
Vida em Marte: Missão (Im)possível?        ES 

 

    Mark Watney, um astronauta da NASA, 
embarca numa missão a Marte juntamente com a 
sua equipa. Porém, quando menos esperam, são 
forçados a abandonar o Planeta Vermelho ao 
serem arrastados por uma violenta tempestade de 
areia. A tripulação decide assim abortar a missão 
e partir, julgando que Mark está morto. Porém, 
este encontra-se vivo e abandonado no planeta 
nunca antes explorado.  

    Confesso ser fã incondicional de filmes cujo 
tema principal se relacione com o desconhecido. 
Desde os terrenos nunca antes explorados à mais 
improvável noção de abismo e solidão. 
Considero Perdido em Marte um fiel e espontâneo 
relato de um acontecimento fictício, prestes a 
deixar de o ser (presumo). Nota-se a intenção 
assumida pelo mestre da Sci-Fi de embarcar todos 
os espectadores possíveis nesta jornada espacial. Scott atira ousadamente o 
espectador para um mar de imagens, sons e interrogações, obrigando assim à 
realização de um pensamento autónomo de modo a experimentar uma tentativa de 
auxiliar Mark no abandono desta encruzilhada. O ritmo lento e o silêncio 

predominante transportam-nos de forma 
mágica para o local do acontecimento. 

    Mark trava uma luta exaustiva pela 
sobrevivência. Contudo, é capaz de abrir 
a sua mente à idealização de planos e 
soluções quando, em iguais 
circunstâncias, qualquer indivíduo 
conformar-se-ia e, na mais plausível das 
hipóteses, limitar-se-ia a abdicar de tudo, 
colocando o término à sua vida. Todavia, 
Mark derrota qualquer tendência inferior 

e a sua racionalidade fala mais alto. Portador de uma mentalidade prática, 
demonstra que é indispensável assumir uma atitude determinada e descomplicada 
de modo a atenuar os efeitos da encruzilhada que o acolhe. 

Após algumas tentativas, foi-me possível recolher o feedback de alguns alunos da 
ESAS. Para José Henrique Marques do 12.º C «(…) é uma obra-prima da ciência, 
pois dá-nos a noção dos limites e possibilidades de os seres humanos 
ultrapassarem as imposições do mundo físico através do uso do conhecimento 
científico. Através do poder da ciência podemos reagir a qualquer situação adversa, 
neste caso, à sobrevivência no Planeta Vermelho.» Já para Alice Correia do 8.º B 
«(…) é um filme espetacular que nos faz questionar a veracidade dos 
acontecimentos face à virtualidade dos mesmos». 
    Revelando as vantagens de uma atitude marcada pela persistência e um 
verdadeiro amor pela profissão e pela essência da vida, esta longa-metragem 
desperta no espectador uma interminável sequência de pensamentos que o 
dominará até ao fim. Seja em Marte ou na Terra. Seja na Via Láctea ou em 
qualquer outra galáxia do nosso Grupo Local. Seja onde for. ▪ 

Madalena Mendes Almeida, 11.º A                                               

 

 

Editorial 
   O Boletim está de volta 
para mais um ano - o 4º! 
Com uma (grande) equipa, 
com muita energia para dar a 
conhecer os jovens cientistas 
do agrupamento, e pela 
primeira vez, em tamanho 
XXL!!! 
   Neste dia 28 de novembro 
celebra-se o Dia do Planeta 
Vermelho -  nesse dia, em 
1964, foi lançada a nave 
espacial Mariner 4, 
responsável pela receção e 
pelo envio das primeiras 
fotografias da superfície 
marciana para a Terra; esta 
foi, também, a primeira nave 
a fazer uma aproximação 
bem sucedida a este planeta. 
Muito se tem falado, escrito e 
produzido sobre este nosso 
vizinho nos últimos tempos e 
o BC não poderia deixá-lo 
passar em branco… 

Reunimos também, neste 
número, aquilo que no 
agrupamento vai 
acontecendo, assinalando 
várias iniciativas e atividades 
de caráter científico. 
Ah! E contamos SEMPRE 
contigo!   
boletim.ciencia@aeas.pt 
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Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias... 10ºano 

Quantos? Porquê? Para quê? …                                                              ES                    

       O Boletim da Ciência andou a investigar e chegou à 
conclusão que, nestes últimos 4 anos, este foi aquele em que 
se matricularam mais alunos no curso de Ciências e 
Tecnologias. Podemos ver a evolução do número de inscritos 
(no início do ano letivo) no gráfico ao lado.  

