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No sábado, dia 14 de Abril, uma equipa de três alunos, em representação da Escola Básica e
Secundária do Cerco, participou na 2ª fase das Olimpíadas de Química Júnior, que se
realizou nas instalações do
Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto
.

As Olimpíadas de Química Júnior, são concursos de resolução de problemas teóricos e
práticos de Química, dirigidos aos estudantes do ensino básico e organizados pela Sociedade
Portuguesa de Química (SPQ). Os objetivos destas Olimpíadas vão desde dinamizar o estudo
e ensino da Química nas Escolas Básicas e Secundárias, proporcionar a aproximação entre as
Escolas Básicas e Secundárias e as Universidades e Institutos Superiores, despertar o
interesse pela Química a divulgar a Química como ciência e cativar os alunos para carreiras
cientifico-tecnológicas.
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No período da manhã os alunos distribuíram-se por 5 laboratórios e 1 anfiteatro, para
realizarem uma prova de componente essencialmente teórica e outra de questões com base
em observações de materiais e equipamentos de laboratório.

De tarde assistiram a uma palestra sobre “A Química e a Poesia ”, cujo palestrante era um
docente da Faculdade.

Apesar de a equipa constituída pela Joana Oliveira e Carina Sequeira do 8ºC e Diogo Santos
do 9ºF, não ter sido apurada para a final, esta iniciativa desafiou os seus conhecimentos e
capacidades.

Após o almoço e o início da palestra restou algum tempo e os alunos foram conhecer um dos
jardins mais bonitos da cidade do Porto, o Jardim Botânico do Porto. Este jardim é um dos elos
de ligação entre a Universidade do Porto e a comunidade, estando a sua gestão ao encargo da
Faculdade de Ciências do Porto.
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