As Aventuras de Roberto
no Mundo das Ciências

As Aventuras de Roberto
no Mundo das Ciências

Autora:

Eliane Melo de Matos

Orientador:

Jorge Cardoso Messeder

Ilustração, Capa e Diagramação:

Rosaly Gripp

M222m

Matos, Eliane Melo de
As aventuras de Roberto no mundo das ciências /
Eliane Melo de Matos;
Orientador: Jorge Cardoso Messeder; Ilustrações:
- Rio de Janeiro: IFRJ, 2015.
f.30 alt.22cm

1. Temas Sociais 2. Ensino de Ciências 3.
Literatura Infantil
  4. Oficinas de Leitura 5. Séries Iniciais I.Matos,
Eliane Melo de. II. Messeder, Jorge Cardoso. III. Título.

CDU

Apresentação

Este livro foi inspirado em todos os alunos com os quais
tive o prazer de compartilhar momentos de descoberta
ao longo dos anos. “Roberto” apresenta características de
cada uma dessas crianças: curioso, esperto e inteligente!
Dessa forma ele vai desvendando um mundo até então
desconhecido, onde passa por situações alegres e
situações tristes pelas quais todas as crianças passaram
ou passarão em algum momento de sua vida.
A partir da abordagem de Temas Sociais como água, saúde
e alimentação este livro objetiva contribuir para despertar a
curiosidade perceptível nas crianças com as quais o professor
lida em seu cotidiano contribuindo assim para o fazer-docente
em ensino de ciências nos anos de escolaridade iniciais.
A autora
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1- Cidade dos Sonhos

R

oberto era um menino muito esperto que adorava
aprender coisas novas. Um dia, ele foi convidado por sua
tia Matilde para passar um fim de semana na casa dela, que ficava
numa cidadezinha bem distante, chamada Cidade dos Sonhos.
Roberto arrumou suas coisas, despediu-se de seus pais e partiu
para a casa da tia Matilde.
Ao chegar à cidade, ficou admirado, porque não era uma
cidade comum. Era uma cidade diferente de todas as que ele já
tinha visto. Ele ficou maravilhado com tudo o que viu por lá. O
ar era puro, as ruas eram limpas e os rios tão cristalinos que ele
até podia ver os peixinhos a nadar.
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Roberto ficou tão encantado com a cidade que, no dia seguinte,
resolveu anotar tudo o que via para mostrar a seus pais, quando
retornasse para casa. Mas, infelizmente, no dia seguinte, ele
amanheceu muito doente e sua tia resolveu levá-lo ao médico.
Roberto ficou muito triste, porque já havia ficado doente antes e
o hospital que sua mãe o levou era muito ruim, não tinha sequer
cadeiras para sentar.
Hospital

Mas como sua tia insistiu, ele não teve escolha, partiu para
o hospital. Chegando lá, percebeu logo que não se tratava de
um hospital comum, o lugar era todo bonito, equipado, e tinha
até lugar para as crianças doentes brincarem. Ali, Roberto
conheceu vários amiguinhos. Um deles chamava-se Pedro.
Ele estava internado, recuperando-se de uma doença de nome
estranho: Lep- leptospirose. Pedro contou que era uma doença
transmitida por cães e gatos e havia contraído quando esteve em
outra cidade, onde havia tido uma enchente. Por isso, alertou
Roberto a não brincar nas águas das chuvas, pois era perigoso!
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Havia outra amiguinha que se chamava Júlia e estava
recebendo soro na veia devido a dores fortes na barriga. Júlia
disse que comeu alimentos que fizeram mal a ela e que o médico
havia dito a sua mãe sobre a importância de uma alimentação
com muitas frutas, legumes e verduras.

Roberto fez seus exames, e o médico, muito atencioso, disse
que ele estava com uma verminose. Sua tia quis saber como ele
pegou essa doença e o médico esclareceu que provavelmente foi
por más condições de higiene. O médico deu à tia Matilde uma
receita com a medicação, e despediu-se.
Ao sair do hospital, eles passaram na farmácia para comprar
o remédio, e lá, Roberto percebeu que existia uma imensa
quantidade de medicamentos diferentes. O farmacêutico pediu
à tia Matilde a receita do remédio e, observando a atitude do
farmacêutico, Roberto perguntou à sua tia se qualquer pessoa
podia comprar aquela medicação. Ela então explicou que existiam
medicamentos que só poderiam ser com receitas médicas,
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pois poderiam causar danos à saúde. Roberto lembrou que, onde
ele morava, várias vezes sua mãe comprou remédios sem ser
solicitada a receita.

