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Concurso 

Pontes de Esparguete 
Alunos do 9º ano – Físico-Química 

 

 

 
 

No âmbito da disciplina de Físico-Química, os alunos do 9.º ano de escolaridade das três escolas do 
agrupamento participaram num concurso que consistiu na construção de uma ponte de esparguete na 
categoria de “Resistência” ou “Estética/Criatividade”. Este concurso enquadra-se na temática das Forças e 
teve como principais objetivos aumentar o interesse dos alunos pela Física, potenciar a sua criatividade e 
capacidade de investigação, e mobilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula para a construção de 
materiais cientificamente pedagógicos. Após a sua construção, as pontes estiveram expostas durante uma 
semana, no mês de fevereiro, em cada uma das bibliotecas das três escolas do agrupamento. 

 

 
 

Exposição das pontes 
 
As pontes foram, posteriormente, avaliadas em cada uma das categorias a concurso. Na E.B. 2, 3 de 
Campo de Besteiros, as pontes vencedoras em cada uma das turmas, de acordo com as categorias a 
concurso foram elaboradas pelos seguintes alunos: 
 

Turma 
Categoria 

“Resistência” - Massa suportada  “Estética/Criatividade” 

E João Duarte e Roberto Machado - 26 Kg Leonardo Vale 

F Carolina Fernandes e Bárbara Carvalho 5 – 26,7 Kg 
Adriana Cruz e  
Marcelo Santos 

G Afonso Mesquita e Rúben Lopes – 52,4 Kg 
Daniela Marques e 
Tomaz Matos 



 

 
Pontes vencedoras na  

E.B. 2,3 de Campo de Besteiros 
 
 
 

 
Na E.B. 2, 3 do Caramulo, as pontes vencedoras foram elaboradas pelos seguintes alunos: 
 

Turma 
Categoria 

“Resistência” - Massa suportada  “Estética/Criatividade” 

H Francisco Gonçalves – 49,6 Kg 
Alexandra Pereira e Eduardo 
Ferreira 

I Marco Ferreira – 6,1 Kg 
Andreia Viegas e  
Tânia Santos 

 
 

 
 
 

 
Pontes vencedoras na  
E.B. 2,3 do Caramulo 

 
 



Na E.S. de Tondela, as pontes vencedoras foram elaboradas pelos seguintes alunos: 
 

Turma 
Categoria 

“Resistência” - Massa suportada  “Estética/Criatividade” 

A David Cardoso e Paulo Tavares  - 21,7Kg 
Inês Gomes e  
Mariana Vinhanova 

B Gonçalo Ribeiro e Guilherme Santos 13 – 24 Kg 
Andreia Gonçalves e Beatriz 
Pereira 

C Gonçalo Domingos e Tiago Gonçalves – 21,6 kg  
Miguel Coelho e  
Sara Fonseca 

D André Pereira e Ângelo Alves – 46,7 kg 
André Pereira e  
Ângelo Alves 

 
 
 

 

 
 

Pontes vencedoras na E.S. de Tondela 
 
Na última semana de aulas do segundo período foram entregues os prémios aos alunos que construíram as 
pontes vencedoras em cada uma das turmas. Foi ainda premiada a melhor ponte, por escola, em cada 
categoria. 
 
O balanço global da realização desta atividade foi bastante positivo, uma vez que a maioria dos alunos se 
empenhou bastante na construção das diversas pontes. Além disso, revelaram bastante entusiasmo e 
colaboração no dia da avaliação da resistência das mesmas, tendo ficado surpreendidos com alguns 
resultados obtidos. 
 
Os docentes organizadores desta atividade agradecem a todos os que deram o seu contributo para a 
concretização da mesma.  
 

 
Os docentes de Físico-Química organizadores e orientadores desta atividade 

Brígida Chaves 
Cristina Carmelo 
Paulo Gonçalves 


