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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 25  

DISCIPLINA Hora da Leitura  
ANO(S) 1º ciclo 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

consciência linguística (fonológica, morfológica, lexical, sintática, semântica, textual-

discursiva); 

educação literária; 

competência da leitura; 

competência da oralidade (compreensão e expressão) … 

 

Título/Tema do Bloco 

“O Clube dos Cientistas”  
Maria Francisca Macedo.   

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Título da tarefa   

Entrevista: 
Breve introdução sobre a autora:  
A Maria Francisca Macedo é escritora e já cá esteve noutro bloco a ler-nos a história de “Um lobo que 
não gostava de Matemática”.  
Hoje, a Maria Francisca vem cá falar de uma coleção que escreveu: “O Clube dos Cientistas”… 
Porquê o nome “O Clube dos Cientistas” para essa coleção? 
Precisava de um nome que refletisse a ideia de aventura, mas também a ideia de experiências, porque 
estes livros têm sempre as duas coisas, uma aventura e experiências para fazer.  
Depois, esta ideia do “Clube de Ciências” que algumas escolas já desenvolvem, e muito bem, foi 
ganhando forma, tomando terreno, e nasceu o nome “O Clube dos Cientistas” e esta ideia de um 
conjunto de crianças que desvendam mistérios usando truques de ciência e experiências. 
 
Como escolhe as experiências para entrarem nas aventuras? 
É muito divertido. 
Primeiro, penso num tema e procuro dezenas de experiências sobre esse tema. Reúno os materiais e 
testo-as a todas. A minha cozinha transforma-se num autêntico laboratório. 
Depois começo a pensar em quais quero escolher. Primeiro, é preciso escolher as que funcionam. Mas 
também as que são simples e seguras, para serem feitas em casa sem comprar materiais estranhos.  
Por fim, olho para elas do ponto de vista da aventura. Como pode esta experiência fazer parte de um 
mistério? Ajuda a resolver algum problema? Escolho cinco ou seis e começo a escrever uma história 
que as junte a todas. 
 
Como apareceu esta coleção?  
No início, era só minha. Estava na minha cabeça. Fazia muitas experiências com os meus alunos e não 
resistia a inventar histórias para eles. Depois, foi tomando forma, as experiências e as histórias 
começaram a misturar-se melhor, a fazer sentido, e assim nasceu o primeiro esboço do Clube dos 
Cientistas. 
Quando o mostrei à minha editora (nós na altura não nos conhecíamos, eu enviei um email para o 
email geral da editora) ela quis logo conversar. Adorou o Clube dos Cientistas e assim começaram a 
nascer mais e mais Histórias. 
 
A coleção só existe há quatro anos, mas já cresceu muito. Como aconteceu?  
É verdade. Já existem quase vinte livros com estas personagens, e continuam a crescer. Acho que se 
deve, também, ao facto de terem selos de qualidade, como o facto de terem entrado para o Plano 
Nacional de Leitura ou de fazerem parte do catálogo Ler+Ciencia, da rede Centros Ciência Viva. 
Ganharam também destaque, quinda eram só quatro livros na altura, quando fizeram parte do 
projecto que submeti ao Global Teacher Prize, que na altura valeu uma Menção Honrosa pelo 
Contributo para a educação. 
Mas, principalmente, porque os leitores gostam, apostam e querem mais. É muito bom quando recebo 
emails dos leitores a contarem-me tudo o que mais gostaram. 
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Sendo professora do 1º ciclo, que conselhos deixa aqui para que os alunos sintam prazer na leitura?  
Primeiro é preciso ler para ler cada vez melhor. Por isso, vale a pena começar por livros simples, que 
gostamos e percebemos, antes de avançar para as histórias maiores, que adoraríamos conhecer mas 
ainda não conseguimos ler. Um passo de cada vez. 
O mais importante, na minha opinião, é saber do que gostamos e ler o que nos apetece. Se gostamos 
de unicórnios, procuremos livros de unicórnios. Se preferimos mistérios assustadores, que sejam esses 
que nos ocupam as prateleiras. 
Para gostar de ler é preciso ler o que gostamos. 
 

2. ATIVIDADE: 

Como se faz um planetário.  

 


