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2.º Concurso Cozinha Solar Quercus – IPG/ESTG 

Regulamento 

1 – Contexto 

O 2.º Concurso “Cozinha Solar Quercus – IPG/ESTG” surge no seguimento da 1.ª edição realizada 

no ano lectivo anterior. A importância da redução da dependência do uso de combustíveis fósseis 

como forma de minimizar as alterações climáticas causadas pelo Homem, torna importante trazer a 

temática das energias renováveis para o ensino. Através de actividades pedagógicas-científicas, será 

possível fomentar a interiorização dos conceitos já presentes nos currículos e a melhor formação 

dos futuros investigadores e consumidores responsáveis.  

 

2 – Objectivos 

O objectivo do presente concurso é sensibilizar, de uma forma lúdica e didáctica, as comunidades 

escolares para o potencial de utilização das energias renováveis, com especial destaque para a 

energia solar na sua componente térmica.  

A construção de protótipos recorrendo a materiais de fácil acesso e, preferencialmente, reutilizáveis 

permitirá aos alunos aliar a criatividade ao pensamento científico, assim como aumentar a 

compreensão dos fenómenos físicos, bem como a consciência ecológica.  

 

3 – Organização 

A 2.ª edição do concurso “Cozinha Solar Quercus – IPG/ESTG” é organizado juntamente pelo 

Núcleo Regional da Guarda da Quercus A.N.C.N. e pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

Instituto Politécnico da Guarda.  

 

4 – Participantes 

O concurso é dirigido a todos os alunos do 2.º e 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

(ou equivalente) da área de actuação do N.R. Guarda da Quercus (distrito da Guarda) e este ano 

alargado aos concelhos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (Belmonte, 

Covilhã e Fundão) divididos em três escalões de participação.  

Os participantes deverão estar organizados em equipas de, no máximo, 3 elementos, do mesmo 

Agrupamento escolar e inseridos no mesmo escalão. Cada Agrupamento poderá apresentar o 

número de equipas que desejar.  
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5 – Escalões 

 Escalão A 

Participantes: Alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico  

 Escalão B 

Participantes: Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico  

 Escalão C 

Participantes: Alunos do Ensino Secundário e equivalente  

 

6 – Especificações 

As equipas participantes deverão construir um protótipo de fogão/forno solar com as seguintes 

características: 

 Dimensões máximas da base (comprimento x largura): 100 cm x 100 cm; 

 Os fogões/fornos devem ter capacidade para aquecer 25cl de água ou para cozinhar uma 

maçã; 

 Os materiais de construção são da responsabilidade dos participantes, devendo ser dada 

preferência aos materiais reutilizáveis; 

 Os fogões/fornos deverão ser portáteis e não deverão incluir qualquer fonte de energia que 

não seja a solar, nem qualquer dispositivo eléctrico ou electrónico (caso inclua termómetro, 

o mesmo deverá ser analógico). 

O concurso realizar-se-á em duas fases. 

 Fase 1: Competição em cada Agrupamento para apurar as equipas representantes na fase 

final. 

 Fase 2: Final, a realizar na Guarda. Cada Agrupamento será representado pelo vencedor da 

Fase 1 em cada escalão a concurso.  

 

7 – Inscrições 

As inscrições deverão ser feitas pelos Agrupamentos até ao dia 29 de Janeiro de 2016 através de um 

dos seguintes contactos: 931 104 568 ou guarda@quercus.pt.  

 

 

 

mailto:guarda@quercus.pt
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8 – Calendário 

 Data limite de inscrição: 29/01/2016 

 Fase 1: A definir pelo próprio Agrupamento  

 Fase 2: 14 de Maio de 2016* 

*Caso as condições atmosféricas não permitam a realização do concurso na data definida, a mesma 

será adiada uma semana.  

 

9 – Avaliação 

A avaliação da Fase 2 será realizada por um júri composto por elementos pertencentes à Quercus e à 

ESTG-IPG.  

 

10 – Pontuação / Classificação: 

A pontuação final será o somatório da pontuação de cada um dos seguintes parâmetros: 

 Desempenho (tempo cronometrado para aquecimento de 25 cl de água a uma dada 

temperatura). 

◦ 1º Classificado: 12 pontos 

◦ 2º Classificado: 9 pontos 

◦ 3º Classificado: 7 pontos 

◦ 4º Classificado: 5 pontos 

◦ 5º Classificado: 1 ponto 

 Reaproveitamento de materiais 

◦ 81 – 100%: 8 pontos 

◦ 50 – 80%: 6 pontos 

◦ 26 – 49%: 4 pontos 

◦ 0 – 25%: 1 ponto 
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 Qualidade da construção (portabilidade, durabilidade, etc.) (média das pontuações 

atribuídas pelo júri) 

◦ Muito Bom: 8 pontos 

◦ Bom: 6 pontos 

◦ Regular: 4 pontos 

◦ Fraco: 1 ponto 

 Criatividade/Estética (média das pontuações atribuídas pelo júri) 

◦ Muito Bom: 5 pontos 

◦ Bom: 3 pontos 

◦ Regular: 1 ponto 

 

11 – Prémios 

Todos os participantes terão direito a um certificado de participação. Os finalistas terão direito a um 

certificado de finalista. Os prémios atribuídos são os seguintes: 

 Escalão A 

◦ 1º Classificado: 1 cartão Jovem [prémio atribuído pela MoviJovem]  

◦ 2º Classificado: 1 jogo didáctico [prémio atribuído pela Science4you] 

◦ 3º Classificado: 1 t-shirt do IPG e prémio Quercus  

◦ Agrupamento do 1º Classificado: 1 troféu [prémio atribuído pela Via Rápida]  

 Escalão B 

◦ 1º Classificado: 1 cartão Jovem [prémio atribuído pela MoviJovem]  

◦ 2º Classificado: 1 jogo didáctico [prémio atribuído pela Science4you] 

◦ 3º Classificado: 1 t-shirt do IPG e prémio Quercus  

◦ Agrupamento do 1º Classificado: 1 troféu [prémio atribuído pela Via Rápida]  
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 Escalão C 

◦ 1º Classificado: 1 cartão Jovem [prémio atribuído pela MoviJovem]  

◦ 2º Classificado: 1 jogo didáctico [prémio atribuído pela Science4you]  

◦ 3º Classificado: 1 t-shirt do IPG e prémio Quercus  

◦ Agrupamento do 1º Classificado: 1 troféu [prémio atribuído pela Via Rápida]  

 

Os prémios poderão ser alterados pela Organização, por outros de valor equivalente, sem aviso 

prévio. Poderão ainda ser atribuídos outros prémios ou menções honrosas caso a Organização assim 

o entenda.  

 

12 – Outras considerações 

Todos os casos omissos neste regulamento serão decididos exclusivamente pela Organização. A 

Organização mostra-se ainda disponível para qualquer esclarecimento que haja. Acompanhe todas 

as novidades do concurso no blog criado para o efeito através do seguinte link http://cozinha-solar-

quercus.blogspot.pt/.   

 

13 – Agradecimentos  

O Núcleo Regional da Guarda da Quercus – A.N.C.N. e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

do Instituto Politécnico da Guarda agradecem ao mecenas (Firm Questions) e os apoios ao concurso 

(MoviJovem, Science4you e Via Rápida).  
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