Farmácia

Roberto e tia Matilde compraram o medicamento e foram
para casa. O final de semana estava apenas começando. Logo,
logo ele estaria bem e poderia desfrutar de tudo o que aquele
lugar tinha a lhe oferecer.
No dia seguinte, Roberto amanheceu bem disposto e foi ao
parque passear com sua tia. Chegando lá, percebeu as belezas
da natureza e anotou tudo o que podia, pois, quando voltasse
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para a sua casa, não queria esquecer-se de contar nada para
sua mãe. Roberto avistou borboletas lindíssimas, escutou o
cantar dos pássaros e sentiu-se tão maravilhado que pensou
“Nossa! gostaria tanto de viver numa cidade assim! Onde vivo
existe tanto barulho, poluição e sujeira. Será que é possível
transformar o local onde vivemos num ambiente melhor?”.

Ao retornar para a casa da tia Matilde, percebeu que seu fim
de semana estava chegando ao fim e que, logo estaria em casa
com seus pais. Apesar de ter que sair desse lugar tão bonito,
ele ficou feliz, pois estava ansioso em contar para seus pais às
novidades que vivenciou. Roberto descobriu que é possível
existir um lugar onde as pessoas respeitem e cuidem da
natureza, se elas compreenderem que são parte integrante dela.
15

De repente, Roberto escutou uma vozinha o chamando:
acorda Roberto! Está na hora de ir para a escola!

Fim
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2- As dúvidas de Roberto

A

pós o sonho que Roberto teve, ele acordou muito
impressionado e começou a contar para todos sobre a
cidade que ele havia conhecido no seu sonho. Contou em casa,
na escola e para todos os que se aproximavam dele.
De tanto Roberto contar, ele começou a acreditar que o seu
sonho podia se tornar real. Ele pensava “que legal seria se todos
pudessem viver num ambiente mais bonito e agradável, sem
tanta poluição e sujeiras”.
Contou para a sua mãe sobre o hospital para onde ele foi e dos
amigos que conheceu lá.
Sua mãe disse:
— Roberto, meu filho, realmente é muito importante
cuidarmos da alimentação para que possamos nos manter
sempre saudáveis. Mas infelizmente, existem muitas crianças que
não cuidam da sua alimentação, comem comidas que fazem mal
e, muitas vezes, vão parar mesmo no hospital. E na vida real, os
hospitais não são tão bons quanto os dos seus sonhos, Roberto.
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— E por que não são, mamãe?
— Boa pergunta! Pena que é difícil responder, meu filho! Nosso
país, como você sabe, tem pessoas que nos representam, que são
por nós escolhidas...
Roberto interrompeu:
— São pelas eleições, né mãe?
— Isso! Eles cuidam do dinheiro dos nossos impostos investindo
em serviços básicos como saúde e educação. Mas há muito
tempo que não vemos uma boa qualidade nesses serviços, o que
é uma pena, porque nós acabamos sofrendo muito com essa má
administração. Respondeu a mãe.
18
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— Que triste, mãe! Então é por isso que nossos hospitais estão
assim! Não podemos fazer nada para mudar isso?
— Claro que sim, Roberto! Podemos reivindicar nossos
direitos enquanto cidadãos, exigindo que sejam respeitados.
Mas isso é outra história. Está na hora de ir para a escola!
Roberto saiu a caminho da escola e, chegando lá, foi contar
seu sonho para a professora que ficou muito interessada, e
prontamente decidiu que iria ensinar alimentação saudável para
os alunos. Roberto ficou super feliz!
No dia seguinte, a professora trouxe um cartaz com a pirâmide
19

Piramide

r

Alimenta

alimentar e apresentou para a turma. Todos ficaram muito
interessados e fizeram várias perguntas sobre os alimentos.Alice
quis saber:
— Professora, todos esses alimentos servem para a mesma
coisa?
A professora respondeu:
— Não Alice, cada alimento tem uma função em nosso
organismo. Alguns ajudam na construção e manutenção de
nossos músculos, outros são fontes de vitaminas, minerais e
fibras, e outros dão energia ao nosso corpo.
A professora falou também sobre a necessidade de higienizar
bem os alimentos antes de consumi-los, pois podem conter
micro-organismos e agrotóxicos que podem nos causar doenças.
20