Foi, então, feito um questionário aos 28 alunos (um dos 
alunos pediu transferência de escola) do 10º ano com 3 
perguntas:  
1. Porque razão escolheste o curso de Ciências e Tecnologias? 

2. Acerca do curso de Ciências e Tecnologias, até ao momento… 

3. Qual é a tua perspetiva no final do curso, ou seja, no final do 12ºano? 

 

Quanto à primeira questão, a maioria dos 
alunos escolheu o curso devido às saídas 
profissionais; 9 disseram que era o curso que 
mais lhes interessava e os restantes dividiram
-se entre a vontade dos pais/familiares, por 
falta de alternativas e por outros motivos.  

Relativamente à segunda questão, a 
maior parte dos alunos está a gostar do 
curso e está de acordo com as suas 
expetativas; 8 dos alunos estão a 
gostar, embora não esteja de acordo 
com as suas expectativas. No entanto, 
7 não estão a gostar e 3 deles pensam 

inclusivamente mudar.  

Na última questão, os alunos expressaram 
as suas preferências: a área que mais 
alunos pretendem seguir é a da Saúde; 4 
alunos preferem a das Tecnologias, 3 a das 
Engenharias e um a das Ciências. Ainda, 5 
dos alunos preferem outra área no ramo de 
Ciências e Tecnologias; um aluno pretende 
seguir outra área que não de Ciências e 
Tecnologias e os restantes 5 não sabem ainda o que seguir.  

Agradecemos aos alunos do 10º ano pela colaboração neste artigo, pois tiveram um papel 
fundamental na sua realização.                                                                              Equipa do BC 



    No Clube da Ciência, eu realizei uma experiência em que utilizamos o vinagre e o 
fermento. Adicionei um pouco de vinagre num balão de Erlenmeyer e um pouco de fermento 
dentro de um balão. Coloquei o balão com o fermento na boca do Erlenmeyer. Quando 
juntei o fermento ao vinagre observei uma reação com a formação de um gás (dióxido de 
carbono),   que fez encher o balão.  

 

 

 

 

 

 

 

Além desta atividade, realizámos observações de areias à lupa elétrica e ao microscópio 
preparações definitivas  do sangue 
humano, células da epiderme da 
cebola, entre outras. 

Eu gostei do facto de poder estar 
mais livremente ao microscópio, 
com mais tempo para observar e 
poder  fazer mais atividades para 
além das aulas. 

 

 

                      Henrique Monteiro, 7ºC  

Clube da Ciência                                                                          ES                    

Feira da Ciência - dias 16 e 17 de dezembro      
       

      na ESAS no átrio principal 
              Feira de minerais, Jogos Didáticos, Livros, 

            Material Didático, ... 

            Aparece! 
                              Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 



Probabilidades - O Saco                                                    ES 

 No dia 21 de outubro a turma C do 9º ano, na 
disciplina de Matemática, realizou uma experiência 
que consistia em determinar o número de bolas 
verdes e de bolas laranjas de um saco com 15 bolas, 
sem olhar para o seu conteúdo. Formaram-se 4 
grupos e cada um retirou 80 vezes uma bola do saco, 
registando a 
cor e 
voltando a 
repô-la. Ao 
fim de 320 
repetições e 
com base 

nas frequências relativas calculadas pela turma, dois 
grupos previram que existiam 10 bolas verdes e 5 
bolas laranjas no saco, enquanto os outros dois 
grupos supuseram que o número de bolas verdes 
era 9 e o número de bolas laranjas era 6. No final 
contaram-se as bolas, sendo 9 verdes e 6 laranjas.                     

                                                              Beatriz Pereira, Carolina Saramago e Mara Direitinho, 9º C 

Literacia 3D                                              ES - EB Pedro Nunes 

  
    O agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal dinamizou entre 23 e 27 de novembro, 
através das Bibliotecas Escolares, a atividade LITERACIA 3D. 
Participaram nesta iniciativa as turmas B e E do 5º ano, B e C do 
7º e A e B do 8º ano, com a colaboração dos professores, 
António Candeias, Ana Carrajana, Isabel Simas, Anabela Maia e 
Helena Silva. 
   LITERACIA 3D é uma iniciativa da responsabilidade da Porto 
Editora que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos 

dos 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico de todo o 
país, envolvendo os 
respetivos professores e 
estabelecimentos de ensino, com o propósito de 
avaliarem as suas competências em três dimensões 
do saber: leitura, matemática e ciência verificando, 
também, o modo como são aplicadas na vida real. 
    Este desafio pelo conhecimento decorre durante o 
ano letivo em três fases – local, distrital e nacional –, 
com base em provas interativas disponibilizadas 

através da plataforma online Escola Virtual.  



