ficas. Esta iniciativa, organizada pelo grupo TreeTree2, teve
o apoio e o patrocínio da Sociedade Portuguesa de Física
e do Instituto Superior Técnico (IST), onde foi realizada. O
evento teve como objetivo “ajudar jovens entusiasmados
pela ciência a desenvolver as suas capacidades nesta área”,
afirma o engenheiro físico João Rico, um dos organizadores
da Academia.
A Academia, dirigida a 30 estudantes do 7.º ao 10.º ano de
escolaridade, contou com palestras dadas por alguns dos
melhores cientistas em Portugal, incluindo os físicos Luís
Oliveira e Silva, investigador de lasers e plasmas do GoLP
(IPFN/IST), e Vítor Cardoso, investigador de buracos negros
e gravitação do CENTRA (IST), ambos vencedores de duas
bolsas do Conselho Europeu de Investigação. Através de
módulos práticos, os participantes tiveram a oportunidade
de descobrir as Olimpíadas da Física, cuja próxima competição Internacional terá lugar em julho de 2018, na cidade
de Lisboa. Além destes módulos, o professor José António
Paixão, coordenador do Projeto Quark! (escola de preparação para as Olimpíadas da Física da Universidade de Coimbra), deu uma palestra sobre a história e a organização das
Olimpíadas da Física, assim como sobre a melhor maneira
de se preparar para as mesmas.
De acordo com João Rico, esta iniciativa fica marcada
pela “qualidade dos participantes e é um projeto a repetir,
que esperamos poder alargar a mais alunos na próxima
edição”. Avança ainda que até ao final do ano surgirão
novas atividades por parte do TreeTree2 na área da divulgação da ciência, e da física em particular, junto dos mais
novos e talentosos.
Manuel Ferreira, um jovem participante de 10 anos de
idade, considerou que apesar de ainda não saber “quase
nada” sobre física “foi uma semana mesmo boa, para o ano
se puder volto a vir”. E após assistir entusiasmado à palestra sobre lasers e plasmas: “já aprendi tanto nestes dias.
Talvez quando crescer venha a trabalhar com estes físicos.”
Para mais informação:
http://treetree2.org/academiadeverao

27.º Encontro Ibérico para o Ensino
da Física
Decorreu de 17 a 21 de julho de 2017 em Santiago de
Compostela, Espanha, mais uma edição do Encontro
Ibérico para o Ensino da Física. Esta reunião anual decorre
alternadamente entre Portugal (anos pares) e Espanha
(anos ímpares), e este ano tem lugar em conjunto com a
XXXVI Reunião Bienal da Real Sociedad Española de Física.
A SPF participou na organização do encontro através
do Prof. Carlos Portela, coordenador da Divisão de Educação.
Para saber mais:
http://www.bienalrsef2017.com/bienalrsef17/
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Para os físicos e amigos da física.
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XXXVI Reunión Bienal
de la Real Sociedad
Española de Física

Información y contacto:
www.bienalrsef2017.com xestioneventos@usc.es

27 Encuentro Ibérico
de Enseñanza de la Física

San�a�o de Compostela
17 - 21 de Julio de 2017

Vai acontecer
6.º Encontro de Professores
de Física e Química
Nos dias 7 e 8 de setembro, tem lugar na Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus da Caparica)
da Universidade Nova de Lisboa o 6.º Encontro de
Professores de Física e Química, organizada pela
Delegação do Sul e Ilhas da SPF.
Pretende-se aproveitar esta ocasião para discutir
alguns temas associados aos programas das disciplinas de Física e Química, realizando duas sessões
plenárias, diversas oficinas de trabalho e uma visita
de estudo. As oficinas de trabalho incidirão sobre
um conjunto de temas distintos, muitos deles interdisciplinares, de forma a permitir aos participantes a
escolha das mais adequadas às suas necessidades
formativas. Será também promovido o debate e a
troca de experiências entre os docentes, facultando
um espaço onde possam apresentar trabalhos que
tenham desenvolvido, quer em termos pessoais, quer
num contexto de projectos que envolvam alunos.
Para saber mais: https://eventos.spf.pt/6enpfq/pt/.

Dia Internacional da Luz
- 16 de maio
Na sequência do sucesso do Ano Internacional da
Luz 2015, a UNESCO irá proclamar no próximo mês
de novembro o Dia Internacional da Luz, cuja primeira celebração terá lugar em 16 de maio de 2018.
Este evento anual servirá de ponto focal para a
divulgação do papel central que a luz desempenha
nas vidas dos cidadãos de todo o mundo em áreas
tão diversas como a ciência, a cultura, a arte, a
educação, o desenvolvimento sustentável, e com
aplicações tão importantes como a medicina, as
comunicações e a energia.
Para mais informações: https://www.lightday.org/

