
 Como raciocinamos melhor? Felizes ou tristes? 

 

  Quando um indivíduo está feliz, as imagens mentais surgem mais 
rapidamente e são associadas com mais facilidade, ao passo que, quando um 
indivíduo está triste ou infeliz, as mesmas imagens passam mais lentamente e 
ficam como que gravadas durante um período de tempo. Assim, na perspetiva 
de António Damásio, o meio-termo  - a felicidade com uma ponta de tristeza - é 
a medida certa para um raciocínio assertivo e equilibrado, tendo em conta que, 
em estado de euforia, o indivíduo tende a tomar decisões impulsivas e 
imponderadas. 

    Tanto a felicidade como a tristeza estão ligadas a determinadas e distintas 
moléculas químicas. Como todos sabem, é no cérebro que são descodificadas 

todas as mensagens recebidas pelo nosso organismo através do sistema 

neurológico humano. Estas mensagens ou informações são transportadas 

pelas sinapses e diferentes neurotransmissores, até à região do cérebro 

capacitada para as reconhecer e descodificar.  

    Quando um indivíduo vive emoções positivas ou desejadas, é estimulada a 
produção de dopamina na região do cérebro conhecida como substância 
negra, que é depositada em pequenas vesículas, nos terminais de alguns 
neurónios. Para transportar sinais elétricos gerados pelo estímulo, as vesículas 
l i b e r t a m  a 
dopamina para 
outros neurónios, 
e s t a b e l e c e n d o 
l i g a ç õ e s 
( s i n a p s e s ) . 
Levados até o 
córtex cerebral, os 
impulsos elétricos 
transformam-se 

em sensação de bem-estar. 

  Também a serotonina está associada à sensação de bem-estar e felicidade. 
Trata-se de uma pequena molécula que está envolvida em várias funções do 
cérebro, tais como o controlo do sono, do apetite e regulação dos 
comportamentos emocionais complexos, entre outras. Existem inclusive alguns 
fármacos designados por antidepressivos que estimulam a produção de 
serotonina no cérebro, de acordo com Zachary Mainen, Diretor do Programa 
Champalimaud de Neurociências e investigador principal do Systems 

Neuroscience Lab.                                                             

                                                                                Ana Filipa Jacinto 12ºA 

 

 

Editorial 
   Hoje, dia 20 de março, é o 
Dia Internacional da 
Felicidade!  

   A criação deste dia surgiu 
por sugestão do Butão, um 
pequeno reino budista, 
localizado nos Himalaias, 
que adota como índice oficial 
de riqueza a "Felicidade 
Nacional Bruta" em vez do 
Produto Interno Bruto; a 
ONU aprovou esta proposta, 
em 2012, defendendo que a 
busca pela felicidade é “um 
objetivo humano 
fundamental”. O Boletim da 
Ciência também aprova esta 
ideia - claro! - e resolveu 
dedicar o número 8 a este 
tema. 

  Contámos, não só, com 
artigos alusivos a este tema, 
mas também, e como 
sempre, relacionados com 
ciência. E assinalámos, com 
agrado, a participação dos 
mais pequenos do nosso 
agrupamento, com os relatos 
das suas atividades 
experimentais! Ah, e temos 
também um cartoon original! 

O próximo número será a 29 
de maio, Dia Mundial do 
Ambiente! 
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Visita de Estudo                                                             ES                       

   Foi no passado dia 24 de fevereiro que as turmas do nono ano visitaram o Museu Nacional 
da História Natural e da Ciência, localizado na antiga Faculdade de Ciências, em Lisboa.  

   Este museu oferece duas áreas distintas. Na área 
exterior pudemos ver um jardim botânico que já havia 
sido classificado em 2010 como monumento nacional, 
composto por espécimes vegetais oriundas dos quatro 
cantos do mundo. Na parte interior encontra-se o 
museu propriamente dito, onde visitámos várias salas 
de exposições, tais como: laboratórios de física, de 

química e de 
matemática, onde 
vimos material de 
laboratório (que 
sobreviveu ao incêndio de 1978) e ainda realizar pequenos 
exercícios interativos. Numa outra área do museu visitámos 
uma exposição sobre dinossauros e espécies primitivas. 
Tivemos ainda a oportunidade de visitar pequenas 
exposições de minerais e perceber melhor como funciona 
uma mina.    

