
CONCURSO 5,4,3,2,1…DESCOLAGEM! – 2ª EDIÇÃO E …UM OLHAR PARA O CÉU
 
 

No passado dia 20 de janeiro, no período da tarde, decorreu na Escola
Básica da Guia (EB Guia) a 2.ª edição do concurso
 

“5,4,3,2,1 …Descolagem! “

Deu-se início ao concurso e os foguetões de cada uma das equipas concorrentes começaram por
ser aval iados na categoria de Design pelo júr i  const i tuído pelos professores Helena Neto, Henrique
Si lva e Rosário Falcato.

Esta at iv idade, promovida pelo Clube Ciência Viva na Escola, foi  art iculada com o Centro de
Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) e consist iu numa competição de lançamento de foguetões de
água entre os alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escola de Albufeira Poente (AEAP). O objet ivo
era acertar no alvo de 10 centímetros que exist ia a 30 metros de distância da rampa onde se
efetuava o lançamento. 
Os foguetões foram construídos nas aulas de Físico-química sob a or ientação dos professores Ana
Luísa Gonçalves e Artur Cabral.  Dos vários foguetões que foram construídos em sala de aula, cada
turma selecionou um para a representar no concurso. Part ic iparam nesta at iv idade as sete turmas
do 9.º ano do Agrupamento: 9.º A, B, C e D da Escola Dom Mart im Fernandes (DMF) e 9.º AG, BG
e CG da EB Guia. 
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No entanto, todas as equipas estão de parabéns pela sua adesão a esta at iv idade, quer as que
part ic iparam na competição, quer as que não foram selecionadas pela sua turma para a
representar no concurso, uma vez que todos demonstraram muito empenho, em sala de aula,
aquando da construção dos foguetões.
 

Seguidamente, o diretor de lançamento, Emanuel Reis do CCVAlg, deu as expl icações necessárias
aos elementos das várias equipas em concurso, inspecionou as rampas e os foguetões com auxí l io
do professor Miguel Pinto e deu-se início aos lançamentos. Os juízes de campo, professores Bruno
Sousa e Luís Dionísio, foram medindo as distâncias de afastamento ao alvo, que os foguetões,
após caírem ao chão, apresentavam. O professor Edgar Dias fez a cobertura fotográf ica.

Infel izmente, as condições cl imatér icas para o
lançamento não foram as melhores pois o vento
gelado que se fez sent ir  impediu que muitos
foguetões se or ientassem na direção e sent ido
do alvo, mas esta imprevisibi l idade do cl ima
não obstou a que se encontrassem os
vencedores:

1.º Lugar – 9.º B Guia (com 83 pontos)
2.º Lugar – 9º.C DMF (com 73 pontos)
3.º Lugar – 9º.D DMF (com 72 pontos)

1º Lugar no concurso ((9.º BG – EB.
Guia e Emanuel Reis (CCVAlg))

2.º Lugar no concurso (9.º C – DMF  e
Prof. Henrique Silva) 

3.º Lugar no concurso (9.º D – DMF  e
Profª Rosário Falcato) 

Os foguetões foram lançados e a tarde terminou, mas o Clube
Ciência Viva na Escola, em art iculação com o CCVAlg, ainda
t inha outro evento para mostrar na E.B. Guia. Assim, pelas
20h30min, deu-se início à at iv idade “Um Olhar para o Céu”,
aberta a toda a comunidade e que consist iu na observação do
céu noturno com instrumentos adequados.
O evento iniciou com uma sessão de abertura, onde os
elementos do CCVAlg se apresentaram e expl icaram algumas
das visual izações que os presentes ir iam poder observar
através do telescópio que t inha sido montado no campo de
futebol.

Turma da equipa vencedora, 9.º BG – EB. Guia



Foram também refer idas várias apl icações móveis e para computador, que permit i r iam visual izar
constelações.

Após esta curta sessão, os muitos alunos das
turmas do 9.º ano da E.B. Guia, alguns dos
seus Encarregados de Educação e alguns
professores, dir igiram-se para o recinto
exter ior e sob a or ientação dos técnicos do
CCVAlg, observaram a constelação de Oríon e
a sua cintura, const i tuída pelas três estrelas
al inhadas e com bri lho idênt ico, Alni taK,
Alni lam e Mintaka, vulgarmente conhecidas
como as Três Marias. Houve espaço para
perguntas do públ ico e para as respostas dos
técnicos do CCVAlg.

Mas assim como durante a tarde, à noite, o fr io que se fez sent ir  era muito e por muito resistente
às intempéries que aquele públ ico fosse, chegou o momento de retornar ao inter ior para o tão
almejado café ciência, onde o chá quente foi  protagonista. Mas o lanche também contou com
vários doces e salgados que alunos e vários professores levaram para part i lhar.  Foi mais um
momento de bom convívio entre miúdos e graúdos que se pretende perpetuar.

O Clube Ciência Viva na Escola e o Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, agradecem a
disponibi l idade demonstrada pelos vários professores que acompanharam as turmas do 9.º ano
para assist i rem ao concurso, bem como à Câmara Municipal de Albufeira, pela cedência do
transporte dos alunos da E.B DMF para a E.B. Guia e a todos aqueles que de alguma forma, direta
e indiretamente, part ic iparam e apoiaram estas duas at iv idades.
 

P’ lo Clube Ciência Viva na Escola
Prof.ª  Helena Neto


