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O Desafio Europeu Astro Pi é um projecto de educação da ESA (Agência Espacial 
Europeia) realizado em colaboração com a Fundação Raspberry Pi. Oferece aos 
estudantes e jovens a incrível oportunidade de realizar investigações científicas 
no espaço, escrevendo programas de computador que são executados em 
computadores Raspberry Pi a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

O Desafio Astro Pi é dividido em duas missões separadas, com diferentes níveis de 
complexidade: a Mission Zero e a Mission Space Lab. Este documento é um guia 
para participar na Mission Zero.

A Mission Zero oferece aos participantes até 19 anos de idade a possibilidade de 
ter o seu código executado na Estação Espacial Internacional! É adequado para 
iniciantes em programação e/ou crianças em idade escolar primária. As equipas 
ou individuais escrevem um programa simples para exibir uma mensagem e 
leituras da humidade no computador Astro Pi, para os astronautas visualizarem 
enquanto realizam as suas tarefas diárias na Estação Espacial Internacional. Não 
é necessário nenhum hardware especial ou conhecimento prévio de programação 
e todos os participantes que seguem as regras do desafio têm a garantia de que o 
seu programa será executado no espaço! 

INTRODUÇÃO

https://astro-pi.org/pt/mission-zero/
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A Mission Zero pode ser concluída em uma única sessão de 60 minutos e em qualquer computador 
com acesso à Internet. Os estudantes e jovens trabalham individualmente ou em equipas de duas a 
quatro pessoas e seguem o nosso guia prático (rpf.io/mzproject-pt) para escrever um pequeno 
programa em Python que mostra a sua mensagem para os astronautas da Estação Espacial 
Internacional e uma leitura da  humidade  no ecrã do computador Astro Pi. Não é necessário hardware 
extra e tudo pode ser concluído num navegador da web.

Atividade Data

Lançamento do desafio 13 de setembro de 2021

Encerramento das submissões 18 de março de 2022

Confirmação do status do voo maio de 2022

Certificados entregues aos participantes  junho de 2022

DIRETRIZES DA
MISSION ZERO 2021/22

https://projects.raspberrypi.org/pt-PT/projects/astro-pi-mission-zero
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Para participar, os participantes devem:
          Inscrever-se individualmente ou como equipa de dois ou quatro 
          membros 
          De idade inferior a 19 anos
          Ser supervisionado(s) por um professor, mentor ou educador, 
          que será o ponto de contacto com a equipa do Astro Pi
          Fazer parte de uma equipa composta por pelo menos 50% de membros que 
          sejam cidadãos de um Estado membro da ESA* ou do Canadá, Letónia, 
          Lituânia, Eslovénia ou Malta

Além disso, cada participante deve ser pelo menos um dos seguintes: 
          Matriculado a tempo inteirol numa escola primária ou secundária, 
          num Estado Membro da Agência Espacial Europeia (ESA) ou no 
          Canadá, Letónia, Lituânia, Eslovénia ou Malta
          Frequentar o ensino doméstico (certificado pelo Ministério da 
          Educação Nacional ou entidade oficial autoridade num Estado-
          Membro da ESA ou no Canadá, Letónia, Lituânia, Eslovénia ou Malta)
          Membro de um clube ou grupo pós-escolar (como Code Club, 
          CoderDojo ou Escoteiros) localizados num Estado-Membro da ESA ou
          no Canadá, Letónia, Lituânia, Eslovénia ou Malta
 
Desde que o programa do participante/equipa siga as diretrizes e não contenha linguagem imprópria ou 
desagradável, é garantido que funcionará na Estação Espacial Internacional por 30 segundos em maio de 
2022. Cada participante receberá então um certificado eletrónico registando os horários exatos de início 
e fim, e a posição da EEI quando o seu programa foi executado - o seu pedaço da história da ciência 
espacial para manter!

O professor / mentor tem a responsabilidade de registar os participantes / equipas que estão a 
supervisionar em astro-pi.org.

Não há limite para o número de inscrições que uma escola ou clube pode enviar, mas cada estudante ou 
jovem só pode entrar uma vez, individualmente ou como parte de uma equipa.

¹ *Estados-Membros da ESA em 2021:
   Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países

   Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

   Além dos 22 Estados Membros, também Canadá, Letónia, Eslovénia e Lituânia, com base nos seus acordos com a ESA, qualificam-se para

   participar plenamente nos programas do Escritório de Educação da ESA.

