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SPArq nº 09851      
 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2013/CGGOC/CAPES. 

 
 
 

Brasília, 05 de fevereiro de 2013. 
 
Assunto: Projeto “Aventuras na Ciência” 
 
 

Senhor(a) Coordenador (a),  

 

1. A Capes está apoiando o projeto  “Aventuras na Ciência” da Universidade de São Paulo, 
destinado à elaboração de kits didáticos nas áreas de Biologia, Química, Física, Matemática e 
Astronomia, dirigidos a alunos do Ensino Médio. São eles:  

a) Aventuras com raios de luz – Introduz leis básicas da ótica geométrica, 
permitindo verificá-las, visualizando e registrando o trajeto dos raios luminosos e 
entender como funcionam instrumentos óticos, inclusive o telescópio de Galileu. 

b) Explorando os céus – utilizando o Galileoscópio, projetado para o Ano 
Internacional da Astronomia, permite observar todos os objetos astronômicos 
descobertos por Galileu. 

c) As certezas do acaso – introduz as ideias básicas do cálculo de probabilidades, 
ilustrando-as com experimentos de lançamento de dados de diferentes formas, 
sorteios e aplicação à genética. 

d) Descobrindo o mundo da química – é um mini-laboratório químico, empregando 
pequenos frascos de eppendorf e doses mínimas de reagentes, sem riscos para 
os usuários. 

e) O mundo microscópico – utilizando um microscópio de  baixo custo de qualidade 
suficiente, permite observar células vegetais e humanas e preparar e observar 
eucariotos microscópicos. 

2. Neste projeto está previsto a realização de uma prova de conceitos para avaliar a aplicação e 
uso dos kits por alunos do Ensino Médio das escolas públicas e por professores que o utilizarem em 
suas salas de aula. 

3. Com o intuito de colaborar com o projeto e ao mesmo suprir os Laboratórios Interdisciplinares 
de Formação de Educadores na sua IES, estamos encaminhando os cinco kits confeccionados no 
âmbito deste projeto e solicitamos, dentro do possível, a colaboração dos senhores e senhoras na 
avaliação que fará parte da prova de conceitos.   

4. Os kits serão encaminhados diretamente pela USP para a Coordenação do LIFE e tão logo 
as instruções relativas à prova de conceitos sejam concluídas encaminharemos para todos os 
coordenadores de LIFE que se desejarem colaborar com o projeto. Essa colaboração compreende a 
testagem do material didático que poderá ser realizado por professores dos cursos das áreas afins.   
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5. A entrega dos kits está prevista para março/2013. Assim, solicitamos a gentileza de 
encaminhar e-mail para life@capes.gov.br  tão logo os kits sejam recebidos em sua IES.  

6. Reafirmamos nossos agradecimentos a todos os que colaborarem conosco em mais esta 
atividade e apresentamos nossos votos de apreço e consideração nos colocando à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

 

 
 
 

IZABEL LIMA PESSOA  
Coordenadora Geral de Formação de Docentes da Educação Básica  
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