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Olá, pessoal!  
Conhecem-me do YouTube,  

mas agora decidi pôr por escrito as 
experiências que faço no meu canal. 

Assim, vocês podem ler e experimentar  
em casa! Agora vamos ser  

todos cientistas!
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Juntei as melhores e mais divertidas experiências que podem 
fazer usando materiais que têm em casa. Sabes, por exemplo, 
que podes fazer um candeeiro de lava com o azeite que a tua 
mãe tem na cozinha? E que podes fazer ranho (blhéc!) com 
gelatina, daquela que se come? Vai ser a loucura aí em casa!
Todas as experiências foram pensadas para serem fáceis de 
fazer e muito seguras. Mas, se achas que não consegues, pede 
ajuda a alguém mais velho. Um irmão, um primo ou até mesmo 
os teus pais. Estás a imaginar dizer: «Ó mãe, anda ajudar-me a 
fazer chuva em casa!» Pois, é mesmo possível fazer chuva, mais 
lá à frente explico-te como se faz.
Para além de todas estas experiências malucas ainda compilei (que 
é uma palavra esquisita para dizer juntei lol) uma série de factos 
nojentos e bizarros. Mas mesmo supernojentos e megabizarros! 

 A Natureza está cheia de coisas estranhas e 
nós nem nos apercebemos. Nem imaginas por 
onde é que a lagosta faz xixi!!! E de certeza 
que não sabes o que acontece às vacas se 

ouvirem música.
Espero que te divirtas tanto com este livro como eu me 

diverti a fazê-lo! E depois passa lá no canal e deixa o teu 
comentário a dizer o que achaste. 

Até já, pessoal!
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Pessoal, vão buscar um copo de água. É melhor 
trazerem um pano também que isto não vai dar bom 
resultado! Agora bebam a água e respirem ao mesmo 
tempo… Resultado?
Porcaria da grossa! 

Porquê?
A epiglote fecha-se para garantir que a água não passa 
para os pulmões através da traqueia.
Logo, ou entra ar ou água, as duas coisas, já sabes…  
não voltes a tentar!
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ExpErimEnta 
BEBER ÁGUA E RESPIRAR 
AO MESMO TEMPO PARA 
vEr o quE tE  

acontEcE!acontEcE!
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ExPERIMENTA 
FAzER CÓCEGAS 
A TI PRÓPRIO

Sim, vamos lá tentar. Não resulta, pois não? 
Porque o cérebro é nosso amigo e sabe onde é que os 
estímulos vão ocorrer e, como é muito esperto, não se 
deixa enganar. 

Moral da história: tens de pedir a alguém para te 
fazer cócegas!



11

ExpErimEnta 
pEsar-tE num

elevadorelevador
Esta experiência é alucinante. Pede a balança 
da tua mãe emprestada, vai para o elevador do teu 
prédio, ou do centro comercial, e quando ele estiver a 
subir pesa-te… Marca quanto? Agora carrega no botão 
para desceres uns quantos andares. Volta a pesar-te.    

O que é que acontece?
Pois é! Quando sobe, a balança 
indica-te um valor acima do 
teu peso e, quando desce, até 
parece que fizeste uma dieta 
em dois segundos!
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SABIAS QUE ExISTEM 
CERCA DE 30 MIL ESPéCIES 

DE ESCARAVELhOS 
IDENTIFICADAS NO MUNDO? 


