
 

Participação 

nas 

Competições Nacionais de Ciência  

8 e 9 de maio de 2017 

No passado dia 8 de maio, 25 equipas do 5º e 6ºanos participaram nas competições 

nacionais de Ciência – Diz+, que decorreram na Universidade de Aveiro.  

Após uma longa viagem de 4 horas, os alunos colocaram-se numa longa fila para entrar no 

edifício e realizarem as provas. No recinto circulavam milhares de alunos oriundos de diversas 

escolas de norte a sul de Portugal. Os resultados foram bastante satisfatórios: das 480 equipas 

participantes do 5ºano conseguimos um 19º lugar e outras seis equipas conseguiram ficar nos 

primeiros cem lugares!… E das 520 equipas participantes do 6ºano conseguimos um 72º lugar e 

outras duas equipas conseguiram ficar nos primeiros cem lugares!…  

A nossa Escola conseguiu ficar em 7º a nível nacional de um total de 62 escolas! Estão todos 

de Parabéns pelos excelentes resultados obtidos. 

No dia 9 de maio foi a vez do 3º ciclo. Participaram 23 equipas do 7º, 8º e 9ºanos nas 

competições nacionais de Ciência: EQUAmat – DAR@lingua – GEO@net e fisq, que decorreram na 

Universidade de Aveiro.  

Os resultados foram bastante satisfatórios. Na prova de Matemática das 575 equipas 

participantes do 7ºano conseguimos um 49º lugar, das 539 equipas participantes do 8ºano 

conseguimos um 35º lugar e das 587 equipas participantes do 9ºano conseguimos um 59º lugar. 

Nesta prova a nossa Escola conseguiu ficar em 32º a nível nacional de um total de 124 escolas. 

Na prova de Português das 99 equipas participantes do 7ºano conseguimos um 5º lugar, das 

133 equipas participantes do 8ºano conseguimos um 19º lugar e das 118 equipas participantes do 

9ºano conseguimos um 16º lugar. Nesta prova a nossa Escola conseguiu ficar em 11º a nível 

nacional de um total de 29 escolas. 

Na prova de Ciências Naturais das 243 equipas participantes do 3º ciclo conseguimos um 

10º lugar. Nesta prova a nossa Escola conseguiu ficar em 8º a nível nacional de um total de 24 

escolas. 

Na prova de Físico-química das 175 equipas participantes do 9º ano conseguimos um 30º 

lugar. Nesta prova a nossa Escola conseguiu ficar em 13º a nível nacional de um total de 23 

escolas. 

O almoço foi, mais uma vez, na cantina da Universidade de Aveiro! 

De tarde os alunos fizeram um passeio de moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro e 

aprenderam a fazer Ovos-moles, o doce típico de Aveiro.  

Foram dois dias muito divertidos! 



8 de maio…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de maio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


