Sou a
Nefertiti!

Gato de madeira
Adoro os meus lindos brinquedos de
madeira. Têm todos formas de animais
e tenho orgulho em tê-los porque
nem todas as crianças do meu país os
podem ter. Tenho de ter cuidado com
eles porque foram muito caros. Também
tenho algumas bonecas esculpidas em
madeira e estatuetas de barro.

Como era Nefertiti?
Dizem que era sábia, instruída e
extremamente bonita. O seu nome
completo era Neferneferuaten Nefertiti,
que significava «Chegou a Mulher
Bonita». Podes vislumbrar a sua aparência
através do busto que se acredita ser uma
representação exata do seu rosto atraente.
E ela também tinha muito
orgulho na sua beleza
e cuidava muito bem
de si. Ela adorava
ornamentos feitos
de penas, tinha
muitas perucas e
enrolava ao pescoço
tecidos requintados
impregnados com
óleos.

Como era o reino dela?
Século XIV a. C.

Senet
Não sou a única que gosta de jogar. Os adultos
que me rodeiam também têm os seus jogos
preferidos. Por exemplo, eles passam a maior
parte do tempo a jogar Senet. Para jogar este
jogo, precisas de uma tábua retangular com
33 quadrados, peças pretas e brancas, e paus
pequenos para atirar. Um único jogo pode durar
muito tempo. Dizem que o jogo lembra uma
viagem pela vida após a morte, a nossa cultura
acredita que há vida depois de morrermos.
Escrevemos o Livro dos Mortos sobre ela e
fizemos construções para os mortos.
Sabes de onde sou?

Nefertiti era uma rainha egípcia poderosa
que viveu no século xiv a. C. Partes da
sua vida estão envoltas em mistério.
Investigadores ainda não chegaram
a acordo a respeito da família de onde
ela veio. Pode ter sido uma princesa,
mas é mais provável que o pai fosse
um oficial na corte do faraó. Assim
que Nefertiti cresceu, casou-se com
um faraó, Akhenaten. Depois da
sua morte, foi a própria Nefertiti
quem governou o reino do Egito.

O reino egípcio foi uma das civilizações
mais importantes e antigas do mundo,
estabelecido a partir de 3000 a. C.,
em África, especificamente no vale rico
e fértil do Baixo Egito. Os seus governantes
eram chamados de faraós e considerados
deuses vivos. Os seus súbditos construíam
estruturas maravilhosas para eles para
garantirem que nada lhes faltava na
vida após a morte. Essas construções
chamavam-se pirâmides.

Desportos
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Confio no poder
terapêutico da
Natureza

Por vezes, temos de puxar bem pelas
pernas e correr um pouco. Eu e as minhas
amigas gostamos de atirar a bola e exibir
a nossa agilidade. Os rapazes não gostam
muito disso. Preferem a luta livre, o jogo
de puxar a corda ou aprender formas
diferentes de caçar, atirar a lança ou pedras.
Um dia, quando estiverem em grandes
batalhas, isso pode dar jeito.

ecer
Consigo reconh
algumas ervas
as
medicinais apen
pelo cheiro, tais

Nasci na ilha grega de Cós numa família
muito instruída. O meu avô e o meu pai
eram curandeiros famosos. Um dia,
também eu gostava de tratar os doentes
e saber como os ajudar. Até agora, os meus
pais ensinaram-me que ervas podem ser
usadas para curar. O poder analgésico das
ervas é verdadeiramente milagroso!

go
como o feno-gre
e a camomila.

Hieróglifos
Tenho inveja das pessoas que têm uma
caligrafia bonita. O nosso sistema de escrita
consiste em imagens pequenas chamadas
hieróglifos. É difícil aprendê-las, por isso os
escribas que dominam esta escrita são muito
respeitados e poderosos. Receberam a sua
educação em templos em que podiam praticar
a escrita em tábuas de barro cobertas por
estuque. Quando ficavam suficientemente
bons, alternavam para o papiro que é mais
caro e apenas para coisas importantes:
contratos, leis, relatos e notícias do faraó,
que é o título do nosso governante.

Observação
Observar a natureza à minha volta é a melhor forma de
aprender. Há tantas coisas a acontecer! Quando estou
a brincar no exterior, também presto atenção ao meu
corpo e como ele funciona. Se trepar uma árvore,
o meu coração começa a bater mais depressa, a minha
respiração acelera e a minha testa começa a transpirar.

O que achas? A que área me irei dedicar na idade adulta?

