
       

    

 

O aluno Diogo Vicente Mendes

Concurso “Cientista da Cassini por um dia

16 -18 anos, com o trabalho desenvolvido sobre os 

    In http://sci.esa.int/education/59143

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta competição foi criada com o objetivo de dar aos estudantes do mundo inteiro 

uma oportunidade de experimentarem como é a vida de um cientista espacial da 

ou da NASA.  

Este ano, a competição desafiou os j

gelados de Encelados, os lagos de Titã

deveria ser o futuro alvo das observações da sonda Cassini e 

Parabéns! 

ASTROESAQ 

    Aluno da ESAQ vence concurso “Cientista da Cassini por um dia”

Titã (satélite natural de Saturno)

                 2016/2017 

Mendes, da turma B do 12º ano, foi um dos vencedores do 

Cientista da Cassini por um dia” (Portugal), para a faixa etária dos 

18 anos, com o trabalho desenvolvido sobre os lagos de Titã. 

http://sci.esa.int/education/59143-winners-of-the-cassini-scienctist-for-a-day-competition-2016-2017/

Esta competição foi criada com o objetivo de dar aos estudantes do mundo inteiro 

a oportunidade de experimentarem como é a vida de um cientista espacial da 

Este ano, a competição desafiou os jovens participantes a escolher, entre 

os lagos de Titã ou o hexágono no polo norte de Saturno

deveria ser o futuro alvo das observações da sonda Cassini e explicar a sua opção. 

         ESAQ, 22/05/2017

         AstroESAQ2017

 

Aluno da ESAQ vence concurso “Cientista da Cassini por um dia”

Titã (satélite natural de Saturno)                      Lagos de Titã 

, da turma B do 12º ano, foi um dos vencedores do 

” (Portugal), para a faixa etária dos              

2017/ (em linha 19/05/2017) 

Esta competição foi criada com o objetivo de dar aos estudantes do mundo inteiro 

a oportunidade de experimentarem como é a vida de um cientista espacial da ESA 

ovens participantes a escolher, entre os jatos 

o hexágono no polo norte de Saturno, qual 

explicar a sua opção.  

ESAQ, 22/05/2017 

AstroESAQ2017 

Aluno da ESAQ vence concurso “Cientista da Cassini por um dia” 


