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À descoberta da física
com clipes, pregos,
chaleiras e balanças
As mais complicadas teorias da física podem ser observadas em simples
objectos, como clipes, pregos, espelhos e relógios, chaleiras e balanças de
cozinha. Uma exposição numa escola da Carreira mostra tudo
A física está em toda a parte.
Na cozinha, no quarto, na sala.
Quem duvidar pode confirmar
a partir de segunda-feira na
Escola Básica 2,3 Rainha Santa
Isabel, onde estaciona uma
exposição itinerante ‘A Física no
dia-a-dia’. Trata-se do Programa
O Mundo na Escola, que o
Ministério da Educação e Ciência está a levar de Norte a Sul do
País, em colaboração com o
Pavilhão do Conhecimento.
O objectivo da itinerância é,
realçam os promotores da iniciativa, "possibilitar a visita à exposição do maior número de alunos
possível, cobrindo grande parte
do país e incidindo especialmente nas regiões com menor oferta
científica". Está prevista que a
exposição passe por mais de 28
escolas até Maio de 2013, ocorrendo o arranque em Carreira,
Leiria, onde a exposição pode ser
visitada até dia 17, sendo a única
da região a recebê-la. O horário
de visitas é, nos dias úteis, das
09h00 às 17h00, e nos fins-desemana das 14h00 às 19h00.
Refira-se que ‘A Física no dia-
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EXPOSIÇÃO pode ser vista até dia 17 na Escola Básica 2,3 Rainha Santa Isabel, na Carreira

-a-dia’ é uma exposição produzida pelo Pavilhão do Conhecimento, baseada na obra "A Física
no dia-a-dia", de Rómulo de Carvalho. Esta versão, inaugurada
em Novembro de 2011, esteve
patente ao público até Setembro
de 2012, onde recebeu milhares
de visitantes, iniciando agora
uma itinerância internacional.
A adaptação foi realizada sob a

orientação científica dos físicos
Pedro Brogueira e Filipe Mendes,
professores do Instituto Superior
Técnico (IST), criando uma versão mais reduzida, "A Física no
dia-a-dia, na escola", especialmente concebida para ser exibida dentro das escolas.
Surpreendente pela sua simplicidade, a exposição está organizada por divisões de uma casa

- quarto, sala, escritório, cozinha
e jardim. Utilizando objectos do
quotidiano, explicam-se vários
princípios básicos da física clássica, trazendo uma nova visão do
mundo que nos rodeia. As actividades utilizam materiais simples, como clipes e pregos, espelhos e relógios, chaleiras e balanças de cozinha, etc, destacam os
promotores da exposição. l

munidade Europeia, no sentido Rotunda do Rotário/Rotunda D. Dinis, vai estar condicionada ao trânsito, na próxima
segunda-feira, dia 5, entre as
08h30 e as 17h00.

Em comunicado, a Câmara
Municipal de Leiria informa
que os constrangimentos se
prendem “com a reparação de
avarias na iluminação pública,
a levar a efeito pela EDP”. l

NA SEGUNDA-FEIRA, NA AVENIDA DA COMUNIDADE EUROPEIA

Trânsito condicionado em Leiria devido
a reparação da iluminação pública
I

Avia esquerda da faixa de

rodagem da Avenida da Co-
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