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Competição conta com dois alunos lusos

Portugueses competem nas Olimpíadas Internacionais de
Astronomia e Astrofísica

O nosso país será representado por dois alunos
2012-07-31

Em altura de competições olímpicas no
desporto, Portugal compete também ao
nível da ciência e participa, pela segunda
vez, nas Olimpíadas Internacionais de
Astronomia e Astrofísica  (IOAA) cuja 6ª
edição tem início no próximo sábado e
decorre até dia 14 de Agosto de 2012 no
Rio de Janeiro, Brasil.

O nosso país será representado por dois
alunos que frequentaram o 12º ano no ano
lectivo 2011/2012 e que venceram as
Olimpíadas Nacionais de Astronomia
2012: Matheus Marreiros, da Escola
Secundária Eça de Queirós (Lisboa)
Mariana Paiva, da Escola Secundária da
Ribeira Grande (Ribeira Grande).

Os alunos serão acompanhados por
Cristina Fernandes, investigadora do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL)
e do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

As Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica realizam-se desde 2007. Esta é uma competição
internacional de alto nível para os estudantes do ensino secundário que promove o ensino e os
conhecimentos de Astronomia e Astrofísica.

Os participantes competirão em diversas provas que incluem testes teóricos, testes práticos e provas de
observação astronómica.

Gosto 7 pessoas gostam disto. Sê a primeira entre

os teus amigos.
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