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introdução

  Ter dúvidas, questionar, ser curioso e querer saber mais faz parte 
da condição humana e é o que nos permite crescer e compreender o 
mundo à nossa volta. 

Porque é que os dinossauros desapareceram da Terra? Qual é a 
montanha mais alta do mundo? As árvores têm idade? Porque embal-
samavam os faraós? Os mosqueteiros existiram? Como é que surgiu 
o skate? É verdade que a muralha da China se vê do espaço? Quem 
inventou a sanduíche? Porque cantamos os «parabéns a você»?

  Porque nem tudo vem nos manuais da escola, junta-te ao Bando e 
descobre muitas curiosidades e factos engraçados: das profundezas do 
Oceano Pacífico até Marte, embarca nesta grande aventura, diverte-te e 
aprende com a MegaEnciclopedra!



É VERDADE QUE OS GATOS 
CAEM SEMPRE DE PÉ?

«Gatos paraquedistas» é 
uma expressão bastante uti-
lizada porque descreve na 
perfeição o movimento que 
o animal faz durante a queda: 
eles curvam as costas, abrem 
as pernas e esticam as quatro 
patas, apontando para baixo. 
Nesta posição, relaxam, redu-
zem a velocidade e o impacto 
da queda.

Se eu te atirar ao ar, 
cais de pé?!

Eu adoro o Sabre, só 
queria perceber se 
ele é como os gatos… 
Sabias que os gatos 
são verdadeiros 
paraquedistas?!

Estás com febre?! 
Perdeste o juízo?! 
Eu achava que gostavas 
do Sabre!

Altamente!

Atenção! Nunca tentes 
fazer isto em casa aos teus ga-
tos! Podes magoá-los.

MegaEnciclopedra
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Ilustração 
anéis de crescimento 

PORQUE É QUE OS FARAÓS 
ERAM EMBALSAMADOS?

Os egípcios acreditavam na vida após a morte, num outro mundo. Para que o 
morto pudesse viver bem essa outra vida, o seu corpo tinha de ser bem preservado. 
Os egípcios desenvolveram um complicado, longo e caro processo de mumificação. 
O faraó e as suas riquezas eram enterrados dentro de uma pirâmide.

Porque sou um faraó 
 do antigo Egito! 

Porque é que o Menir está 
 embrulhado em ligaduras?

Não estou  a 
perceber  nada. 

Tão poderosos e andavam 
 nessas figuras, embrulhados 
 em ligaduras?! 

É simples! Os faraós eram os reis do Egito, 
as figuras mais importantes, e tinham 
poderes ilimitados, como se fossem deuses 
vivos, filhos do rei Sol.

Claro que não. Era só 
 depois de mortos.

MegaEnciclopedra
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