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Olimpíadas de Astronomia
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Decorre até 24 de fevereiro o prazo de inscrição nas Olimpíadas de Astronomia, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa
de Astronomia, destinada a todos os alunos que, no ano letivo 2013/2014, estejam matriculados no Ensino Secundário.
Cada escola deve designar um professor que apoie a participação dos alunos, responsabilizando-se pela recolha e envio
de todos os elementos de inscrição e servindo de elo de ligação entre os participantes dessa escola e a organização.

O concurso tem como principais objetivos:
 
- Incentivar o interesse pela Astronomia;
- Enriquecer os conhecimentos sobre Astronomia na população escolar;
- Promover o contacto com a realidade da Astronomia profissional em Portugal;
- Estimular a curiosidade e o pensamento científico.
 
A prova regional realiza-se a 5 de março, em locais a designar, um pouco por todo o país, e a final nacional realiza-se a 11
e 12 de abril, no Observatório Astronómico de Coimbra, com o apoio do Rómulo - Centro Ciência Viva da Universidade de
Coimbra e do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.((

 
Este ano existem algumas novidades: dos dez finalistas, quatro vão ser escolhidos para formar a equipa representante de Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica, a
realizar entre 1 e 10 de agosto, na cidade de Suceava, na Roménia. ((
 
Esta equipa será formalmente apresentada à comunidade de astrónomos profissionais, com quem se manterá em estreito contacto até à final internacional, tendo assim a oportunidade única de
conhecer, não só outros jovens com os mesmos interesses, mas também o trabalho de profissionais da Astronomia.
 
Para acesso ao regulamento, inscrições e mais informações, aceder à página da Sociedade Portuguesa de Astronomia.
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