriculares. 

O programa das atividades experimentais é estudado com o professor de cada 

turma no início do ano letivo, sendo ajustado sempre que necessário conforme o 

ritmo a que está a ser dada a matéria, para que a parte prática e teórica estejam 

sempre em sintonia.  

  

Novidades Fresquinhas 



APOIO PERÍÓDICO AO ESTUDO DO MEIO 2020/21 

 

A nossa proposta para o ano letivo 2020/2021 é a seguinte: 

 

 

Jardim de 

Infância 

Blocos EM 

1.º Ciclo 
1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 

1.º 

Período 

Tubos 

coloridos 

(absorção, 

densidade e 

luz) 

À 

descoberta 

de si 

mesmo 

Saúde e 

regras 

de higiene 

O corpo 

humano 

Fenómenos 

relacionados 

com funções 

vitais 

Ossos, 

músculos 

e pele 

2.º 

Período 

Ciência 

mágica 

(água e 

materiais) 

À 

descoberta 

do 

ambiente 

Plantas nas 

diversas 

fases 

da vida 

Reconhecer 

a existência 

do ar 

Animais/Plantas 

- relação com o 

ambiente 

Estados 

físicos da 

matéria e 

fenómenos 

naturais 

3.º 

Período 

Eu sou o mais 

forte (forças, 

movimento 

e equilíbrio) 

À 

descoberta 

de 

materiais e 

objetos 

Experiências 

com água 

Propriedades 

física e 

química de 

materiais de 

uso corrente 

Experiências 

com ímanes 

Experiências 

com 

eletricidade 

Valor por aluno e por sessão: 5€ (valor sem IVA) 

 

 

Foram selecionadas 3 experiências por ano de escolaridade de acordo com diferentes temas 

propostos no programa do Estudo do Meio. 

A sua execução, por turma, poderá ser realizada de acordo com a distribuição letiva referida no 

quadro acima ou alternativamente de acordo com solicitação da escola. 

O agendamento deverá ser efetuado por email com uma antecedência mínima de 15 dias 

úteis. 

Devido à grande procura deste produto aconselhamos marcações com a maior brevidade possível, 

para garantir as datas desejadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTETORES SOLARES - OS 

ALIADOS DA TUA PELE 

 

Sol e pele - Relação de risco 

 

A cada exposição ao sol, podem 

acumular-se marcas: o risco mais 

imediato é o das queimaduras solares 

(escaldões) e o mais grave o do cancro 

cutâneo, a que se junta o 

envelhecimento precoce da pele. 

A radiação ultravioleta (UV), 

responsável por estes efeitos, é 

constituída por dois tipos de raios: 

UVA, que penetram mais 

profundamente na pele, sendo 

responsáveis pelo fotoenvelhecimento, 

e UVB, mais superficiais e mais 

perigosos, causando queimaduras. 

Ambos predispõem para o cancro 

cutâneo.  

Temos ainda os raios infravermelhos, 

responsáveis pela sensação de calor 

que sentimos quando estamos 

expostos ao sol. 

 

 

Ordem para proteger! 

 

Perante o risco, é fundamental que a 

pele esteja preparado para receber o 

Sol. O que significa usar protector 

solar, sobretudo nas estações quentes, 

mas também no resto do ano em 

qualquer exposição solar. Não é  

 

 

 

 

 

preciso sequer que esteja sol: 80%  

dos raios UV atravessam as nuvens e o 

nevoeiro, atingindo uma pele 

desprotegida com gravidade. 

 

Para uma maior segurança, importa  

utilizar bem os protetores solares, que 

actuam como aliados na pele ao 

ajudarem a prevenir os danos 

causados pelo sol. 

 

Como funcionam os protetores? 

