
     
 

ISS Estação Espacial Internacional 
 

Regulamento para a seleção de alunos 

 

Introdução 

 

 O projeto educacional ARISS é uma iniciativa internacional criada pela NASA, com o objetivo de 

 motivar os alunos a interessarem-se pelas áreas da ciência, tecnologia e matemática por meio 

 de contactos via rádio com astronautas no espaço. O aspeto mais interessante desse programa 

 é a oportunidade de comunicação em tempo real entre os alunos e os astronautas a bordo da 

 Estação Espacial Internacional (International Space Station – ISS). O projeto ARISS permite 

 aprendizagens sobre a vida a bordo da Estação, a exploração espacial, as reações do corpo 

 humano no espaço e diversos outros assuntos ligados a conteúdos curriculares que são estudos 

 nas aulas pelos nossos alunos. Em articulação com o Parque Tecnológico e a empresa Gadget 

 Priority, os alunos através de uma estação radioamador conversam com os astronautas a bordo 

 da Estação Espacial Internacional. Esta interação dura cerca de 12 minutos, que é o tempo que 

 a Estação leva para passar sobre uma determinada localidade. 

 

Artigo 1º 

Objetivos 

1. Incrementar uma cultura escolar baseada na Inovação e na Criatividade. 

2. Motivar os alunos para as áreas da ciência, tecnologia, matemática e Inglês. 

3. Criar oportunidades para o desenvolvimento de uma comunidade / cultura científica 

através de parcerias com o tecido empresarial no território educativo de Óbidos.  

 
Artigo2.º 

Candidaturas 

1. Podem candidatar-se ao Projeto ISS Estação Espacial Internacional todos os alunos que 

frequentam o 7.º e 10.º anos da Escola Josefa de Óbidos, individualmente ou em 

grupos de 3.
1
 

2. A candidatura é composta por duas fases. Na primeira fase (escrita), serão 

selecionados os 20 melhores trabalhos, que passarão à fase seguinte. Na segunda fase 

(oral), serão apurados os 12 trabalhos finalistas. 

3. FASE 1 - Cada aluno ou grupo candidata-se apresentando em documento escrito as 

três questões, que deseja fazer aos astronautas da estação espacial. Os alunos devem 

fazer uma contextualização do trabalho e justificar a pertinência das perguntas. 

FASE 2 – Os alunos, que passarem à fase 2, apresentam, oralmente, a defesa do seu 

trabalho. 

 

Artigo 3º 

Requisitos do trabalho 

1. O trabalho escrito deverá ter, no máximo, uma extensão correspondente a 1 página A4 

(Arial, corpo de letra de tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5) 

2. As questões devem ser apresentadas em Português e em Inglês. A contextualização e a 

justificação, apenas, em Português. 

3. A presentação oral terá a duração de 5 minutos e deve ser feita em Inglês. 

                                                           
1 Os grupos devem eleger um porta-voz que será o representante do grupo na comunicação com os astronautas da Estação 
Espacial. 

http://www.gadgetpriority.pt/
http://www.gadgetpriority.pt/


 

Artigo 4º 

Prazos de candidatura 

1. Os trabalhos escritos deverão ser enviados para o seguinte email - 

nasa@escolasobidos.net até ao dia 7 de março. 

2. A apresentação oral dos trabalhos será no Parque Tecnológico, dia 3 de abril, a partir 

das 9H00, integrando a programação da Semana Cultural da Josefa.
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Artigo 5º 

Critérios de seleção dos trabalhos 

1. O júri é constituído por um representante do Município, Parque Tecnológico, empresa 

Gadget Priority e um professor de cada área participante no projeto (Inglês, Geografia, 

Matemática, Ciências Naturais e Ciências Físico-químicas). Cada um dos parceiros é 

responsável pelas respetivas nomeações. Serão selecionados oito (8) trabalhos de 7.º 

ano e quatro (4) trabalhos de 10.º ano. 

2. Os critérios de seleção dos trabalhos escritos são os seguintes
3
: 

 Tema e Tipologia – 30 %     Coerência e Pertinência do Conteúdo – 40%     Estrutura e 

Coesão – 15% - Morfologia e Sintaxe - 15% 

Quanto à apresentação oral 
4
: 

Âmbito - 25%     Correção - 15%     Fluência - 10%     Desenvolvimento Temático e 

Coerência - 25% Interação - 25% -  

3. O júri deverá atribuir uma pontuação de 0 a 100 a cada um dos trabalhos 

apresentados com a seguinte correspondência: 

Insuficiente 1% – 49%        

Suficiente – 50% – 69%       

Bom – 70% – 89%       

Muito Bom – 90% - 100% 

4. A avaliação realizada pelo júri, sucessivamente nas fases escrita e oral, terá os 

seguintes fatores de ponderação cumulativos na determinação dos trabalhos 

selecionados: 

Trabalho escrito – 40 % 

Defesa (oral) do trabalho – 60% 

 

Artigo 6º 

Prémios de Participação 

1. Os alunos vencedores terão a oportunidade única de comunicar com os astronautas da 

Estação Espacial e de visitar o Laboratório de Aeroespacial, do Departamento de 

Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
2 Os trabalhos devem ser identificados com nome, ano, número e turma. 
3De acordo com os critérios do Gabinete de Avaliação Educacional. 
4 De acordo com os critérios do Gabinete de Avaliação Educacional 
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