
 

Lista de incentivos e galardões 

Estremoz, 4 de maio 2022 

Dia 28 de abril – Galardão Galopim de Carvalho 

[Para todos os participantes: Certificado de Participação + Puzzle e folhetos Clube Rik & Rok ] 

3º lugar) 

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + Livro Científico + materiais vários 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

2º lugar) 

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + Gramática + Livro Científico + materiais vários 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

1º lugar)  

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + Kit científico “globo” + Livro Científico + materiais vários 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

   

→ Certificados de Classificação & Menções Honrosas 

Serão enviados para as respetivas escolas ao cuidado do professor responsável pelo(s) trabalho(s), 

segundo a inscrição previamente realizada no XV Congresso Nacional Cientistas em Ação.  

 

 



Dia 29 de abril – Galardão Déodat Dolomieu 

[Para todos os participantes: Pasta com documentação + Certificado de Participação] 

3º lugar) 

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + Anuidade Cartão Jovem + Livro Científico + materiais 

vários 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

2º lugar) 

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + Anuidade Cartão Jovem + Livro Científico + Fita do 

Sistema Solar + materiais vários 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

   

1º lugar)  

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + Anuidade Cartão Jovem + Livro Científico + saco de 

pano + fita do sistema solar + materiais vários 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

→ Certificados de Classificação & Menções Honrosas 

Serão enviados para as respetivas escolas ao cuidado do professor responsável pelo(s) trabalho(s), 

segundo a inscrição previamente realizada no XV Congresso Nacional Cientistas em Ação.  

 

 

 

 

 

 

 



Dia 30 de abril – Galardão Cientista 2022 – Joana Caldeira 

[Para todos os participantes: Pasta com documentação + Certificado de Participação] 

3º lugar) 

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + 50,00€ monetários + participação no programa School 

Rocks + Anuidade Cartão Jovem + livro científico 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

2º lugar) 

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + 50,00€ monetários + Livro Científico + participação no 

programa School Rocks + prancheta 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

1º lugar)  

Participantes: Troféu + Livro de Resumos + 50,00€ monetários + participação no programa 

Ocupação Científica de Jovens nas Férias + participação no programa School Rocks + prancheta 

Professor/a: Troféu + Livro de Resumos + livro científico + saco promocional Estremoz + garrafa do 

CCVEstremoz + materiais vários 

Escola: Troféu + Livro de Resumos + caixa com amostras da Geologia de Portugal + Livro 

“Geologia de Portugal”  

 

→ Certificados de Classificação & Menções Honrosas 

Serão enviados para as respetivas escolas ao cuidado do professor responsável pelo(s) trabalho(s), 

segundo a inscrição previamente realizada no XV Congresso Nacional Cientistas em Ação.  

 

 

 

 

 



A tod@s os que tornaram possível esta atribuição de galardões, o nosso 

Muito Obrigado! 

 

 

 


