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São José-SC, 27 de fevereiro de 2014. 
  Circular nº 007/2014 
  Ref.: Clube da Astronomia - Baú de Ciências  

 Ensino Fundamental (4º ao 8º Ano)  
   

                       Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Nosso Colégio, em parceria com o Baú de Ciências – empresa especializada em 

divulgação científica e atividades de ensino de ciências – promoverá durante o ano letivo de 2014 

o Clube da Astronomia, destinado aos educandos e educandas do 4º
 
ao 8º

 
Ano.  

 

 Trata-se de oficinas em encontros semanais para estudos de Astronomia, nas quais os 

participantes terão momentos de discussão e atividades práticas sobre o tema, realizadas no 

período do contra turno, nas quintas-feiras, a partir de 13/03/2014. Todo encontro, com 1h 30min 

de duração, é planejado para que os estudantes sejam engajados na resolução de situações 

problema sobre Astronomia. Para solucioná-las, serão desenvolvidas diversas atividades 

experimentais e utilizados um simulador de planetário e outros elementos digitais, como jogos 

exclusivos. Desse modo, cada encontro estimulará a curiosidade e a atitude científica. Os 

educandos montarão seus próprios equipamentos astronômicos, para que os utilizem em casa. 
 

O projeto será aplicado pelo Professor Thiago Farias, licenciado em Física pela 

Universidade Federal de Santa Catarina e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Tecnológica da mesma universidade. Sua dissertação de mestrado tratou 

sobre o uso de Atividades Experimentais na superação de obstáculos de aprendizagem em 

relação a conceitos de Física. 
 

 O investimento será de R$ 60,00 (sessenta reais) para a aquisição do material das 

atividades, mais 09 (nove) parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), com contrato a ser firmado entre 

as partes. 

 
  A Direção 

          

Esta ficha deverá ser entregue, juntamente com o pagamento da inscrição - R$ 60,00 (sessenta 

reais), ao Setor de Matrículas do Colégio, até o dia 11 de março de 2014. As demais parcelas 

serão pagas diretamente ao educador da atividade, em cheques pré-datados, com vencimento até 

o dia 10 de cada mês (com início em 10/04/2014 e final em 10/12/2014); que, para facilitar, podem 

ser enviadas três folhas de cheque a cada três meses. 

 

Eu,_________________________________________________________, solicito a inscrição 

do(a) educando(a) _________________________________________, do _____ ano, turno 

____________ , no Clube da Astronomia - Baú de Ciências, conforme circular 007/2014. 

 

 
São José - SC___/___/2014 

                                       
_____________________________________ 

                                                                                           Assinatura do(a) Responsável 