Existem dois tipos principais de 

protetores solares, em função do modo 

como exercem essa proteção:  

▪ Químicos, absorvem a radiação 

solar, são cosmeticamente mais 

agradáveis mas podem desencadear 

reações alergias em indivíduos 

sensíveis e bebés 

▪ Físicos ou minerais, refletem a 

radiação, não sendo absorvidos pela 

pele, são cosmeticamente menos 

agradáveis, mas não geram 

sensibilidade cutânea.  

 

▪ Todos os protetores têm um Factor 

de Proteção Solar associado, SPF na 

TOPíssimo 



sigla inglesa, classificado numa escala 

de 6 a 50+. Estes números traduzem a 

capacidade do produto em proteger 

dos raios UVB. Relativamente aos UVA, 

é indicada na embalagem s confere ou 

não protecção e pode ainda estar 

indicada a capacidade de resistência 

do produto à agua. 

 

 

Como usar o protetor solar? 

✓ Aplica-o 30 minutos antes da 

exposição solar, sobre  a pele seca e 

limpa, renovando-o a cada 2h e após o 

banho ou transpiração excessiva; 

✓ Cobre generosamente as áreas 

expostas, insistindo nas zonas mais 

sensíveis: face, orelhas, mãos e 

braços; 

✓ Mantem a proteção mesmo em dias 

nublados; 

✓ Reforça a proteção na pr  oximidade 

da água ou na areia porque, ao 

refletirem os raios UV, aumentam a 

sua incidência sobre a pele. 

A ação do protetor solar deve ser 

reforçada com os outros cuidados: 

✓ evita a exposição solar entre as 11 e 

as 16h 

✓ faz uma exposição lenta e 

progressiva, para que a pele se 

possa adaptar 

✓ usa roupas leves e de materiais 

naturais 

✓ usa óculos de sol com protecção 

solar 

✓ bebe água regularmente.   

 

 

 

 

Que protetor solar usar? 

 

O protetor solar deve ser adequado à 

idade (as crianças necessitam sempre 

de um SPF 50+), ao tipo de pele 

(peles claras devem usar proteçã  o SPF 

50+), ao índice ultravioleta o dia, ser 

resistente à água e oferecer protecção 

solar contra os raios UVA e UVB. 

Conhecer o teu tipo de pele (fototipo) 

e a reação à radiação solar é 

fundamental para encontrar o SPF 
adequado. 

 

Lília Correia 

                        Farmacêutica 

 

 

 

 

Clique aqui 

Já fazes 

parte do 

nosso clube? 

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


 

 

 

 

 

Quem é a Tânia Alves? 

A Tânia é uma “menina de 31 anos”. 

Veio de Estremoz até Sintra atrás do 

amor da sua vida e por cá ficou.  

Cresci numa aldeia e no inicio da 

minha adolescência mudei-me com a 

família para Estremoz onde os meus 

pais ainda vivem. Nunca me senti 

dessa terra, sinto-me apenas com 

raízes no seio familiar e não no sitio 

onde vivi ou cresci. Entre estudos, 

trabalhos e formações conheci o meu 

marido, também alentejano, que me 

trouxe pra esta aventura já há 8 anos 

e neste momento já vivemos a 4 – 

nós os 2, o nosso filho e a nossa 

cadela. 

Entre as várias vertentes da sua 

vida, qual a que a apaixona mais e 

porquê? 

Todas porque eu adoro viver. Viver 

com intensidade!  

Lembro-me de em pequena pensar 

que dormir era perda de tempo. Há 

tanto por descobrir e tanto pra fazer 

que sempre senti que dormir era 

apenas e só uma necessidade do meu 

corpo. Deito-me sempre fechando um 

dia mas já a projetar o dia seguinte. 

Viver e aproveitar a vida é de facto a 

vertente que mais me apaixona. 

A Tânia é defensora de uma 

alimentação saudável. Foi sempre 

assim ou essa atitude surgiu por 

alguma razão que consegue 

identificar? 

Na verdade não foi sempre assim. 

Quando tinha 10 anos pesava 100 kg. 

