
 22 de abril - Dia Mundial da Terra. Sabias que… 

 

… a luz do Sol demora 8 minutos para chegar à Terra? 

… a rotação da Terra fica 2 milésimos de segundo mais lenta a cada ano? 

… a Lua afasta-se da Terra a uma velocidade de 1 a 3 centímetros por ano e 3 metros por século?  
… se não existisse atmosfera, a temperatura média do planeta seria de -18ºC? 

… o maior deserto do mundo é o deserto do Saara, cuja área é de 9 065 000 quilómetros quadrados, tamanho equipa-

rado ao da Europa? 

… nascem cerca de 371 000 pessoas por dia no planeta e o número de mortes diárias é de 154 995? 

… o Evereste é o pico mais alto, mas não é a montanha mais alta se considerarmos a altura da base até o pico? O 

vulcão Mauna Kea, no Hawai, mede 10.314 metros desde sua base, mas uma boa parte dele fica abaixo do nível do 

mar, e apenas 4.205 metros ficam acima? 

Simão Espinho, 9ºB 

Humor…                                                                                                                                          
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Campeonato de Cálculo Mental                                       Escola Secundária 

 

    Ao longo do primeiro período, todos os alunos do 7º ano da ESAS participaram no Campeonato de Cálcu-
lo Mental, dinamizado pelos professores da disciplina de Matemática que lecionam esse ano de escolarida-
de. A competição foi realizada semanalmente, tendo sido prestadas um total de 7 provas. 

Os melhores classificados de cada turma foram contemplados com um prémio e os 10 primeiros classifica-
dos, da geral, receberam os seus diplomas 
de participação. 

O top 10 da geral ficou assim definido: 

1º : João Espada (7º E) 

2º : Miguel Ferreira (7º A) 

3º : Pedro Gomes (7º E) 

4º : Pedro Carvalho (7º B) 

5º : Alexandre Pereira (7º A) 

6º : Rodrigo Marques (7º D) 

7º : Inês Pereira (7º E) 

8º : Leonor Pereira (7º D) 

9º : David Rodrigues (7º E) 

10º : Vasco Campos (7ºC) 

Proteger a Terra! Obrigação de todos! 
                                                    
                                                    Escola Secundária 
 

No ano em que a política americana, no que à defesa do meio 
ambiente diz respeito, tem feito tremer a comunidade internacio-
nal - dadas as estranhas convicções do seu presidente… - o te-
ma das atividades do Dia Mundial da Terra é a Literacia Ambien-
tal e Climática (Environmental and Climate Literacy). É imperioso 
que todos sejamos cidadãos informados e conscientes da nossa 
responsabilidade individual e coletiva na salvaguarda do planeta 
que é nosso, mas também das gerações vindouras. A nossa 
ação e as nossas decisões determinam o futuro de todos! 

Assim, continua ac-
tual o documentário 
Uma Verdade Incon-
veniente, de 2006, 
cuja visualização 
recomendamos.  
Enquanto documen-
tário informativo, 
cumpre o seu papel 
de forma objetiva, 
clara e admirável. Enquanto alerta global, trata-se de uma cha-
mada de atenção para os problemas que atingem mais violenta-
mente o nosso planeta. Trata-se de uma tentativa aparentemente 
bem sucedida do ex-Vice Presidente dos Estados Unidos da 
América, Al Gore, de educar os cidadãos do mundo acerca 
do aquecimento global, através de uma apresentação de slides 
que, segundo o próprio, já realizou mais de mil vezes. Utiliza, 
como estratégia de abertura, uma pequena curta-metragem 
de Matt Groening, criador dos Simpsons, o que revela o seu 
enorme desejo de que a mensagem que pretende que transmitir 
atinja as consciências mais jovens, que merecem particular aten-
ção. Seja para acordar consciências ou apenas para relembrar 
que podemos estar demasiado perto de um fim avassalador, esta 
avalanche de dados ecologicamente aterrorizadores merece ser 
vista e revista por todos nós. Uma Verdade Inconveniente foi 
vencedor de diversos prémios, incluindo o Óscar de Melhor Do-
cumentário e de Melhor Canção Original. 

                                                Ana Paula Júlio e Madalena Almeida 12º A                                                

 

 

Editorial 

   Neste dia 22 de abril cele-
bra-se o Dia Mundial da 
Terra. A data foi criada em 
1970, por um senador ameri-
cano, que resolveu organizar 
um protesto contra a polui-
ção da Terra, na sequência 
de uma acidente petrolífero 
ocorrido nos Estados Unidos 
no ano anterior. Desde essa 
data que o tema da preserva-
ção do ambiente e da sus-
tentabilidade da Terra tem 
feito parte da agenda política 
norte americana e de todo o 
mundo, multiplicando-se as 
iniciativas em defesa do pa-
trimónio natural que é de 
todos nós.  

   O Boletim da Ciência dedi-
ca este último número deste 
ano letivo ao tema em caus-
sa, mas continua a dar visibi-
lidade às atividades e iniciati-
vas de carácter científico 
levadas a cabo no agrupa-
mento. 