Sabiam que há fósseis na nossa escola?...                                  ES                    
     
  Por toda a nossa escola, no calcário do chão, há 
fósseis e muitos deles são pisados diariamente 
por todos nós… mas nem nos apercebemos! 
  Um exemplo disso são as escadas interiores que 
nos levam ao bar, estão cheias de fósseis… 

  Há dois deles que são muito peculiares… 

  Ainda não conseguimos descobrir ao certo o que 
são; parece que fazem parte da coluna vertebral 
de um ser do passado. SERÁ?      

 

Também nas casas de banho podemos 
encontrar fósseis. Na bancada da casa de 
banho das professoras conseguimos 
observar um fóssil de um turritela (molusco 
do grupo dos gastrópodes).  

 

No átrio principal da escola - perto da sala da 
direção - é impossível não pisar rodistas… 

 

Sabias que, quando a escola foi remodelada, este 
átrio principal - o chão e as colunas - foi 
preservado por causa da raridade destes fósseis? 
Giro, não? 

 

Fica o alerta… Agora vê bem onde pisas…                                                     Inês Consciência, 8º C 

                      PARTICIPA! 
    Inscreve-te no  CLUBE da CIÊNCIA 



Modelos da Estrutura da Molécula de DNA                                 ES                    

    Aquando do estudo da estrutura da molécula de DNA na 
disciplina de Biologia e Geologia, o 11º A, com a 
coordenação da professora Fernanda Bicha, procedeu à 
construção de modelos representativos desta molécula que 
é a unidade básica da genética. Os diversos grupos de 
trabalho esmeraram-se na execução de projetos bastante 
criativos e fiéis ao modelo científico. 

    A proposta de um modelo em dupla hélice para a 
estrutura do DNA, efetuada por Watson e Crick, é sem 
dúvida uma das maiores conquistas científicas da segunda 
metade do século XX. Cada cadeia de DNA é constituída 
por inúmeros nucleótidos, cuja constituição inclui um grupo 
fosfato, uma pentose (desoxirribose) e uma base azotada 
(adenina, guanina, citosina ou timina). A ligação entre 
ambas as cadeias é efetuada através de pontes de 
hidrogénio que ligam as bases azotadas complementares 
entre si – regra de complementaridade de bases. Enquanto 
que a adenina se liga à timina por duas ligações hidrogénio, 
a guanina liga-se à citosina por três ligações do mesmo tipo. 
Já as pentoses ligam-se aos grupos fosfato através de ligações covalentes. As cadeias 
complementares da molécula de DNA são antiparalelas, ou seja, à extremidade 3’ livre de 
uma cadeia corresponde a extremidade 5’ livre de outra. 
    O resultado está à vista de todos! 

    Madalena Mendes Almeida, 11ºA 

Observação Microscópica de Figuras de Mitose                           ES 

    No dia 12 de Novembro, a turma do 11ºA realizou uma 
atividade laboratorial de modo a reconhecer ao microscópio 
figuras de mitose. A mitose é um conjunto de transformações 
durante as quais o núcleo das células eucarióticas se divide. Este 
processo engloba quatro fases: profase, metafase, anafase e 
telofase. Para esta atividade utilizámos uma cebola. 
Primeiramente, num vidro de relógio, misturámos nove gotas de 
orceína acética com uma gota de ácido clorídrico. Em seguida, 
cortámos três a seis vértices vegetativos da cebola com cerca de 
2mm de comprimento e colocámo-los na solução preparada 
anteriormente. No passo três, aquecemos o vidro de relógio, 
passando-o três a quatro vezes pela chama, até se soltarem 
vapores. No quarto passo colocámos numa lâmina de vidro um 
vértice vegetativo e cortámos 1mm. Por último, sobrepusemos 
uma gota de orceína por cima do material e uma lamela, durante 
3 minutos. Depois de todos os passos elaborados, colocámos o 
preparado ao microscópio onde, dificilmente, pudemos observar 
algumas figuras de mitose.   Fotografia: Francisco Mota, 11ºA 