Não comia fruta nem tão pouco 

legumes. Sempre fui gulosa e sempre 

gostei muito de comer. Num verão, 

adoeci e perdi muito peso. Felizmente 

na altura certa, pois comecei a gostar 

das modificações do meu corpo. 

Comecei a ter mais cuidado mas sem 

muita informação. Apenas comia 

menos quantidade. Quando entrei na 

Universidade, aos 17 anos, a pouca 

fruta que comia ainda era cozida e foi 

aí que a informação começou a ser 

mais clara na minha cabeça. A partir 

daí e aliado ao gosto pela cozinha e 

pelo exercício físico, nunca mais 

larguei estes hábitos que tenho 

tentado aperfeiçoar. 

TÂNIA ALVES 

ENTREVISTA com 



Consegue praticar esse tipo de 

alimentação regularmente em 

casa? Quais as maiores 

resistências e como as 

ultrapassa? 

Sim considero que comemos de forma 

saudável na nossa casa. Existe uma 

ou outra refeição que não é tão 

nutritiva mas tentamos sempre incluir 

pelo menos uma sopa para não ser 

tão grave. Tenho perfeita noção que 

quando isto acontece é por falta de 

planeamento ou tempo de preparação 

da refeição e é nesse sentido que 

temos aperfeiçado o método de 

organização de refeições em nossa 

casa, planeando as mesmas à semana 

e fazendo uma lista de compras 

adequada às nossas necessidades. 

Tento também incluir alguns pratos 

vegetarianos na nossa alimentação. 

Muito pelo impacto ambiental e muito 

por pensar nos animais. A maioria das 

vezes sou bem sucedida e com 

pedidos para repetição. 

Mudando de assunto, sente que a 

Pandemia e o tempo de 

confinamento imposto, produziu 

modificações definitivas nas 

relações familiares? 

Não sentimos uma grande pressão na 

nossa família devido ao confinamento. 

Eu fiquei com o Santiago em casa a 

partir do dia 11 de Março e assim foi 

até hoje uma vez que, pelo meio 

fiquei desempregada. O meu marido 

continuou a trabalhar e a adorar ter-

nos a almoçar todos os dias com ele. 

Tivemos de nos adaptar à nova rotina 

e há dias bons e outros menos bons. 

Mas antes também já havia, portanto 

está tudo bem!  

Na sua opinião, qual o impacto 

mais positivo e mais negativo que 

a pandemia está a ter nas 

crianças? E o que tem feito como 

mãe relativamente a este 

assunto? 

Posso partilhar em relação à minha 

criança. Não sei o que lhe está a 

trazer de negativo a não ser a falta de 

convivência diária com outras 

crianças. Nós adultos não temos a 

capacidade de imaginação deles, não 

conseguimos mergulhar no mundo do 

faz de conta e brincar de igual para 

igual. Para nós, tudo tem de ser 

aprendizagem e desevolvimento, mas 

eles precisam muito de brincar sem 

obejctivo. No entanto, a criança cá de 

casa tem aproveitado para conhecer 

muito bem os pais. Sabe que a mãe 

não brinca com carrinhos como o pai 

e que o pai não suporta que ele suje 

tudo a fazer um bolo. Tenho tentado 

que ele tenha períodos em que 

precise de nós para brincar e que 

tenha outros períodos em que se sinta 

aborrecido e tente puxar pela cabeça 

para brincar sozinho. Normalmente, 

nesta segunda opção, ele recorre à 

sua amiga de 4 patas e aí começa a 

gritaria e algazarra em nossa casa.  

Qual é o seu maior desejo ou 

sonho nesta altura? 

Há tantos. Mas gostaria de dedicar 

mais tempo às minhas ideias. Tenho 

um blog que pouco ou nada alimento 

por falta de tempo e tenho ainda 

umas quantas ideias no bolso que não 

avançam por inseguranças que sinto. 

