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Um livro de cientistas para jovens, chamando jovens ao encontro

Esta exposição é um convite para entrarmos no

de cientistas... Que melhor maneira haveria de começar «O Mundo

mundo dos insetos. Organizada pelas prestigia-

(da Ciência) na Escola» do que este livro e esta exposição sobre o

das instituições Museu Nacional de História

mundo dos insetos?! Ao irem às escolas, os cientistas transmitem

Natural e da Ciência, Centro de Biologia Ambien-

a sua paixão pela ciência; ao participarem em atividades científi-

tal da Universidade de Lisboa e a associação Tagis

cas, os jovens contactam com a ciência. Veem como a ciência está
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no mundo, a ensinar-nos, mas também a fervilhar de interroga-

tugal, esta mostra proporciona uma visita guiada

ções e a procurar respostas. A ciência está viva.
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beleza de um pequeno grande mundo que quer
cativar pequenos e graúdos.
Sendo uma das grandes espécies da biodiversidade do nosso planeta, os insetos chegam assim
a Viana do Castelo, com a chancela do programa
O Mundo na Escola e do Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental, pretendendo ser
espaço de aprendizagem sobretudo para os mais
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novos, que tem oportunidade de entrar no mundo
da ciência.
Porque a ciência é vida, porque sem esta espécie
não teríamos vida, espero também que esta visita
alerte e sensibilize a população local e escolar
para a preservação da nossa biodiversidade.
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