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Sessão de entrega na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Biocientistas de palmo e meio
premiados por trabalhos 
na Festa da Ciência da UMinho

JOSÉ CARLOS LIMA

Várias crianças dos jar-
dins de infância de Lama-
çães, Espinho e Gualtar fo-
ram, ontem, premiadas pe-
los seus “trabalhos científi-
cos”, produzidos no âmbito 
da atividade “Biocientistas 
de Palmo e Meio”, promo-
vida pelo Departamento de 
Biologia da Escola de Ciên-
cias da Universidade do Mi-
nho. Os prémios foram en-
tregues no auditório da Bi-
blioteca Lúcio Craveiro da 
Silva, em Braga, numa ses-
são fresca e informal em 
mais uma tarde de calor, 
em que muitas das crian-
ças dos respetivos estabele-
cimentos já estão de férias 
com os familiares. 

Esta é uma iniciativa 
inovadora do Departamen-
to de Biologia da UMinho, 
que procura despertar para 
as ciências crianças que 
têm entre três e seis anos 
de idade, realizando ativi-

dades e experiências diver-
sas, no âmbito de uma vi-
sita àquele departamento. 
Ontem, os petizes não es-
condiam o seu orgulho pe-
los prémios conquistados, 
mas não deixaram de evi-
denciar timidez por subi-
rem ao palco da Bibliote-
ca, onde testemunharam o 
seu gosto pela iniciativa, 
embora não 
soubessem 
muito bem 
explicar o 
porquê. Mas 
o mais im-
portante é 
simplesmen-
te “gostar de 
ciência”.

Na ocasião, a professora 
responsável Sandra Paiva 
realçou o facto de as crian-
ças terem colocado «ques-
tões muito interessantes, 
que alguns adultos não co-
locam por vergonha, mas 
que se revelaram muito 
pertinentes». Esta respon-

sável referiu que esta ati-
vidade «ficaria claramen-
te incompleta se não fos-
se o trabalho complemen-
tar das educadoras», pelo 
que agradeceu «o trabalho 
desenvolvido e o entusias-
mo» colocado nesta ativi-
dade da “Festa da Ciência”. 
Por seu lado, a diretora 
da Biblioteca Aida Alves 

destacou «o 
grande gos-
to em cola-
borar com 
este proje-
to», desa-
f iando as 
crianças pre-
sentes a visi-
tarem mais 

vezes a Biblioteca, que 
deve ser «um centro di-
fusor de informação e co-
nhecimento desde os mais 
tenros anos».

Além do Jardim de In-
fância da Cangosta, em 
Lamaçães, que conquis-
tou o “prémio de grupo”, 

os demais “biocientistas” 
premiados foram Afonso 
Sampaio, de apenas três 
anos, do jardim de Infân-
cia de Espinho; Matilde 
Araújo, também do Jar-
dim da Cangosta, na ca-
tegoria de 4 anos; Maria 
Ana Campos, do Jardim 
de Gualtar, na categoria 
de 5 anos; e Matilde Vaz, 
de Espinho, na categoria 
dos 6 anos. 

No final a professora Olí-
via Resende, de Espinho, 
manifestou também o seu 
agradecimento por esta ini-
ciativa, testemunhando «o 
entusiasmo e a reflexão 
provocada nos miúdos», 
na sequência das ativida-
des realizadas na Univer-
sidade. Os trabalhos pude-
ram ser apreciados no ex-
perior do auditório, e «para 
o ano há mais», prometeu 
Sandra Paiva, do Departa-
mento de Biologia, que é 
acompanhada por seis do-
centes neste projeto.

Crianças colocaram «questões muito interessantes, que alguns adultos não colocam por vergonha, mas que são pertinentes»

Esta atividade 
«ficaria claramente
incompleta se não
fosse o trabalho
complementar 

das educadoras 
pela Ciência»