Sermos pais novamente também é 

um dos nossos desejos. Mas talvez o 

meu maior desejo  seja que nós e 

toda a nossa família sobreviva a esta 

pandemia sem mazelas. 

Fale-nos um pouco do seu 

projecto Amor no Prato. 

O Amor no Prato surgiu para colmatar 

algumas necessidades de famílias que 

viram a sua situação financeira 

abanar devido às imposições do 

confinamento. É um grupo informal 

constituído por voluntárias que 

mobilizam familias e bens alimentares 

e fazem o encontro de ambos. O 

objectivo do projecto é levar um 

pouco de pedagogia às familias  

 



 

Clique aqui 

 

através de pequenos workshops onde 

ensinamos a preparar refeições 

nutritivas e equilibradas com os 

ingredientes disponibilizados nos 

cabazes oferecidos. É um projecto de 

partilha. Todos temos algo a ensinar e 

todos temos algo a aprender. 

Qual o impacto que este projecto 

está a ter na sua vida? 

Está a ser bastante positivo fazer 

parte deste grupo. Sempre achei que 

a minha missão nesta vida passava 

por ajudar os outros porque é assim 

que sou feliz. Poder ajudar aliando 

isso à cozinha e à alimentação 

saudável é simplesmente não notar  

que dá trabalho. O grupo tem imensas 

ideias e as minhas colegas fazem 

sempre acontecer. Tudo é possível 

para nós. É óptimo também ligarmo-

nos à comunidade e sentir a gratidão 

que têm ao fazermos parte da vida 

deles. Este envolvimento com pessoas 

é no fundo o que me deixa mais feliz. 

  

Em breve..... 
PROGRAMA DO CURSO 

ONLINE 
DE SETEMBRO  

 

 

 

APRENDER A EXPERIMENTAR 
EXPERIMENTAR 

https://www.facebook.com/cozinhassolidaria/
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SOM POR UM FIO 

Faz um orifício com a espessura de um fio no fundo de 2 

copos de plástico. Enfio as pontas do fio em cada um dos 

orifícios e ata a ponta para prender. Cada pessoa segura 

num copo. Afastam-se até o fio ficar esticado (desde que 

o fio fique esticado até podem dobrar esquinas). Uma 

pessoa aproxima o copo ao ouvido enquanto a outra fala. 

Agora já podem falar ao “telefone”. 

Explicação científica:: Todos os sons são vibrações, 

daí esta experiência ser possível. Normalmente as 

vibrações viajam pelo ar, mas as do som também viajam 

através de sólidos e de materiais como o fio, que desde 

que esteja esticado a tua mensagem chegará ao outro 

lado. 

 

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

 

 

 
O PAPEL É MESMO FORTE 

  
Coloca dois livros de lombada grossa, um ao lado do outro 

com uma certa distância, e faz uma ponte com uma folha 

de papel e experimenta colocar um carrinho de brincar 

em cima. Que aconteceu? Agora dobra a folha de papel 

em ziguezague, para ficar idêntico a uma concertina, e 

coloca o mesmo carrinho. Que aconteceu? Faz 

novamente a ponte entre os livros com o papel dobrado e 

coloca de novo o carrinho. Que aconteceu? 

Explicação científica: Com a folha direitinha, todo o 

peso do carro faz pressão para baixo num ponto. Ao 

dobrares a folha, distribuis o peso do carro por todo o 

papel. Curioso, não é? 

 

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



  

RESPONDER A PERGUNTAS DIFICEIS 

Já deves ter visto estrelas cadentes ou 

uma chuva de estrelas...  

mas O QUE SÃO ESTRELAS 

CADENTES? 

 

As estrelas como por exemplo o sol ou alguns dos pontos brilhantes que vês no céu à noite são esferas 

gigantes de gases muito quentes como por exemplo o hidrogénio. Parece que o sol está a arder mas não 

é verdade!  