João, outro aluno da turma, ficou atento quando a professora
explicou sobre os alimentos enlatados, pois seu pai costumava
comprar muitos alimentos assim. Ela falou que é preciso
observarsempre a data de validade e se as latas não estão
amassadas.
— Agora que aprendi, vou explicar direitinho em casa pra
minha mãe! Disse João.
A turma adorou a aula sobre alimentação saudável. Todos
aprenderam muitas coisas importantes e Roberto ficou muito
feliz. No final da aula, a professora lembrou:
— Crianças, não se esqueçam de que amanhã temos passeio!

Fim
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3- Roberto vai ao museu

de

N

este dia, a escola de Roberto realizou um passeio ao
museu da cidade. Ele, como sempre, muito curioso, já
estava imaginando o que encontraria por lá. Já tinha ouvido
falar sobre museus e fazia alguma ideia sobre eles. Ele e seus
colegas estavam muito animados com este passeio.
No entanto, ao chegar ao museu, qual foi a sua surpresa ao
perceber que não se tratava de um museu como os outros, este
era diferente, era um museu de ciências! Lá encontrou exposições
muito interessantes, e para a sua alegria e de seus colegas,
existiam muitas atividades, onde eles podiam interagir com as
exposições, quer dizer, eles podiam participar das exposições.
22

A primeira exposição visitada pela turma foi sobre a tal
“sustentabilidade”. Passaram por diversos cartazes explicativos e
o que mais intrigou foi a explicação sobre a água. A mediadora
explicou que a água poderia acabar no mundo, e isto deixou
Roberto e seus colegas preocupados.

— Como vamos viver sem água? É possível? - Perguntou Ana.
— Pois é... Ana. Não é possível a humanidade sobreviver sem
água.- Respondeu a professora.
— E agora? Não podemos fazer nada? Vamos morrer?
- Perguntou João.
A mediadora respondeu que cada um pode e deve evitar
o desperdício de água, e aproveitou para mostrar ao João e às
outras crianças um jogo da memória contra o desperdício, nesse
jogo havia muitas ações que nós devemos ter para contribuir
com a economia de água.
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— Se fizermos o que está no jogo, então a água do planeta não
vai mais acabar? Perguntou Letícia.
Os colegas ficaram atentos à resposta da professora, que falou:

— Infelizmente, não. Na verdade, este jogo nos mostra
ações conscientes quanto ao uso da água em nosso cotidiano,
que fazem parte da nossa educação enquanto cidadãos, mas a
maior parte da utilização da água é feita pelas indústrias e pela
agricultura, elas são as maiores responsáveis pela utilização da
água do nosso planeta, e por isso, precisam buscar alternativas
para economizar.
Roberto quis saber por que eles fazem isso. A professora
explicou que essas indústrias arrecadam muito dinheiro, então
os seus donos não se preocupam com os males que podem
causar às futuras gerações, somente estão preocupados em
ganhar muito dinheiro agora.
24

Na exposição, eles aprenderam ainda que existe muita água
no mundo, muita mesmo! Mas não serve para ser consumida,
pois não é potável, e grande parte desta água está em forma de
geleiras.

Estava tão boa a visita ao museu de ciências que eles nem
perceberam a hora passar.

Fim
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4 - De volta à escola

N

a segunda-feira , quando retornaram à escola, não se
falava em outra coisa senão no passeio que fizeram ao
museu. Os que foram ao passeio comentaram com os colegas
que não foram, sobre o que viram e aprenderam nas exposições.
O sinal tocou e foram todos para as suas salas, mas a alegria se
acabou quando a professora entrou na sala e fez um comunicado
muito triste aos alunos:
— No final de semana nossa escola foi invadida e furtaram
todos os computadores!
O silêncio foi total! Tristeza geral!
Roberto comentou:
26

— Puxa! E agora? Como vamos fazer nossas pesquisas? Como
puderam fazer isso?
Pedro disse:
— Adorávamos as aulas na sala de informática! Contávamos
os dias para chegar a hora da aula.
E perguntou para a turma:
— Lembram quando a professora nos levou para pesquisarmos
sobre as doenças transmitidas pelos animais, como era mesmo
o nome?
Alguns alunos responderam em coro:
— Zoonoses!