Chocalho
Quando era um bebé, os meus pais davam-me chocalhos para
brincar. Entre outras coisas, este exercitava o tato, a audição e a
visão. Para garantir que não se partiam quando caíssem, eram
feitos de bronze ou madeira resistentes. Ainda me lembro do
som agradável que o chocalho fazia ou das pedras, bolas de
barro ou anéis de metal dentro dele. Os adultos acreditavam
que o som podia afastar espíritos maus e, assim, proteger-me!
O que achas? Quem sou?

Causas de doença
As pessoas à minha volta acreditavam que,
se ficássemos doentes, estávamos a ser
castigados pelos deuses. Como gosto de
pensar nas coisas, não acredito nisto, todas
as doenças têm de ter uma causa. Um dia,
vou provar a todos que não se curam pessoas
a rezar ou a expulsar espíritos maus.

Sou o
Hipócrates!

460 - 370 a. C.

Lançar ossos
Quando eu e os meus amigos estamos
juntos, gostamos de brincar com ossos
de animais que foram alisados. Alguns
deles foram decorados com adornos,
mas nós preferimos aqueles com
números, pois esses permitiam-nos
competir. Quem ficasse com o valor
mais alto ao atirar os ossos, ganhava.
Os ossos eram pequenos e podiam
ser jogados em qualquer lado.

Sabes que rapazinho costumava
jogar com ossos e depois, na idade
adulta, acabou a tratar ossos
e outras partes do corpo?

Hipócrates era um dos médicos mais
famosos da antiguidade. Nasceu perto
de 460 a. C. na ilha grega de Cós e o seu
pai era Heraclides, médico e professor.
O trabalho de Hipócrates baseava-se na
observação da natureza. Ele rejeitava a
ideia de que a doença era causada por
caprichos divinos e, em vez disso, tentou
encontrar razões racionais para isso.
Era físico e também ensinava medicina,
acabando por fundar a sua própria
escola de medicina. Em colaboração
com os seus alunos, escreveu
o Corpus Hippocraticum.

O tempo de Hipócrates
A Grécia antiga ou clássica, a época de
Hipócrates, é agora chamada de «berço
da civilização europeia». Além da ciência
para a qual Hipócrates contribuiu, este
período também assistiu à formação de
outras áreas, influenciadas por muitas
outras nações. A arquitetura e as artes
antigas inspiraram muitas pessoas,
o teatro, a arte de falar em público
ou a política prosperaram.

Juramento de Hipócrates
O juramento de Hipócrates é um texto que
os médicos recitam após se formarem,
garantindo que irão sempre trabalhar em
benefício dos seus pacientes, o melhor que
podem e sabem, sem prejudicar ninguém.

Minotauro
Certa vez, tive um sonho mau sobre estar
preso num labirinto, como o lendário
Minotauro, um monstro com o corpo de um
humano e a cabeça de um touro. Porque as
pessoas tinham medo dele, construíram um
labirinto complexo do qual não havia saída.
Felizmente, eu consegui sair, acordando!
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Podes ler sobre
mim no manual
escolar de física
Quero ser um excelente matemático. Gostava
de descobrir muitas leis da matemática e da
física. Adoro inventar ferramentas úteis!
Dizem que nunca paro de pensar, nem
sequer enquanto tomo banho.

A ciência é um jogo
Enquanto passeava nos bosques, reparei que
as pinhas debaixo de uma árvore estavam
abertas e aquelas que estavam em cima da
árvore estavam fechadas. Apanhei algumas e
coloquei-as numa taça de água. E é verdade!
As pinhas reagem à água! A árvore onde
crescem é que a fornece através das raízes.

Brinquedos

Nunca
paro d
e pens
ar,
nem m
esmo q
u
a
n
do
estou a
brinca
r com
os
meus
brinqu
edos.

Em Siracusa, na Sicília, onde eu vivo, gosto
de passar o tempo a observar navios no porto.
Quando me farto disso, corro para casa para
brincar com os meus brinquedos preferidos. Gosto
sobretudo daqueles que se mexem, como o cavalo
de baloiço de madeira ou o cavalo com rodas feito
de barro cozido, a que chamamos terracota.

Também
gostavas de
fazer esta
experiência?

O que achas? Quem sou?

Ioiô
Aprendi muito com o meu pai que se dedicava à
astronomia. Juntos, era frequente observarmos o céu
noturno e falarmos sobre as estrelas e as constelações.
Quando estou sozinho, passo o tempo com este
brinquedo simples. Enfiamos o dedo médio no laço
que damos na ponta de um fio, largamos o disco e
observamo-lo a cair. Se puxarmos a mão para cima, ele
volta para trás outra vez. E fazemos isto uma e outra vez.

