
 

Participação 

nas 

Competições Nacionais de Ciência  

23, 24 e 26 de abril de 2018 

No passado dia 23 de abril, 24 equipas do 5º e 6ºanos participaram nas competições 

nacionais de Ciência de Português (dar@lingua), Matemática (maismat) e Ciências Naturais 

(natweb), que decorreram na Universidade de Aveiro.  

Após uma longa viagem de 4 horas de autocarro, 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:  

5ºano: na prova dar@lingua das 196 equipas participantes conseguimos um 7º lugar; na prova 

maismat das 450 equipas participantes conseguimos um 70º lugar e na prova natweb das 

237 equipas participantes conseguimos um 4º lugar e um 8º lugar. 

6ºano: na prova dar@lingua das 183 equipas participantes conseguimos um 9º lugar; na prova 

maismat das 538 equipas participantes conseguimos um 78º lugar e na prova natweb das 

259 equipas participantes conseguimos um 37º lugar. 

O nosso Agrupamento conseguiu ficar em 2º a nível nacional na prova natweb, 5º lugar na 

prova dar@lingua e 9º lugar na prova maismat.  

O almoço foi na cantina da Universidade de Aveiro e 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.  

  



 

 

No dia 24 de abril foi a vez do 3º ciclo. 

Participaram 24 equipas do 7º, 8º e 9ºanos nas 

competições nacionais de Português (dar@lingua), 

Matemática (EQUAmat), Ciências Naturais 

(geo@net) e Físico-química (fisq), que decorreram 

na Universidade de Aveiro.  

Os resultados foram bastante satisfatórios:  

7º ano: na prova dar@lingua das 127 equipas participantes conseguimos um 12º lugar; na prova 

EQUAmat das 543 equipas participantes conseguimos um 85º lugar e na prova geo@net 

das 318 equipas participantes conseguimos um 59º lugar. 

8º ano: na prova dar@lingua das 90 equipas participantes conseguimos um 15º lugar; na prova 

EQUAmat das 548 equipas participantes conseguimos um 11º lugar e na prova geo@net 

das 318 equipas participantes conseguimos um 61º lugar. 

9º ano: na prova dar@lingua das 145 equipas participantes conseguimos um 23º lugar; na prova 

EQUAmat das 598 equipas participantes conseguimos um 46º lugar; na prova geo@net 

das 318 equipas participantes conseguimos um 82º lugar e na prova fisq das 212 equipas 

participantes conseguimos um 11º lugar. 

O nosso Agrupamento conseguiu ficar em 7º a nível nacional na prova dar@lingua, 8º lugar 

na prova geo@net, 11º lugar na prova fisq e 28º lugar na prova EQUAmat.  

 

No dia 26 de abril foi a vez do Secundário. Participaram 5 

equipas do 10º ano nas competições nacionais de 

Matemática  (Mat12), Biologia (Gvida) e Físico-química 

(fquest), que decorreram na Universidade de Aveiro.  

 

 

 Os resultados foram satisfatórios: na prova Mat12 das 323 equipas participantes 

conseguimos um 156º lugar; na prova Gvida das 249 equipas participantes conseguimos um 31º 

lugar e na prova fquest das 218 equipas participantes conseguimos um 37º lugar. 

O nosso Agrupamento conseguiu ficar em 14º a nível nacional na prova fquest, 19º lugar na 

prova Gvida e 45º lugar na prova Mat12.  

 

Estão todos de Parabéns pelos excelentes resultados obtidos. 

Foram três dias muito divertidos! 


