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Aluno da E
do Concurso “

 

O aluno Diogo Mendes , da turma B do 11
“Cientista da Cassini por um dia” (Portu
um trabalho desenvolvido sobre o planeta Júpiter. 

 

 

 

 

 

    
 

 

                                                           

 

Esta competição foi criada com o objetivo de dar aos estudantes do mundo inteiro uma 
oportunidade de experimentarem como 
da NASA .  

Este ano, a competição desafiou os j
Saturno e três das suas luas: Enceladus, Mimas e Tétis
luas de Saturno)”, qual deveria ser o 
explicar a sua opção.  

Muitos Parabéns ao Diogo! 

     

ESCOLA SECUNDÁRIA ANTERO DE QUENTAL

Clube de Astronomia AstroESAQ 

     2015-2016 

da ESAQ foi um dos vencedores               
do Concurso “ Cientista da Cassini por um dia

, da turma B do 11º ano, foi um dos vencedores do Concurso 
“Cientista da Cassini por um dia” (Portugal), para a faixa etária dos 16 

trabalho desenvolvido sobre o planeta Júpiter.           

  

                                                                                  Júpiter   

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 

competição desafiou os jovens participantes a escolher, entre 
Saturno e três das suas luas: Enceladus, Mimas e Tétis; Júpiter; Rhea e Tétis (duas das 

qual deveria ser o futuro alvo das observações da sonda Cassini e 

Muitos Parabéns ao Diogo!  

     AstroEsaq 2016

26/04/2016

ESCOLA SECUNDÁRIA ANTERO DE QUENTAL  

SAQ foi um dos vencedores               
Cientista da Cassini por um dia” 

dos vencedores do Concurso 
, para a faixa etária dos 16 - 18 anos, com 

  

Esta competição foi criada com o objetivo de dar aos estudantes do mundo inteiro uma 
é a vida de um cientista espacial da ESA ou 

entre “Os anéis de 
Rhea e Tétis (duas das 

alvo das observações da sonda Cassini e a 

AstroEsaq 2016  

26/04/2016 
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in http://www.cienciaviva.pt/esero/iniciativas/?accao=showini&id_i=188 

(Online, 24/04/2016) 

 


