
13/01/14 12:02Olimpíadas de Astronomia 2014 | OASA

Page 1 of 3http://oasa.centrosciencia.azores.gov.pt/actividade/olimp%C3%ADadas-de-astronomia-2014

INÍCIO O CENTRO ATIVIDADES EXPOSIÇÕES GALERIA CONTACTOS/ / / / / REDE

OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DE SANTANA -
AÇORES
O OASA, como Centro de Ciência, centra a sua atividade na divulgação
científica de temáticas relacionadas com a Astronomia e com o
conhecimento do Universo.

Rede » Início » Atividades » Olimpíadas de Astronomia 2014

OLIMPÍADAS DE ASTRONOMIA 2014

És um(a) apaixonado(a) pela Astronomia mas tens dúvidas em participar nas Olimpíadas de Astronomia? Não tenhas!
Inscreve-te! O pior que pode acontecer é perceberes que a Astronomia é mesmo aquilo a que te queres dedicar de futuro.
Mesmo que penses que sabes pouco do assunto só terás a certeza depois de passares pelas nossas mãos e se as coisas
não correrem bem, para o ano, temos a certeza, correrão muito melhor.

Vem conhecer outros jovens com os mesmo interesses, vem perceber como trabalham os Astrónomos profissionais, como
pensam, o que estudam...

Com algum trabalho poderás chegar à final. E atenção que este ano temos novidades: dos dez finalistas quatro irão fazer
parte da equipa que vai à Roménia, representar Portugal na final internacional. Essa equipa terá uma preparação especial.

Tens aqui toda a informação que precisas mas se ainda assim tiveres dúvidas fala com o teu professor de Química, Física
eou Matemática ou contacta:

OASA - geral@oasa.pt / 296 492 764

SPA - spa@sp-astronomia.pt

As Olimpíadas de Astronomia são uma atividade regular da Sociedade Portuguesa de Astronomia, realizada anualmente e dirigida aos
estudantes do Ensino Secundário, diurno e noturno, de todo o território nacional, e têm como objetivos: incentivar o interesse pela
ciência e pela Astronomia; enriquecer os conhecimentos sobre Astronomia; promover o contato com a realidade da Astronomia como
ciência e profissão em Portugal; estimular o pensamento científico.

Datas importantes:
Eliminatória Regional - 5 de março de 2014
Final nacional - 11 & 12 de abril de 2014 no Observatório Astronómico de Coimbra
Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica - 1 a 10 de agosto de 2014, em Suceava (Roménia)

ELIMINATÓRIA REGIONAL - INSCRIÇÕES:
Siga esta ligação para efectuar a sua inscrição: http://www.sp-astronomia.pt/node/679#overlay-context=node/679

Prémios:Prémios:
Os três primeiros classificados da final nacional e o(a) finalista com a melhor prova prática representarão Portugal nas
Olipíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica 2014 (IOAA);
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Agenda 2014

Sex, 01/24/2014 - 21:30
Uma Noite Com As Estrelas

Sex, 02/21/2014 - 21:30
Uma Noite Com As Estrelas

Sex, 03/21/2014 - 21:30
Uma Noite Com As Estrelas

Sex, 05/23/2014 - 21:30
Uma Noite Com As Estrelas

PESQUISAR
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Todos os alunos participantes para a final nacional receberão prémios de participação.

Ligações importantes:
Enunciados e resolução das provas dos anos anteriores;
Regulamento das Olimpíadas de Astronomia 2014.

Ligações importantes:Ligações importantes:

Enunciados e resolução das provas dos anos anterioresEnunciados e resolução das provas dos anos anteriores;

Regulamento das Olimpíadas de Astronomia 2014Regulamento das Olimpíadas de Astronomia 2014.

Apoios:Apoios:

  

 

Apoio institucional:Apoio institucional:

Contactos SPA Contactos SPA 
Caso tenha alguma questão ou dúvida não hesite em nos contactar:

T +351 226 089 826 PORTO
spa@sp-astronomia.pt | olimpiadasastronomia@gmail.com
olimpiadasdeastronomia.blogspot.com/ 
facebook.com/SPAstronomia

Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica

Olimpíadas de Astronomia 2012/2013

Olimpíadas de Astronomia 2012-2013 - Final Nacional

Olimpíadas de Astronomia 2012-2013 - Eliminatória Regional

Olimpíadas de Astronomia 2011-2012

Olimpíadas de Astronomia 2010-2011

Olimpíadas de Astronomia 2009-2010

Olimpíadas de Astronomia 2008-2009

Olimpíadas de Astronomia 2005

Olimpíadas de Astronomia - Enunciados e Resoluções

OLIMPÍADAS DE ASTRONOMIA 2012
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