Concurso “Na Senda de Darwin”

O concurso “Na Senda de Darwin”, destinado aos alunos do Ensino Secundário de todo o país, acerca de
Charles Darwin, conceituado naturalista britânico. Insere-se nas comemorações dos 200 anos do
nascimento de Charles Darwin e dos 150 da publicação do seu livro A Origem das Espécies. Organizado
pelo jornal Ciência Hoje, com o apoio do Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica inscreveram-se 266 escolas.

A primeira fase
Em Setembro terão inicio as provas decorrendo até ao mês de Fevereiro. Os temas são os seguintes:
1º Tema – Setembro de 2008 - Vídeo - Reportagem de rua – «Sabe quem foi Charles Darwin?»
2º Tema – Outubro 2008 - Prova Escrita - «O que Darwin viu nas Galápagos»
3º Tema – Novembro 2008 - Vídeo – «Um dia a bordo do Beagle».
4º Tema – Dezembro 2008 - Áudio – «Chegada de Darwin a Londres»
5º Tema – Janeiro 2009 - Prova escrita - «Explica-me ‘A Origem das Espécies’ como se eu fosse muito burro»
6º Tema – Fevereiro 2009 - Vídeo - «Julgamento» de Darwin»
Cada prova será sujeita à votação de um júri composto por cinco elementos de diferentes áreas, que variava de prova
para prova.
(As provas podem ser consultadas em: http://www.cienciahoje.pt/26136.)
No dia 24 de Fevereiro serão conhecidas as dez equipas que passarão à fase final do concurso.

A final
As dez equipas vão ter de fazer uma apresentação oral de um tema que podem escolher de um leque que lhes vai ser
proposto. Têm doze minutos para o fazer e, depois, respondem durante oito minutos, às questões que lhes vão ser
colocadas pelo júri. Esta sessão é pública e tem lugar no Salon Caffé do Casino da Figueira da Foz.

A Gala da Ciência
Na noite de Sábado 14 de Março, as equipas irão assistir à Gala da Ciência 2009, organizada pelo jornal Ciência Hoje,
onde serão atribuídos os galardões Seeds of Science e anunciados os vencedores do concurso “Na Senda de Darwin”.

O prémio final – a Viagem ao Equador e às Galápagos
A viagem decorre entre os dias 5 e 15 de Abril. Nos primeiros quatro dias o destino será o Equador (Parque Nacional
de Cotopaxi, Quito - a capital, Otavalos e Tulipe). Nos restantes dias a equipa vencedora visitará cinco ilhas do
Arquipélago das Galápagos que serviu de base para a teoria de Darwin sobre “A Evolução Das Espécies”.

