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Sobredotados em contacto com a Física  
 

 Braga, 8 de Março de 2008 – No dia 8 de Março de 2008, o 

Departamento de Física da Universidade do Minho acolheu nos seus 

laboratórios alunos do Programa de Enriquecimento dos Domínios Aptidões, 

Interesse e Socialização (PEDAIS). Este programa está inserido na 

Delegação de Braga da Associação Nacional de Estudo e Investigação à 

Sobredotação (ANEIS).  

A workshop que estes alunos frequentaram no Departamento de Física 

da Universidade do Minho, permitiu que estes realizassem experiências 

sobre energias alternativas, optometria, ondas e som.  

Os alunos estiveram a realizar testes sobre energia eólica, energia 

solar e energia eléctrica gerada por pilhas de combustível. Esta experiência 

permitiu que estas crianças aprendessem fazendo, já que lhes foi dada a 

oportunidade de montarem, alterarem montagens, com o objectivo de verem 

e controlarem os parâmetros da produção de energia por este método. 

Foi-lhes dada a oportunidade de contactarem com os aspectos 

vibratórios e acústicos dos instrumentos musicais e o comportamento do 

som, nomeadamente em cordas de guitarra bem como num violino.  

Na área da optometria, e após uma breve explicação da estrutura e 

função do olho dada por um docentre do Departamento de Física, os alunos 

realizaram experiências sobre desdobramento de imagens com prismas. 

Tiveram o primeiro contacto com indução de defeitos refractivos, com  a 

respectiva correcção com lentes e foi com alguma emoção que manusearam 

lentes de contacto. 

Anexo: Fotos 
 

Para esclarecimentos adicionais, contactar:   

Sandra Carvalho                                  
Tel.: 351 253.510.470 
Telem: 96 8208481 
e-mail:  sandra.carvalho@fisica.uminho.pt 
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Alunos a realizarem uma experiência sobre energia eólica 

 

 

Alunos a realizarem experiências sobre enertgia solar 
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Alunos a realizarem experiências sobre modos de vibração de um violino 

 

 

Alunos a contactarem com lentes de contacto  

 