  Contamos, mais uma vez, 
com a participação de vários 
alunos e professores do 
agrupamento, a quem muito 
agradecemos! 

Até para o ano! 

 

boletim.ciencia@aeas.pt 
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Distâncias Inacessíveis - 9ºano                                  Escola Secundária                     

       No âmbito do estudo do tema "Trigonometria" os alunos do 9.º ano foram desafiados a 

determinar uma distância para eles inacessível: a altura da escola. Com o auxílio de um apli-

cativo no telemóvel cuja fun-

ção é a medição de ângulos, 

de uma fita métrica e dos 

conhecimentos adquiridos em 

sala de aula, os alunos obti-

veram aproximações desta 

distância utilizando a função 

tangente de um ângulo agu-

do. Como complemento a 

esta actividade, a CMAS, 

representada  por um topó-

grafo profissional, veio de-

monstrar à escola o funciona-

mento de um teodolito 

(instrumento de medição pro-

fissional). O técnico demons-

trou os procedimentos utiliza-

dos em Topografia para efetuar medições de distâncias que, sem o auxílio deste instrumento, 

seriam difíceis de determinar. Os alunos puderam observar de perto, manipular os teodolitos 

e constatar a aplicação prática da matemática no nosso dia a dia. 

     

    Clube da Ciência                                                    Escola Secundária  

       

      No âmbito do Clube da Ciência, em Biologia/Geologia 

e desde a última edição do Boletim, as alunas do 9º E, 

Ana Praguento, Beatriz Lopes e Margarida Reis, realiza-

ram  as seguintes atividades: “Vulcão explosivo em erup-

ção”, “Plantas coloridas”, “Simulação do Sistema Respira-

tório”, “Bússola Caseira”, “Pega monstros” e “Explosão de 

cores”.  

Continuamos à tua espera!  

Inscreve-te!  É divertido!               

  Campeonato Escolar de Jogos Matemáticos 

                                                                       Escola Básica Pedro Nunes 

 No dia 30 de março realizou-se na E.B. Pedro Nunes o Campeonato Escolar de Jogos Ma-

temáticos, organizado pelos docentes de matemática do grupo 230. 

Felicitam-se todos os 

alunos que participaram 

nesta iniciativa. 

Os alunos vencedores 

foram: 

 - Avanços: Catarina do 

Carmo, do 6ºE 

 - Rastros: Miguel Cardo-

so, do 6ªA 

 - Cães e Gatos: Gabriel 

Blaja, do 5ªA 



Visita de Estudo às Grutas da Moeda     
Escola Secundária 

    
    No passado dia 16 de fevereiro realizámos uma visita de estudo às Grutas da Moeda, 

localizadas no Maciço Calcário Estremenho, situado entre Rio Maior, Tomar e Leiria. 

    Este maciço corresponde a um grande bloco de calcários jurássicos com cerca de 160 

milhões de anos (formou-se na época dos dinossauros quando nesta região existia um mar 

de águas pouco profundas, calmas e tropicais). Tem uma superficie de, aproximadamente, 

800 km2 e apresenta cerca de 1500 grutas. É o 

maior reservatório subterrâneo de água doce e 

a região cársica mais importante do país. 

   Apesar da viagem ter sido bastante longa, a beleza 

do interior das grutas compensou.  

10º A  

   Feira dos Minerais     
Escola Secundária 

 

  Nos dia 3 e 4 de abril, as docentes de 

Biologia/Geologia, realizaram a Feira dos 

Minerais, na Escola Secundária, a qual 

teve grande recetividade por parte de 

toda a comunidade escolar. A Feira de-

correu como previsto e foram atingidos 

todos os objetivos propostos.  

Atividades Práticas em Ciências  
Escola Secundária                     

    

     Na disciplina de Ciências Naturais, a turma do 9ºC realizou uma atividade prática labora-

torial, na qual se explorou os pulmões de um porco. Postas as luvas, foram feitos alguns 

cortes nos pulmões; observou-se a 

traqueia que era mais rija e os pul-

mões que eram mais esponjosos. 

Distinguiram-se algumas caracte-

rísticas dos pulmões, como por 

exemplo terem forma cónica ou 

serem envolvidos por pleura.  

Concluiu-se que a respiração exter-

na é feita pelos pulmões e consiste 

na difusão de oxigénio do ar dos 

alvéolos para o sangue. Esta ativi-

dade permitiu uma melhor compreensão do sistema respiratório de uma forma mais didática. 

                                Inês Consciência 9ºC 

  

      No âmbito do estudo do sistema cardiovascular, observámos um coração de porco nu-

ma aula de Ciências Naturais. Foi uma experiência bastante interessante, embora tenha 

deixado alguns alunos mais desconfortáveis, pois pudemos 

comparar a grossura e a textura entre os tecidos do órgão. 

Observar o coração também foi útil quando, mais tarde, 

falámos nas cavidades, artérias e veias do coração. Como 

já o tínhamos observado, foi mais fácil associá-los a um 

tamanho e à sua localização.                    
    

                                  Alice Correia 9ºB 


