
 

Praia Grande, 1º de junho de 2017. 

 

Prezados Pais, 

 Organizamos mais uma atividade extraclasse para ampliar os conteúdos próprios do currículo escolar. 

Será uma proposta interessante para encerrarmos o 1º semestre. 

 Os educandos irão ao Planetário e participarão de um Show de Física! 

 Acompanhem as informações abaixo: 

Planetário do Ibirapuera  

                               Inaugurado em 1957, o espaço sempre esteve no currículo de passeios das 

escolas.   Durante a exibição, todas as luzes se apagam, claro. Mas não se preocupe: basta o novo projetor 

alemão Zeiss Starmaster começar o seu trabalho para que todos fiquem hipnotizados. Na sala de 550 metros 

quadrados em formato circular, os alunos deitados em poltronas similares às de cinema podem vislumbrar o céu 

do verão paulistano de uma forma bem diferente, sem poluição, luzes da cidade ou qualquer nebulosidade. Estrelas, 

planetas, meteoros e cometas aparecem como bonitos pontos iluminados em um cenário digno de filme.  
 

Show de Física  

                   O Show de Física constitui-se de uma série de demonstrações abordando diversos assuntos 

interessantes sobre a Física. Supervisionados por um professor coordenador, monitores treinados fazem uma 

apresentação lúdica, divertida, dinâmica, envolvente e interativa, permitindo que os alunos contextualizem, ampliem 

e estimulem o seu perfil científico. Todo um clima emocional, de suspense e de curiosidade é desenvolvido, 

ocasionando no público um aumento de interesse pela busca das explicações e dos significados subjacentes aos 

fenômenos físicos demonstrados. Tais apresentações ocorrem com a participação ativa da plateia, que a todo 

instante recebe estímulo para interagir com os apresentadores e com os equipamentos que estão sendo utilizados 

na demonstração do fenômeno físico. 
 

 DIA 22/06, QUINTA-FEIRA 

 Saída às 7h e retorno previsto para as 18h. 

 Turmas: 9º ano e Ensino Médio. 

 Investimento: R$95,00 – incluso ingressos nos locais, transporte executivo e monitoria especializada. 

 Obrigatório o uso do uniforme completo. 

 Levar dinheiro para o almoço, faremos uma parada no Mc Donald’s entre as visitas. 

 Protocolo e valor até o dia 13/06, às 12h20, pagamento somente em dinheiro. 

 

                                                                            Atenciosamente, 

    Comunidade Educativa Passionita 

Educando com bondade, firmeza e competência. 

 



 

PLANETÁRIO E SHOW DE FÍSICA 

 

Eu, ....................................................................................................................................................... responsável por  

....................................................................................................................................................... do(a) ...... ano/série 

(     ) AUTORIZO   (     ) NÃO AUTORIZO sua participação na atividade pedagógica proposta para 22/06. 

Praia Grande, ....... de junho de 2017. 

 __________________________________________________ 

RG / Assinatura do responsável 

 

*Entregar este protocolo + valores (R$95,00) até terça-feira, 13/06, às 12h20, aos cuidados da Equipe Pedagógica. 

 


