
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaram na primeira eliminatória das Olimpíadas Portuguesas de Biologia, categoria sénior, 

52 alunos da Escola Secundária de São João do Estoril (22 de 10º ano e 30 de 11º e 12º anos). 

Ficaram apurados para a segunda eliminatória, na categoria de 11º/12º ano, seis alunos (Ana 

Russo - 11º A; Sidrielle Silva - 11º A; Diana Geirinhas - 11º B; Tiago Sousa - 11º B; Valéria 

Spivocenco - 11º B; Maria Inês Gama - 12º B), dos quais três integraram os cinquenta alunos 

apurados a nível nacional para a terceira eliminatória: Diana Geirinhas, Tiago Sousa e Maria 

Inês Gama.  Como resultado da terceira eliminatória, Tiago Sousa ficou apurado para 

representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Biologia, que se realizam na Arménia 

de 10 a 18 de julho de 2022; Diana Geirinhas ficou classificada nos dez primeiros lugares da 

categoria sénior de 11º ano; Maria Inês Gama ficou classificada nos dez primeiros lugares da 

categoria sénior de 12º ano e nos dez primeiros lugares da categoria sénior geral.  

A entrega dos prémios decorreu no dia 4 de junho no Pavilhão do Conhecimento, sendo atribuído 

pela Bastonária da Ordem dos Biólogos, Maria de Jesus Fernandes, um certificado de mérito aos 

três alunos premiados e um galardão à Escola.  

As Olimpíadas Portuguesas de Biologia são um concurso de Ciência, na área da Biologia, 

destinado a estudantes do ensino Básico e Secundário, público ou privado, agrupados em duas 

categorias: as Olimpíadas Júnior (9º ano) e as Olimpíadas Sénior (Secundário). A organização 

está a cargo da Ordem dos Biólogos, em colaboração com o Pavilhão do Conhecimento e com a 

Direção Geral de Educação e Ciência. 

O Agrupamento de Escolas de São João do Estoril felicita todos os participantes pela sua 

prestação e deseja ao Tiago sucesso para a próxima etapa do concurso. 

 

 

 

Professora responsável pelas OPB a nível de escola 

Ana Jesus 

 