   A ESA também aceitará inscrições de escolas primárias ou secundárias localizadas fora de um dos Estados Membros ou Estados Associados

   da ESA, desde que tais escolas sejam oficialmente autorizadas e/ou certificadas pelas autoridades oficiais de educação de um Estado

   Membro ou Estado Associado da ESA (por exemplo, escola francesa fora da Europa oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação

   francês ou entidade delegada).

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

Nota: Se o mentor é um pai 
que participa a partir de casa, 
eles só devem registar os seus 
próprios filhos. Se as crianças 
desejam participar da Mission 

Zero como parte de uma 
equipa maior, devem pedir ao 
professor ou mentor do clube 

para registá-las como um 
grupo.
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Este ano todos os participantes da Mission Zero terão a oportunidade de votar nos nomes dos dois 
novos computadores Astro Pi que enviaremos para a Estação Espacial Internacional em Dezembro. 
Este não é um requisito para participar na Mission Zero.

Daremos aos computadores Astro Pi o nome de dois cientistas europeus inspiradores. Existem 
centenas de homens e mulheres que contribuíram para a ciência e a tecnologia; os participantes 
podem sugerir os seus próprios nomes ou escolher da nossa lista de (assegure-se de usar a versão 
Inglesa do nome)

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

Para votar, os participantes devem adicionar uma 
mensagem curta ao seu programa Mission Zero para 
mostrar o nome escolhido no ecrã LED do Astro Pi. 
Você precisa de começar a mensagem com as palavras 
“My name should be” (em inglês)

Por exemplo, se um participante ou equipa quisesse votar 
em Ada Lovelace, o seu código seria assim:

AJUDE-NOS A NOMEAR OS NOVOS
COMPUTADORES ASTRO PI

Se quiser votar, a sua mensagem tem que começar com estas palavras. De outra forma, a sua 
entrada não será contada. Para obter instruções completas sobre como incluir uma escolha de nome 
numa submissão da Mission Zero, por favor, consulte o guia do projeto Mission Zero em 
rpf.io/mzproject-pt.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)

https://projects.raspberrypi.org/pt-PT/projects/astro-pi-mission-zero
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Acede ao site do Astro Pi (astro-pi.org). Se o desafio da Mission Zero ainda não teve início, 
podes inscrever-te no site para receber o boletim informativo do Astro Pi e manter-te 
informado.

Professores/mentores registam-se para a Missão Zero através do site do Astro PI e 
recebem um código de sala de aula único. Todos os participantes/equipas que são 
supervisionadas pelo mesmo professor/mentor usam o mesmo código de sala 
de aula quando enviarem as suas participações.

Estudantes e jovens acompanham o nosso guia (rpf.io/mzproject-pt) 
para completar a atividade de programação usando o emulador web 
Mission Zero Sense HAT (trinket.io/mission-zero).

Alunos e jovens enviam os seus programas finalizados através do 
emulador Mission Zero Sense HAT. O programa não pode ser alterado 
depois de ter sido submetido. Para cada inscrição, o professor/mentor recebe um recibo 
por e-mail com os detalhes dos participantes e um link para uma cópia do seu programa.

Todas as participações que seguirem as regras do desafio recebem automaticamente o 
status de voo.

Os estudantes e jovens bem-sucedidos têm os seus programas a serem executados no 
espaço em Maio de 2022.

Em Junho de 2022, os professores/mentores receberão por e-mail os certificados oficiais 
da Mission Zero das suas equipas.
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O prazo para enviar entradas para Astro Pi Mission Zero é 18 de Março de 2022. Não serão aceites 
participações submetidas fora do prazo ou que não tenham sido submetidas através do emulador web 
Sense HAT para a Mission Zero.

COMO PARTICIPAR
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https://astro-pi.org/
https://projects.raspberrypi.org/pt-PT/projects/astro-pi-mission-zero
https://trinket.io/mission-zero
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Obrigado pelo vosso interesse no Desafio do Astro 
Pi Europeu: Mission Zero!

Se deseja receber mais informações ou atualizações acerca do desafio, aceda 

astro-pi.org

Para recursos e ideias de projetos, vá para astro-pi.org/resources

Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipa do Astro Pi pelo 

e-mail astropi@esa.int ou segue-nos no Twitter @astro_pi

O desafio Europeu Astro Pi é um programa de educação da AEE organizado em

colaboração com a Fundação Raspberry Pi.

Para mais informações sobre os programas de educação da AEE, visite

www.esa.int/Education

Para obter mais informações sobre a Fundação Raspberry Pi, aceda a 

www.raspberrypi.org

https://astro-pi.org/
https://astro-pi.org/resources/
https://twitter.com/astro_pi?lang=en
http://www.esa.int/Education
https://www.raspberrypi.org/

