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São José-SC, 25 de fevereiro de 2015. 
  Circular nº 008/2015 
  Ref.: Clube da Astronomia, Ciência e Tecnologia - 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 2015 o Clube de 

Astronomia, Ciência e Tecnologia, destinado aos educandos e educandas do 4º ao 8º Ano.  

 “Trata-se da investigação e da proposição de soluções para discussões que afetam nossa 

sociedade, nos temas: Vida Extraterrestre (Exemplo de subtema: Quais planetas suportariam vida?); 

Consumo e aproveitamento de água (Exemplos de subtema: Redução do consumo; Papel da água na 

civilização); Crise energética (Exemplo de subtema: Redução do consumo; projetar casa eficiente).  

Serão realizados encontros semanais nos quais os participantes terão momentos de discussão 

e atividades práticas, realizadas no período do contra turno, a partir de 05/03/2015. Todo encontro, às 

quintas-feiras, com 1h 30min de duração, é planejado para que os estudantes resolvam situações 

problemas que surjam durante as investigações. Para solucioná-las, serão desenvolvidas atividades 

experimentais, construção de maquetes, consulta a especialistas, pesquisas em livros, revistas e 

internet, entre outros. Os resultados serão divulgados pelos próprios estudantes em alguma mídia a 

definir (jornal próprio, blog, vídeodepoimento, entre outros). Os principais objetivos do Clube são: 

desenvolver nos estudantes, através da pesquisa e da reflexão, o saber científico, cultural e social; 

levar o estudante a problematizar temas e a buscar parcerias que o levem à solução dessas questões; 

oportunizar infraestrutura e espaço físico acolhedor aos participantes para que possam desenvolver 

projetos e construir formas de transmiti-lo; viabilizar troca de experiências entre estudantes de 

diferentes idades e com diversificados níveis de conhecimento.” 

O projeto será aplicado pelo professor Thiago Farias ou João Paulo Mannrich, licenciados em 

Física pela UFSC e Mestres em Educação Científica e Tecnológica da mesma universidade.  

 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, sem 

a interveniência do Colégio. 

Haverá uma demonstração da atividade no dia 26/02/2015 (quinta-feira), das 08h às 09h30min 
ou das 16h às 17h30min, no Colégio.  
 
 

 

 

 
 
 
 

 

  A Direção 

Obs.: Esta ficha deverá ser entregue ao Setor de Matrículas do Colégio até o dia 03 de março de 
2015. O pagamento da inscrição - R$ 60,00 (sessenta reais) - referente ao material, será feito 
diretamente ao educador da atividade no dia da demonstração ou no 1º dia de aula. As demais 
parcelas também serão pagas diretamente ao educador da atividade. 
Eu,_________________________________________________________, solicito a inscrição do(a) 

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

no Clube da Astronomia, Ciência e Tecnologia - Baú de Ciências, conforme circular 008/2015. 

São José - SC___/___/2015                                       
_____________________________________ 

                                                                                                       Assinatura do(a) Responsável 

                       Turmas  Vespertinas 

Horário - quinta-feira   Turma 

14h às 15h30min    4º e 5º Anos  

16h às 17h30min    6º,7º e 8º Anos 

                       Turmas  Matutinas 

Horário - quinta-feira   Turma 

08h às 09h30min    6º,7º e 8º Anos 

10h às 11h30min    4º e 5º Anos 
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