A temperatura no seu interior é tão elevada que os gases se transformam em outros tipos de gases. 

Neste processo liberta-se muita energia produzindo-se luz e é isto que faz com as estrelas brilhem no 

céu. 

 Já deves ter visto estrelas cadentes ou uma chuva de estrelas… mas temos uma coisa para te contar: as 

estrelas cadentes não são mesmo estrelas!  

No espaço existem diversas rochas que estão a vaguear e a deambular que por vezes são fragmentos de 

grandes asteroides e cometas. Quando estas viajam em direção à Terra a velocidades muito altas, 

acabam por atravessar a atmosfera da Terra, ou seja, a camada de ar que envolve a Terra. Esta passagem 

pela atmosfera é tão violenta que faz com que este fragmento fique incandescente, isto é que comece a 

arder, aí sim são chamas e é esse rasto de brilho que vês no céu quando vês uma estrela cadente.  

Agora já sabes que Estrela Cadente é apenas um nome popular, não são mesmo estrelas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES TOP 

Livro 

CLICA AQUI 

CLICA AQUI 

Construída na margem norte do Tejo entre 1514 e 1520, como 

parte do sistema de defesa do estuário do Tejo, a Torre de Belém é 

uma das jóias arquitetônicas do reinado de Manuel I. 

A Torre de Belém é uma referência cultural, símbolo da 

especificidade de Portugal na época, incluindo seu intercâmbio 

privilegiado com outras culturas e civilizações. Como protetora da 

individualidade e universalidade portuguesa, a torre teve seu papel 

confirmado em 1983, quando foi classificada pela UNESCO como 

'Patrimônio Cultural da Humanidade'. 
Se quiseres fazer uma visita virtual,  

Sítio 
TORRE DE BELÉM 

CLICA AQUI 

NEWSLETTER JULHO 2020     
W: www. topscience.online 

FB: topscience.online 

IG: topsciencetop 

 

Jogo 

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PAIS E FILHOS 

 

Este «Manual de primeiros socorros para pais e filhos» é um livro 
simples e objetivo, que apresenta um conjunto de sugestões muito 
práticas que pretendem ajudar os pais/cuidadores a lidarem de 
forma mais adequada com algumas problemáticas dos seus filhos, 
construindo uma caixa de primeiros socorros. De uma forma 
divertida e descontraída, os pais/cuidadores são desafiados a 
identificarem alguns materiais caseiros e a construirem a sua 
própria caixa de primeiros socorros (por exemplo, fita adesiva para 
embrulhar o medo, um balão para relaxar, termómetro para medir 
as emoções, nariz de palhaço para lutar contra a tristeza) que 
pretendem ajudar o processo de regulação emocional e 
comportamental, numa perspetiva da promoção de uma 
parentalidade mais positiva 

Para descarregares o livro,  

Super Planet Crash é um jogo online cujo objetivo é criarr um sistema 
planetário estável (ou seja, nenhum planeta seja ejetado ou colida 
com outro corpo). É claro que isso é extremamente fácil quando o 
sistema é composto por alguns planetas de massa terrestre, mas a 
instabilidade dinâmica pode surgir rapidamente ao adicionar muitos 
corpos mais pesados (de planetas gigantes, até companheiros 
estelares). Este jogo integra o movimento dos astros de acordo com a 
física Newtoniana. 
 

Para descarregares tudo o que precisas  

para começares a jogar,  
 

SUPER PLANET CRASH 

http://www.topscience.online/
https://778303d6-81d9-4ffa-a1ea-34f147e293d1.usrfiles.com/ugd/778303_4301429a405940e9a8ebecedc246a53a.pdf
http://www.stefanom.org/spc/#
https://artsandculture.google.com/partner/tower-of-bel�m
http://www.topscience.online
https://www.facebook.com/topscience.online
https://www.instagram.com/topsciencetop/