— Verdade, Pedro! Esta aula foi muito legal, todos gostaram
bastante. Disse a professora.
— Nós aprendemos muitas coisas naquele dia, com nossas
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pesquisas na internet. Aprendemos a prevenir a dengue em
nossa casa, evitando que a água fique parada em vasos de plantas,
colocando areia em pneus velhos, cobrindo-os e deixando as
garrafas sempre viradas para baixo. - Disse Rebeca.
— E também como nos cuidar se pegarmos dengue, indo ao
médico, fazendo repouso e tomando muito líquido. - Emendou
Juliana, que havia tido dengue e por isso ficou afastada da escola
por uma semana.
— Puxa! Essa aula foi muito boa mesmo! Aprendemos
também sobre raiva, uma doença que pode ser transmitida
pela mordida de um animal contaminado, como, por exemplo,
nossos próprios cães e gatos. Por isso, devemos levá-los sempre
para campanhas de vacinação! Na época, até encontramos na
internet a data da próxima campanha aqui no nosso bairro. Lembrou Roberto.
E completou:
— E agora professora? Como faremos sem os computadores?
Não podemos ir atrás desses ladrões?!
Todos riram da ideia do Roberto.
A professora disse que todos os alunos e professores da
escola estavam muito tristes com o ocorrido e que as medidas
necessárias já haviam sido tomadas, somente restava a eles
aguardar o envio de novos computadores para a escola.
28

— Entendo perfeitamente sua revolta, Roberto. Mas não
podemos fazer isto. A polícia já foi informada e cabe a eles
investigar o que ocorreu e encontrar os responsáveis.

—Enquanto isso, podemos utilizar outros recursos para
pesquisa dentro da escola. Vou solicitar com antecedência as
pesquisas e vocês podem trazê-las de casa e compartilhá-las com
os colegas em sala de aula. O que acham? Propôs a professora.
—Ah sim! Podemos ir até a Lan House e pesquisar em livros,
jornais e revistas.- Lembrou Augusto.
29

BACABI

— Combinado turma, então, aproveitando o ocorrido, pra
semana que vem, quero que pesquisem sobre atos de violência
contra o patrimônio público, ou vocês acham que atos como
estes só ocorrem na nossa escola?
Fim
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5 - As férias de Roberto

A

o final do ano, Roberto soube por seus pais que iriam
fazer uma viagem a um lugar muito bonito do Brasil,
uma cidade chamada Foz do Iguaçu. Como ele é muito curioso,
foi pesquisar na internet e descobriu que lá há uma Usina
Hidrelétrica chamada Itaipu e correu para falar com seus pais:
— Mãe, pai: podemos visitar essa Usina, por favor!
Eles responderam:
— Sim Roberto, se der tempo vamos lá sim, mas por que
gostaria de ir lá?
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Roberto respondeu:
— Vi na internet que lá existem muitos passeios bonitos e
fiquei muito curioso pra saber o que é uma usina hidrelétrica.

Chegando lá, Roberto ficou impressionado com a
grandiosidade do local.
— Que lugar enorme e lindo, parece até que não tem fim!
Durante uma visita guiada a Usina Hidrelétrica, Roberto
descobriu mais coisas do que podia ter imaginado.
O guia do passeio falou sobre todo o processo envolvido na
produção de energia elétrica e Roberto perguntou:
— Como assim? O rio gera energia elétrica?
— Isso Roberto! Toda a água desse rio que você está vendo
passa por aqueles grandes tubos e produzem energia para várias
partes do país, inclusive onde você mora.
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—Nossa! — Exclamou Roberto em tom de surpresa.
— E como isso acontece, não entendi?

O guia continuou:
— Roberto a energia elétrica é transmitida por fios até chegar
as cidades e ao campo.
— Agora sim, estou entendendo...então aqueles fios que ficam
lá no alto nas ruas são os que levam a eletricidade até nossas
casas?
—Isso Roberto! Muito bem! Por isso é muito perigoso soltar
33

pipas perto dos fios da rede elétrica.

— Vou contar isso a meus colegas quando voltar, porque eles
adoram soltar pipas. Não sabia que podia ser assim tão perigoso!
—Isso mesmo, Roberto! - Disse o guia. Vejo que você é um
menino muito esperto!!!
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Fim
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