
Olimpíadas do Ambiente 2006-2007

  

 As XII Olimpíadas do Ambiente (OA) são um concurso de problemas e questões dirigido aos
alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade do ensino diurno e nocturno de todas as escolas do
território nacional, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Esta iniciativa é
coordenada por uma equipa da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica
Portuguesa, da Quercus e do Zoomarine - Mundo Aquático SA.             Para mais informações
contacta o(a) professor(a) de Biologia ou a funcionária da biblioteca.   
      As inscrições são até ao dia 9 de Janeiro.      

     

      Data da 1.ª Eliminatória: 
  11 de Janeiro (5.ª feira), pelas 14h30m  (a falta à aula será justificada)  
      A informação acerca das salas para a realização da prova será afixada  na porta do
gabinete de Biologia – sala 32 (11 Janeiro de manhã).                           

  Áreas temáticas das questões na categoria B (do 10º ao 12º ano de  escolaridade):  

     
    -  - Conservação da Natureza   
    -  - Recursos naturais   
    -  - Poluição   
    -  - Estilos de vida   
    -  - Ameaças globais   
    -  - Política ambiental   
    -  - Realidade portuguesa     

  

     

  

  Fases do concurso:  

     
    -  1ª Eliminatória - Teste escrito com questões de escolha múltipla e uma   pergunta de
desenvolvimento. São apurados para a segunda eliminatória os   melhores alunos a nível
nacional e também os melhores por escola.   
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    -  

   2ª Eliminatória - Teste escrito com questões de escolha múltipla e duas   perguntas de
desenvolvimento. Esta eliminatória decorrerá nas escolas com   alunos seleccionados. Para a
Final Nacional, são apurados os melhores a nível   nacional e os melhores por distrito/ilha.
 

  
  • Final nacional - Ao longo de um fim-de-semana, os finalistas realizarão um teste escrito 
com questões de escolha múltipla, uma prova oral em grupo, participarão num  conjunto de
actividades práticas (feira de experiências laboratoriais e  descoberta de uma zona protegida) e
um colóquio/debate na sessão solene de  entrega de prémios. Os vencedores poderão ser
posteriormente contactados pelos  Serviços de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian
para participar no London International Youth Science Forum   
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