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Educação da European Physical Society (EPS) atribuiu o prestigiado prémio EPS
ool Teaching Award a um professor português de Física do Ensino Secundário.
Professor do Ensino Secundário vence prémio da European Physical Society

orge do Carmo António foi o vencedor da edição 2019 do EPS Secondary School
rd, “for his contributions to the improvement of physics education in the country
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O professor Jorge do Carmo António foi o vencedor
da edição 2019 do EPS Secondary School Teaching
Award, “for his contributions to the improvement
of physics education in the country of East Timor,
mainly at secondary level, but also on primary and
university level, as well as his contributions to the
public understanding of physics in East Timor and in
several smaller towns in Portugal”.
Este prémio é atribuído de dois em dois anos entre
os professores propostos pelas respetivas Sociedades membros da EPS. Este ano, o professor proposto pela Sociedade Portuguesa de Física, SPF,

Ao receber a notícia do seu prémio o professor Jorge António mostrou-se muito feliz e orgulhoso com a distinção
tendo acrescentado “ser uma honra e um privilégio, para
mim, para Portugal e para a SPF”. Natural de Abrantes, encontra-se atualmente em Timor Leste no âmbito do projeto
CAFE, que resulta de um protocolo de Cooperação entre a
República Portuguesa e a República Democrática de TimorLeste, para a implementação e funcionamento do Projeto:
Centros de Aprendizagem e Formação Escolar de TimorLeste. Afirmou ainda que “este prémio é o reconhecimento
do trabalho iniciado há uns anos, por um lado, e por outro
é um incentivo e uma fonte de inspiração para fazer sempre
mais e melhor.”

atribuído de dois em dois anos entre os professores propostos pelas respetivas
embros da EPS. Este ano, o professor proposto pela Sociedade Portuguesa de
i o selecionado pelo comité internacional. O prémio foi entregue durante a
REP-EPEC-MPTL, que teve lugar em Budapeste, de 1 a 5 de julho.

A Sociedade Portuguesa
de Física, está particularmente feliz pelo professor proposto pela SPF ter
sido o selecionado entre
os propostos pelas outras
sociedades congéneres
europeias. Destacamos
que “através da Divisão
de Educação, a SPF tem
a ambição de contribuir
para fortalecer a perceção da disciplina Física
na sociedade e procurar apoiar e fortalecer
os professores de Física
para manter e melhorar
a qualidade do ensino.”
Como reconhecimento do
trabalho desenvolvido pelos docentes, a SPF tem
vindo a candidatar sócios
professores que se distinguem no Ensino.

Para os físicos e amigos da física.
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