Experiências com Luz                            EB Olival Queimado 

      
    O professor Nelson veio, novamente, fazer experiências, à turma do 2º/3º C. Esta atividade 
foi sobre “Luz, Sombras e Imagem” e a questão-problema foi: “O que acontece à sombra se 

variar a distância da fonte luminosa ao objeto?” Realizámos a 
experiência, em grupos, e chegámos à conclusão que, quando 
aumentamos a distância da fonte luminosa e o objeto, a sombra fica 
menor. 
Nós fizemos, ainda, outra experiência, em que aumentámos o 
número de fontes luminosas. 
Aprendemos que o número 
de sombras do objeto é igual 
ao número de fontes 
luminosas, que estiverem a 
incidir sobre ele, desde que 
estejam a incidir em direções 
distintas. 

Nós adoramos as 
experiências do professor Nelson e queremos que ele 
venha mais vezes!     

                                Inês Braz e Eva Flamino 2º/3ºC  



Exposição M.C.Escher Arte e Matemática                      ES 

      Escher foi um artista gráfico holandês mundialmente conhecido pelas suas 
obras, entre elas a representação de construções impossíveis, explorações do 
infinito e o preenchimento regular do plano. Nasceu a 17 de junho de 1898, 
numa pequena cidade holandesa, estudou arquitetura e artes decorativas; 
viajou muito pelo mundo depois de concluir os estudos em busca de inspiração 
artística e, aos 73 anos, morreu (decorria o ano de 1972). Durante a sua vida 
deixou muitas obras, como é o caso de “Relativity”, “Waterfall”, “Ascending and 
Descending”, “Drawing Hands”, entre outras. O seu centenário celebrou-se em 
1998 e em 2002 abriu o seu museu, em The Hague, na Holanda.  
 

      Dos conceitos presentes na exposição, eu já conhecia as isometrias - reflexão, reflexão 
deslizante, rotação e translação - aprendidas no 
7º ano, em Matemática e as perspetivas, 
aprendidas este ano em Educação Visual. 

     Eu gostei bastante da exposição, porque 
para além da parte informativa, tem exemplos a 
3 dimensões, o que a torna mais interessante e 
dinâmica, cativando assim o interesse das 
pessoas.                          João 
Filipe  9ºE 

    Foi uma exposição bastante interessante, 
pois não sabíamos quem era Escher nem a 
maioria dos seus trabalhos ou formas de 
trabalhar, e porque a exposição tinha trabalhos 
com que nós podíamos interagir. 

Espuma Colorida                                          JI nº1 –Telheiros 

    
    No dia quinze de janeiro e no âmbito do planeado pela educadora 
Manuela Sepúlveda, os meninos do Jardim de Infância nº1 do nosso 
Agrupamento realizaram uma experiência na sua sala, onde não só 
desfrutaram de um rico momento de aparente magia, como 
constataram que a mistura de alguns produtos dá lugar ao 

aparecimento de outros… 

 

As crianças adoraram participar 
na atividade, porque foram elas 
as principais protagonistas da 
experiência. Foram elas que 
mediram as alturas nos tubos 
de ensaio, repetiram os nomes das substâncias usadas 
com rigor científico, fizeram as misturas e registaram 
como sabem nestas idades os resultados verificados.     

  



Concurso de Fotografia 

      
     O Boletim da Ciência lançou o desafio para os 

amantes de fotografia… Algo que impressionasse 

pela espetacularidade, pela beleza natural!  

A Mariana Mousinho, do 11ºC, participou e envio-

nos esta bela fotografia -  um fim de tarde 

lindíssimo, com a ponte refletida no espelho de 

água. 

 20 Março - Dia Internacional da Felicidade. Sabias que a felicidade… 

… mexe com o corpo? Num estudo feito, as pessoas foram estimuladas, por meio de 
músicas, filmes ou palavras, a sentir determinadas emoções (raiva, felicidade, amor), e 
foram observadas as regiões que se coloriam do corpo, enquanto respondiam a cada 
estímulo. A felicidade parecia atingir o corpo inteiro!  

 … fortalece o nosso organismo? Fazer o bem deixa-nos felizes. E é esse o tipo 
de felicidade que fortalece o nosso corpo na luta contra infeções. 

… muda com o tempo? A idade ensina a valorizar mais os momentos comuns do dia a dia. 

                                                                                                                          Maria Leonor Viveiros 7ºF 

Humor…                                                                              José Faria 10ºB 
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http://www.pnas.org/content/111/2/646

