
 

 

                                                      
 
 

   São José – SC, 30/09/2015. 
 
 

Circular nº 031/2015 
Ref.: VI FECIC – Atividade com a equipe de pesquisadores do Baú de Ciências 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Na maioria dos campos de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo. “Os livros, 

revistas, aulas teóricas e conferências fornecem uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente 

os conhecimentos quando colocamos em prática as teorias. Uma das etapas da maior importância do 

método científico é a experimentação. Quando realizamos um projeto científico, observamos, 

experimentamos, investigamos, especulamos e comprovamos a validade de nossas hipóteses, 

mediante mais experimentos.”  

              Uma das vantagens que podemos obter pela realização de um projeto científico é a melhor 

compreensão do tema de estudo. Conforme já divulgado, neste 2º semestre, os(as) educando(as) estão 

fazendo suas investigações e preparando seu trabalho científico que será apresentado na VI FECIC, 

Feira Científica e Cultural, cuja temática central é “Você sabia?”, com subtemas que englobam 

Astronomia e Física. 

Desta forma, pensamos em agregar no aperfeiçoamento e experimentação, a assessoria do 

grupo de pesquisadores do Baú de Ciências – empresa especializada em divulgação científica e 

atividades de ensino de ciências –, que contribuirão para o desenvolvimento das pesquisas que estão 

sendo realizadas, conforme segue:           

 As equipes, acompanhadas dos(as) educadores(as) regentes, terão dois momentos de 
integração com os(as) pesquisadores(as), totalizando 3h de vivências e orientações;  

 No desenvolvimento do projeto para a FECIC, normalmente, os(as) educandos(as) realizam uma 
saída de estudo vinculada ao subtema estudado pela turma. A fim de reduzir custos, que teriam 
com o transporte dos(as) educandos(as) até o Baú de Ciências, o grupo de pesquisadores se 
disponibilizou a fazer esses momentos de integração no Colégio, em horário normal de aula; 

Sendo assim, o investimento ficou somente no custo da assessoria dos pesquisadores, cujo 
valor é de R$ 15,00 (quinze reais), por educando(a), podendo ser pagos até o dia 30/10/2015. 

                                 A Coordenação 
 

--------------------- Favor preencher uma das alternativas abaixo e devolver até o dia 06/10/2015 (terça-feira): ---------------------- 

                

Eu, _______________________________________________________________, responsável pelo(a)  

educando(a) _________________________________________________________________ da turma 

__________  

(     ) AUTORIZO                (      ) NÃO AUTORIZO 

 sua participação nas atividades de vivências e orientações com a equipe de pesquisadores do Baú de 

Ciências, conforme circular nº 031/2015.                                       

                                                                                                          São José, _____/_____/2015 

                                                                                                                  _________________________________________ 

                                                                                                                                       Assinatura do(a) Responsável 

                                                                                                                                   

 


