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Comunicado nº 10/2017 – SAÍDA CULTURAL – CATAVENTO/ PLANETÁRIO/ MUSEU AFRO  

São Vicente, 14 de março de 2017. 

Senhores Responsáveis dos alunos do EFII: 

 Apresentamos uma atividade extraclasse de cunho pedagógico. Propostas desta natureza 

ampliam a formação do educando, pois possibilitam aos adolescentes experimentar o conteúdo com 

uma abordagem diferente do contexto escolar. 

CATAVENTO – ESPAÇO CULTURAL E EDUCACIONAL 

Criado com a vocação de ser um espaço interativo que apresente a ciência de forma instigante para 
crianças, jovens e adultos, desde sua inauguração em 2009 o Museu Catavento tem sido um grande fenômeno 
de público, tendo atingido a marca de dois milhões e meio de visitantes em apenas seis anos de operação, 
tendo sido o Museu mais visitado do Estado de São Paulo por três anos consecutivos. 

O grupo de alunos será subdividido entre os seguintes roteiros: 
SUBMARINO: O objetivo da sessão é a reflexão sobre a pesquisa científica e a importância da preservação do 
meio ambiente. Tudo isso a bordo de um simulador de submarino de pesquisa interativo onde o aluno é 
apresentado a conceitos da biologia marinha, oceanografia, sustentabilidade e preservação ambiental. 
VIDA: A sessão é dividida em quatro eixos: Biodiversidade, Corpo Humano, Evolução e DNA. A exposição é 
diversificada contando com réplicas de animais em tamanho natural e aumentadas, aquários, crânios dos 
ancestrais humanos etc. 
ENGENHO: É a sessão do museu que busca trazer experimentos relacionados à Física como Sala das Ilusões, 
Som, Óptica etc. 
NAVE: Proporciona a experiência de embarcar e interagir em um simulador de nave espacial, vendo a Terra de 
várias óticas.  

ASTRONOMIA: Explora a história do Universo, Sistema Solar, Constelações e movimentos celestes.  

PLANETÁRIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

O Planetário do Ibirapuera foi inaugurado em 1957. Após um longo período sem atividade, o local foi 
reaberto ao público em setembro de 2006. O primeiro planetário da América Latina dispõe agora de 
equipamentos ultramodernos dentro de um edifício desenhado pelos arquitetos Eduardo Corona, Roberto G. 
Tibau e Antônio Carlos Pitombo, diretamente inspirados pelos anos 50. 

 
 As poltronas estão dispostas em círculos e a projeção ocorre no alto da cúpula, desta forma não há 

lugares privilegiados na sala. As poltronas possuem reclinação e travamento automático adequado ao formato 
da sala e do tipo de projeção. 
 

MUSEU AFRO-BRASIL 

Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do mais famoso Parque de São Paulo, o Parque 
Ibirapuera, o Museu conserva, em 11 mil m2 um acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, 
gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre 
o século XVIII e os dias de hoje. O acervo abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-
brasileiros, abordando temas como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros temas ao registrar 
a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. 
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 DATA: 12 de abril, quarta-feira. 

 HORÁRIO: Saída do Colégio às 7h (chegar até 6h45 para organização) e retorno previsto para                     
às 18h. 

 

 INVESTIMENTO: R$ 100,00 (à vista até o dia 05/04 ou 2x – cheques pré-datados para 05/04 
e 05/05/2017). 

 

 ALMOÇO: Iremos lanchar no Mc Donald´s (valor não incluso). Além do dinheiro para o almoço, 
sugerimos levar lanche para ser consumido no trajeto de ônibus. 

 

 DATA MÁXIMA PARA PAGAMENTO E ADESÃO: 05/04, quarta-feira. 
 

 Obrigatório uso do uniforme completo (jaqueta, camiseta, calça) e tênis. 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Equipe Técnica Pedagógica 
                          Comunidade Educativa Passionista 

                 Educando com Paixão  

                             COMUNICADO GERAL 10/2017  

                                     SAÍDA CULTURAL/ ATIVIDADE EXTRACLASSE EFII 

  

São Vicente, 14 de março de 2017. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, responsável pelo  

aluno(a) ____________________________________________________________________, do _____ Ano do   

Ensino Fundamental II,  autorizo sua participação nas atividades propostas para o dia 12/04/2017 – Saída Cultural ao 

Espaço Catavento, Planetário e Museu Afro Brasil na cidade de São Paulo. 

Assinatura: __________________________________ Data: ______/______/2017 

 

-  Investimento de R$ 100,00 (à vista) ou 2x – cheques pré-datados para 05/04 e 05/05/2017       

   Protocolo e pagamento até 05/04 (4ª feira). 

-  O comunicado na íntegra consta no site e foi enviado pelo aplicativo ClassApp. 

 

             

 

Assinatura do responsável: ___________________________________________           RG: 

___________________ 

 

Coordenação Pedagógica:  


