CLUBE CIÊNCIA VIVA EPSTP-CELP

Workshop“Desinfetante natural”
Os noticiários fazem-nos saber do elevado nº de infetados, por ação do COVID 19, em cada dia
e em cada país e verificamos que, infelizmente, cresce de dia para dia. E seja este crescimento
exponencial ou não, todos sabemos que cresce demasiadamente depressa. Este cenário tem
levado à procura - muitas vezes desenfreada - de meios de proteção contra o contágio, tais
como máscaras e gel antibacteriano, que por sua vez já estão ambos esgotados na maioria das
farmácias e superfícies comerciais de muitos países.
Em São Tomé e Príncipe, para além do álcool, torna-se difícil encontrar outro desinfetante.
E surgiu o novo desafio para o Clube de Ciência da EPSTP-CELP - fazer o desinfetante para
colocar ao dispor de toda a comunidade escolar! Desinfetante com álcool e sem álcool, para
cada um poder fazer a sua opção, de acordo com as suas necessidades.
Alunos dos 7º, 8º e 9º anos juntaram-se no Laboratório de Física, trazendo dos seus jardins um
dos ingredientes naturais - aloé vera mais conhecido, aqui, por babosa e, seguindo os
procedimentos adequados, produziram de forma mais sustentável e económica os
desinfetantes, contribuindo, assim, para ajudar a combater este virús desconhecido, mas que
não passa despercebido.
A meio da atividade juntou-se a nós, muito discretamente e como vai sendo habitual, a Flora
do 5º ano. Tem espírito de cientista! Lê rapidamente o guião da atividade, tira o seu caderno
de apontamentos e coloca questões, ficando um pouco impaciente se não obtém logo as
respostas. Os outros alunos sorriem com complacência, mas achando graça. E é com agrado
que lhe cedem o lugar e lhe vão indicando o que misturar e como homogeneizar. Parecem
cúmplices e assumem os papéis com orgulho, sentindo que estão a contribuir para que todos
os colegas possam assumir atitudes de responsabilidade neste combate de uma guerra que se
encara como silenciosa!
Mas, nunca é demais sublinhar, lavar as mãos é o método mais eficaz para prevenir o
contágio do coronavírus.

