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Olimpíadas de Astronomia e
de Física

O aluno Afonso Fernandes, do 11.º ano da turma QA,
participou, nos dias 17 e 18 de abril, na fase nacional das
Olimpíadas de Astronomia realizadas na Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto.

A prova teve uma parte teórica e outra experimental que
aconteceu no Planetário do Porto. O aluno conseguiu um
resultado de destaque ao ficar classificado nos dez
primeiros lugares a nível nacional.

Paralelamente, o Afonso participou, no sábado de manhã,
na fase regional das Olimpíadas de Física dinamizadas
na mesma Faculdade. Realizou também uma prova
prática e outra experimental. Nesta Olimpíada, a prova
experimental não correu tão bem como a teórica, o que
fez com que o Afonso não se apurasse para a fase
nacional. No entanto, estas experiências, conjuntamente
com a participação nas Olimpíadas de Química, para as
quais se apurou para a fase nacional, e ainda a
participação na CERN Master Class trazem uma mais-
valia para o “curriculum” do aluno e uma aprendizagem
complementar nas áreas das ciências experimentais.

O aluno foi preparado na área da Astronomia pelo
Professor António Merim, e na área da Física pelo
professor José Gama, que também o acompanhou
durante o decorrer das provas.

Fica aqui também o agradecimento ao aluno pela
participação, empenho e interesse nestas atividades, que,
para além do enriquecimento pessoal, também trazem
boas referências para a nossa escola. Fica aqui, desde já,
o desafio a todos ou outros alunos para os desafios para
o próximo ano letivo.
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Prof. José Gama

Login: Utilizador ••••••••••••••

Comentários 

  Não existem comentários registados.

Comentar 

 

 
Título do comentário

Restam 1200 caracteres 

Texto

  
Enviar

Apenas os utilizadores registados (alunos,
encarregados de educação e colaboradores) podem
submeter comentários aos textos publicados. Todos os
comentários são associados ao respectivo utilizador. Os
comentários deste site são publicados após
aprovação do responsável editorial. Por favor não
submeta o mesmo comentário mais do que uma
vez. Obrigado.
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