A lata que se deformou…                           ES 

     
    Numa das aulas de Físico-Química nós realizámos uma 
experiência com uma lata. Pusemos água dentro da lata e 
colocámos a água a aquecer até começar a ferver. De seguida 
colocámos rapidamente a lata em água fria virada para baixo e 
de repente vimos que a lata se começou a deformar. Porque 
motivo isto aconteceu? Isto aconteceu porque o volume de ar 
diminuiu, logo o espaço tinha que diminuir (os corpúsculos 
diminuíram a sua agitação). 
Na minha opinião, esta experiência é um exemplo prático e 
simples de chegar à conclusão obtida.  

             António Cadaixa, 8ºB   

Visita de Estudo - Planetário e Museu de História Natural           ES  

    No dia 4 de novembro, a turma do 7ºC foi a Lisboa visitar o Museu de História Natural e o 
Planetário.  
No Museu de História Natural vimos muitas coisas 
giras e divertidas, vimos ossos de dinossauros, um 
laboratório de química e muito mais…  
No Planetário sentamo-nos numas cadeiras 
inclinadas para se olhar para o teto onde seriam 
projetadas as estrelas do céu. Foi, então, contada a 
história de uma turma que foi acampar a uma 
floresta. Na história, três crianças da turma e um 
professor não conseguiam dormir e ficaram a ver as 
estrelas no céu. O professor explicou, então, aos três 
alunos curiosidades sobre as estrelas e o espaço. Se 
quiseres descobrir curiosidades sobre o espaço, 

estrelas, ciência vem ao Museu de História Natural e ao Planetário.      
                                                                                              Helena Martins e Lúcia Barrela, 7ºC 

Clube da Ciência - Novo Horário!      
    APARECE! 



Pirâmide da Alimentação                                 JI nº2 - Pedro Nunes 

 

Os meninos e meninas da Sala Verde, no 16 de outubro, 
Dia da Alimentação, construíram um modelo de uma 
pirâmide da alimentação. Deitaram mãos à obra e com a 
ajuda da educadora e auxiliares, recortaram e colaram 
imagens dos alimentos e produtos, incluindo-os nos vários 
grupos consoante a sua importância e quantidade numa 
alimentação saudável:  
 - pães, arroz, cereais e massas; 
 - hortaliças, vegetais e fruta;  
 - lacticínios, carne e peixe; 
 - gorduras, óleos e açucares. 
Este painel foi afixado nas paredes da escola para que 
todos possam ver - e aprender - tal como eles também 
aprenderam!  
                                                                              Sala Verde 

 28 novembro - Dia do Planeta Vermelho. Sabias que… 

… o Monte Olimpo, em Marte, é o maior vulcão do Sistema Solar, com 624 km de diâmetro e 25 km de altura. O 
vulcão é três vezes mais alto do que o Monte Evereste, mas já não está em actividade. 

… Marte também possui calotas polares, que mudam de polo conforme as estações do ano. São cobertas por uma 
neve diferente, composta não por água, mas por dióxido de carbono. 

… Marte tem dois satélites naturais: Fobos ("medo", em grego) e Deimos ("terror"). As pequenas luas, foram 
descobertas pelo astrónomo americano Asaph Hall em 1877. 

… às vezes, Marte é atingido por tempestades de areia que, além de durarem meses, podem cobrir o planeta inteiro. 

… grandes tempestades de poeira, formadas por ventos de até 500 km/h — mais fortes que um furacão na Terra — 
assolam o planeta. 

... Marte pode ter tido mais água do que o nosso oceano Ártico. Era água suficiente para cobrir 20% do planeta 
vermelho. 

… A atmosfera de Marte é formada por: 95,32% de dióxido de carbono, 2,7% de nitrogénio, 1,6% de árgon, 0,13% de 
oxigénio, 0,08% de monóxido de carbono, pequenas quantidades de água, óxido de nitrogénio, néon, etc… 

Simão Espinho, 8ºB 

Humor…                                                                               
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Nota do BC: esta tirinha tem mais de 40 anos mas, “mudando” apenas os locais dos conflitos, a atualidade mantém-se... 


