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Noite de Terror



UM PRESENTE ESPECIAL

— Sabes porque é que a mãe nos chamou aqui? — pergun-
tou o Chico.

— Não faço ideia. Passei a manhã toda no nosso laborató-
rio… e tu? — retorquiu o Carlos.

— Estive no quintal a ensinar a Carbono a fazer de estátua. 
Este fim de semana quero aproveitar a ida à Vila da Ribeira para 
observar pirilampos e preciso que ela permaneça bem quieta.

Os gémeos esperavam no sofá da sala e percebia-se, pelo 
modo tenso como se sentavam, que eles estavam preocupa-
dos. A mãe não costumava chamá-los para falarem todos jun-
tos, a não ser que o assunto fosse realmente importante.

— O que fizeram vocês desta vez?! — exclamou a Catarina, 
entrando na sala. — O pai convocou-me para uma reunião 
familiar!
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O Clube dos Cientistas

— Calma, filha — disse o Luís a sorrir, aproximando-se do 
sofá. — Ninguém fez nada de mal. Mas precisamos de falar con-
vosco sobre um assunto. Senta-te.

A Carbono deitou-se aos pés dos gémeos, dando espaço à 
Catarina no sofá. Estavam os três a tentar encontrar uma posi-
ção mais confortável quando a mãe entrou e parou junto do 
pai.

— Luís — disse, num tom solene.
— Maria — retribuiu ele, piscando o olho. — Estás pronta 

para este momento transformador, querida?
— Algum dia tinha de acontecer. Vamos a isso — respondeu 

ela.
O Carlos endireitou-se ainda mais no sofá. Algo de muito 

estranho se passava com os pais. Estes viraram-se para os filhos 
e começaram a falar:

— Vocês estão a crescer, e achamos que chegou a hora de 
termos uma conversa importante.

Nesse instante, o Chico levantou-se do sofá, assustando a 
Carbono, e começou a afastar-se, logo seguido da cadela.

— Ah, não — murmurou ele. — Não vou ficar aqui a conversar 
sobre beijinhos e coisas de namoros com os meus pais. A Cat é 
que precisa dessa conversa...

— Ei! — reclamou a Catarina.
— Francisco, senta-te. — O tom da mãe era firme, mas ela 

tinha um ligeiro sorriso no rosto. Ele obedeceu, contrariado. 
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— Não vamos falar de namorados, essa é uma conversa pes-
soal, que já tive com a tua irmã…

— Então?! — manifestou-se novamente a Catarina.
— E eu ou o pai tê-la-emos também convosco, individual-

mente, quando sentirmos que é necessário — concluiu a mãe.
— Queremos conversar convosco sobre responsabilidade. 

Quanto mais velhos somos, mais responsabilidade temos. 
Tornamo-nos mais livres para fazer escolhas, mas devemos 
sempre medir as consequências de cada decisão — declarou 
o pai, enquanto a mãe pegava em três embrulhos. — É impor-
tante partilhar as angústias com os pais ou com adultos, com 
os quais se sintam à vontade e nos quais confiem. Pedir ajuda 
nesse caminho de crescimento e responsabilidade e…

Os três irmãos entreolharam-se. À medida que viviam mais 
aventuras, iam aprendendo a pedir ajuda aos pais. Quase já 
faziam parte do Clube! Que conversa era esta sobre responsa-
bilidade e partilhar dúvidas? Não tinham eles provado 
que estavam a crescer «direitinho»?

— O que o pai quer dizer 
— interrompeu a mãe, colo-
cando um embrulho na mão 
de cada filho, que o Chico 
começou a desembrulhar ime-
diatamente —, é que está na 
altura de terem…
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EXPERIÊNCIAS COM O TELEMÓVEL!

Sempre que encontrares este símbolo, precisarás  
da ajuda de um adulto para algum passo da experiência ou 
para manusear algum ingrediente. Não a faças sozinho. 
E o melhor é que esse adulto vai divertir-se tanto como 
tu a realizá-la!

Estás perante uma 
experiência que 
precisa de pouco 
material e é muito 
fácil de entender  
e executar.

Experiência rápida. 
Demora menos de 
30 minutos.

Esta experiência 
demora entre  
30 e 60 minutos.

Esta experiência 
demora mais de 60 
minutos!

Preparado para 
trabalhar? Esta 
experiência é fácil, 
mas precisa de 
atenção especial e 
quantidades exatas.

As experiências que encontras nesta coleção são perfeitas para 
ti. Simples, com materiais acessíveis e muito divertidas. Podes 
fazê-las em qualquer lugar: em casa, na escola ou até num jardim… 
Apesar disso, presta atenção aos símbolos que encontras no 
início de cada experiência do caderno: eles estão lá para te 
ajudar a fazer as experiências em segurança e para saberes o 
que te espera em cada uma. 

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS 

ATENÇÃO!
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Caderno de Experiências

EXPERIÊNCIAS COM O TELEMÓVEL!

Sempre que encontrares este símbolo, precisarás  
da ajuda de um adulto para algum passo da experiência ou 
para manusear algum ingrediente. Não a faças sozinho. 
E o melhor é que esse adulto vai divertir-se tanto como 
tu a realizá-la!

Estás perante uma 
experiência que 
precisa de pouco 
material e é muito 
fácil de entender  
e executar.

Experiência rápida. 
Demora menos de 
30 minutos.

Esta experiência 
demora entre  
30 e 60 minutos.

Esta experiência 
demora mais de 60 
minutos!

Preparado para 
trabalhar? Esta 
experiência é fácil, 
mas precisa de 
atenção especial e 
quantidades exatas.

As experiências que encontras nesta coleção são perfeitas para 
ti. Simples, com materiais acessíveis e muito divertidas. Podes 
fazê-las em qualquer lugar: em casa, na escola ou até num jardim… 
Apesar disso, presta atenção aos símbolos que encontras no 
início de cada experiência do caderno: eles estão lá para te 
ajudar a fazer as experiências em segurança e para saberes o 
que te espera em cada uma. 

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS 

ATENÇÃO! Neste caderno encontrarás as ex-
periências realizadas ao longo da 
aventura que leste e aprenderás o 
fundamento científico de cada uma 
delas. Estas são experiências simples e, 
para começar, só precisas de um telemóvel. Durante 
as experiências, tem cuidado com ele e mantém-no 
sempre em condições seguras.

Deves fazer estas experiências com atenção e sem-
pre com autorização do adulto responsável por ti. 
Para algumas delas, precisarás de um ajudante: isso 
só tornará as atividades ainda mais divertidas!
 
Agora, basta escolher por onde começar e pôr 
mãos à obra. 

Diverte-te!

Eis as experiências que podes fazer:

Projetor de Cinema
Holograma 3D

Colunas Caseiras
Revelador de Luz Negra

Pinturas de Luz




