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Um livro de cientistas para jovens, chamando jovens ao encontro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

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

elit. Phasellus placerat enim sed velit. Phasellus ultri-

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

ces tellus at tellus congue ultricies. Suspendisse et

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

tellus vitae neque vestibulum suscipit. Sed eros

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

ligula, accumsan ut, vestibulum eget, faucibus euis-

cas, os jovens contactam com a ciência. Veem como a ciência está

mod, massa. Maecenas at sem ac tortor ornare varius.

no mundo, a ensinar-nos, mas também a fervilhar de interroga-

Curabitur mollis neque ut sapien. Mauris wisi.

ções e a procurar respostas. A ciência está viva.

Etiam non lectus. Donec bibendum accumsan metus.
Cras vel leo. Nulla non diam nec quam cursus sus-
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cipit. Proin porta lacus vitae est. Nunc id lorem. Nunc
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euismod turpis eu nulla tincidunt tincidunt. Nunc
porttitor sem nec purus.
Donec arcu odio, bibendum nec, pharetra in,
rhoncus vitae, purus. Duis ut ante.
Nulla tortor nunc, iaculis ac, pulvinar et, mattis
id, purus. Donec vel justo quis elit convallis laoreet.
Nunc convallis lacus ut neque. Duis fermentum, dui
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vel varius euismod, ante nulla convallis diam, at eleifend est lectus id felis. Curabitur nec eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Aenean in lorem
at ligula ultrices sollicitudin.
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