Centro Infantil Boldrini recebe Show da Física nesta sexta
Apresentação científica interativa é realizada pelos alunos do
Instituto de Matemática e Física da Unicamp
Nesta sexta-feira, 26 de maio, os pacientes, doentes e seus familiares do
Centro Infantil Boldrini vão participar de uma atividade diferente. Tratase do Show da Física, realizado pelos alunos do Instituto de Matemática
e Física da Unicamp, membros da Quanta Jr, a primeira Empresa Júnior
do mundo a atuar na área de Física. Diferente de um show convencional,
o Show da Física é uma apresentação científica interativa que se propõe
a ensinar física da forma como ela se apresenta no dia a dia, de maneira
mais próxima da plateia.
A atividade é realizada por meio de experimentos que envolvem
conceitos físicos. “Nós construímos com a plateia um ambiente perfeito
para o desenvolvimento e aprendizado. Apresentamos experimentos
onde a Física é a protagonista e os apresentadores apenas explicam seus
fenômenos. Buscamos despertar nas crianças o interesse pela ciência,
incentivando-os a interagir e entender as causas dos fenômenos
experimentados e mostrando o quanto a ciência pode ser dinâmica e
intrigante”, explica Vitória Maria, apresentadora do Show.
Os experimentos são realizados ao vivo e contam com a participação da
plateia, muito humor e muita música. “Acreditamos que a Ciência é
fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Visamos despertar
o interesse pela ciência, incentivando nosso público a interagir e
entender as causas dos fenômenos experimentados, para mostrar o
quanto a ciência pode ser dinâmica e intrigante”, conta Gabriel Aller,
apresentador do Show.
Para a Dra. Silvia Brandalise, presidente do Centro Infantil Boldrini, a
oportunidade de vivenciar esse momento é especial para os pacientes.
“É uma forma deles se aproximarem de experiências diferenciadas
mesmo passando por um momento delicado de saúde. Queremos que
nossos pacientes mantenham os estudos em dia e fazer parte deste
evento os estimula para que sintam vontade de buscar novos
conhecimentos”, ressalta.

Sobre o Centro Infantil Boldrini
Centro Infantil Boldrini − maior hospital especializado na América Latina,
localizado em Campinas, que há 39 anos atua no cuidado a crianças e
adolescentes com câncer e doenças do sangue. Atualmente, o Boldrini
trata cerca de 10 mil pacientes de diversas cidades brasileiras e alguns
de países da América Latina, a maioria (80%) pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Um dos centros mais avançados do país, o Boldrini reúne alta
tecnologia em diagnóstico e tratamento clínico especializado,
comparáveis ao Primeiro Mundo, disponibilidade de leitos e atendimento
humanitário às crianças portadoras dessas doenças. www.boldrini.org.br
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