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Aprender com a ...

KIDZANIA
Como é que a água chega às torneiras?
3, 2, 1… Atreves-te a entrar no mundo da diversão e a participar numa das mais recentes
atividades da Kidzania? Muitos parabéns, pois vais vestir a pele de um Técnico de
Laboratório de Água da Epal, uma profissão muito importante, porque consiste em tratar um
dos mais importantes recursos do planeta: a água.
Os participantes assistem a uma formação sobre o Ciclo Urbano da Água, desde a captação,
tratamento, até à devolução das águas residuais à natureza. Posteriormente, poderão analisar
os valores de pH e de cloro de uma amostra de água e verificarem se está dentro dos
parâmeros adequados ao consumo humano. Vão ter ainda a oportunidade de testar o sabor e
o cheiro de diferentes amostras de água.
Mas na Kidzania há muitas outras profissões para experimentar - escrever artigos como um
jornalista, apagar fogos e salvar pessoas como um bombeiro, dar consultas no hospital, ou
cozinhar.

OPINIÃO DE...
Brincar é essencial para o desenvolvimento da criança. Através das brincadeiras e do jogo a criança desenvolve, estimula,
potencia e adquire competências cognitivas, emocionais e sociais. Brincar permite-lhe expressar-se, relacionar-se,
aprender e até mesmo criar.
As atividades que as crianças realizam na Kidzania permitem-lhes explorar novos contextos, despertar a curiosidade
sobre como é o mundo dos adultos e ter uma profissão no “faz de conta”.
A nova atividade da Kidzania vai permitir às crianças conhecer melhor a profissão de Técnico de Laboratório de Água
mas, principalmente, as crianças poderão ganhar uma consciência ambiental mais aguçada. Brincando vão aprender como
chega a água à torneira lá de casa e, no final, poderão levar esta experiência consigo para o seu contexto habitual. Podem
agir de forma mais responsável e consciente no que respeita ao uso e ao desperdício de água.
Brincar e aprender deveriam andar de mãos dadas!
Catarina Moisão
Psicóloga/Psicoterapeuta
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