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O tesouro deste mês é um livro de filosofia publicado numa coleção e 

com um grafismo que leva a crer ser dirigido ao público juvenil. No 

entanto, facilmente se entende que se trata de uma leitura adequada a 

qualquer idade, nomeadamente ao pais e educadores, assim como a 

estudantes de todos os graus de ensino. Com ilustrações muito 

simples e interessantes, o texto está bem enquadrado na temática que 

apresenta os princípios essenciais do pensamento científico.  

Nem toda a gente pode ser cientista, mas a ciência ajuda a 

compreender o mundo. Estimulando a curiosidade das crianças, desde 

tenra idade, ensinando a fazer perguntas e a pensarem pela própria 

cabeça, o processo de crescimento será acompanhado de um 

sentimento de segurança e de autoconfiança habilitando-as a singrar 

nos diversos domínios da vida.  

Neste livro, seguindo a história da Andrea e desvendando os mistérios 

que se apresentam, o jovem leitor é levado a pensar com espírito 

crítico e a enfrentar com método o excesso de informação do mundo 

atual. 
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“talvez sim, talvez não pode ser o livro mais 

importante que venha a oferecer ao seu filho. No 

mundo de hoje não é possível acompanhar (quanto 

mais controlar) toda a informação que chega aos 

jovens. O melhor que há a fazer é apetrechá-los com a 

arma do espírito crítico.” 

 

“talvez sim, talvez não expõe, numa linguagem não 

técnica, os princípios do pensamento científico, de 

modo a que os nosso filhos aprendam a utilizá-los nos 

seu dia-a-dia. E (não menos importante!) este livro 

fará com que o seu filho venha a ter prazer em pensar 

criticamente.” 

Textos adaptados da publicação 
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