
                                               ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE   

CLUBE DA CIÊNCIA – Fundamental I – 1º Bimestre 

Professora  responsável: Camila Costa Castilho 

Horário das aulas: 3ª feira – 12h às 13h – 2º ano B e 3º ano B  

                          13h às 14h – 4o ano A 

                          14h  às 15h  – 5º ano A 

             15h15  às 16h15  – 2º ano A 

                                                     16h15 às 17h15 – 3º ano A 

             17h30 às 18h30 – 5º ano B  

Inscrição: de 03 a 07 de fevereiro de 2020 

Início: dia 11 de fevereiro 

Objetivos: 

ü Ampliar e reforçar os conceitos trabalhados em sala de aula; 
ü Fazer com que o aluno compreenda a Ciência através de experimentos baseados na resolução de problemas; 
ü Através de experimentos, explicar aos alunos fenômenos científicos; 
ü Dinamizar o aprendizado de Ciências; 
ü Despertar o lado científico e crítico dos alunos; 

Justificativa: 

ü Na sociedade atual os alunos necessitam ler e interpretar as linguagens da Ciência e da Tecnologia que estão 
presentes em seu cotidiano, a fim de entendê-la. Dessa forma, as aulas de Ciências no Laboratório os 
aproximam desta realidade, capacitando-os e estimulando-os a interferir em sua realidade. 

Estratégia: 

ü Aproximar o aluno da Ciência, usando os conceitos da Alfabetização Científica (análise de dados, elaboração 
de hipóteses, justificativa, explicação e raciocínio); 

ü Utilização do Laboratório de Biologia; 
ü Apresentar aos alunos da escola, a Ciência de forma Lúdica; 
ü Elaboração de modelos experimentais que expliquem os fenômenos cotidianos; 
ü Realização de experimentos que auxiliem no aprendizado dos conceitos apresentados em sala de aula; 

Desenvolvimento: 

O aluno fará a inscrição bimestralmente, pois em cada bimestre trabalharemos módulos de atividades: 
experimentos relacionados ao conteúdo de sala e também experimentos que despertem a curiosidade do aluno. 

A princípio disponibilizaremos 60 vagas, que serão subdivididas entre os 2os, 3os, 4os e 5os anos (manhã e 
tarde), sendo 10 alunos por turma.  

Para o bom desenvolvimento da atividade, o aluno deverá usar avental e não poderá ter mais do que 3 faltas 
no módulo. Caso isso aconteça, perderá o direito de continuar participando das atividades e não terá direito a fazer 
nova inscrição.  

A prioridade para as inscrições será para alunos que ainda não participaram de nenhum módulo. 

Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental I 

 



               ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE   

CLUBE DA CIÊNCIA – Fundamental I 

Inscrição para o 1º Bimestre  

Professora  Responsável:  Camila Costa Castilho 

Horário das aulas: 

3ª feira –  Grupo 1 – 12h às 13h  - 2º ano B e 3º ano B , início em 11/02/2020, término em 30/03/20120. 

                   Grupo 2 – 13h  às 14h  – 4º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. 

                   Grupo 3 – 14h às 15h  – 5º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. 

  Grupo 4 – 15h15  às 16h15 – 2º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. 

                   Grupo 5 – 16h15 às 17h15 – 3º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. 

                   Grupo 6 – 17h30 às 18h30 – 5º ano B, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020.  

 As aulas acontecerão semanalmente. 

Objetivos: 

ü Ampliar e reforçar os conceitos trabalhados em sala de aula; 
ü Fazer com que o aluno compreenda a Ciência através de experimentos baseados na resolução de problemas; 
ü Através de experimentos, explicar aos alunos fenômenos científicos; 
ü Dinamizar o aprendizado de Ciências; 
ü Despertar o lado científico e crítico dos alunos. 

Orientações:  

ü A participação no Clube da Ciência será feita através de inscrição bimestral. 
ü Em cada bimestre disponibilizaremos 10 vagas para garantir o melhor aproveitamento da turma. 
ü Para o 1º bimestre, as inscrições deverão ser feitas de 03/02 à 07/02/2020. O aluno interessado deverá entregar o canhoto abaixo 

para a Coordenação. Não serão aceitas inscrições após esse período. 
ü Para que todos os alunos possam ter a oportunidade de participar, a cada bimestre formaremos os grupos dando prioridade a quem 

ainda não participou. Sendo que havendo vagas disponíveis, o aluno poderá participar quantas vezes quiser. 
ü O aluno que estiver inscrito e tiver três faltas no bimestre, perderá o direito de continuar participando das atividades. 
ü Para o bom desenvolvimento da atividade o aluno deverá usar avental. O Bazar da escola tem aventais para a compra. 
ü A cada bimestre, caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, realizaremos um sorteio.  

Inscrição de 03/02 a 07/02/2020 (1º Bimestre) 

Nome do aluno(a): _______________________________________________________________________   Ano: ________________ 

Quero participar:     3ª feira –  Grupo 1 – 12h às 13h  - 2º ano B e 3º ano B , início em 11/02/2020, término em 30/03/20120. (          )  

                                                      Grupo 2 – 13h  às 14h  – 4º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. (          ) 

                                                      Grupo 3 – 14h às 15h  – 5º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. (          )  

                                    Grupo 4 – 15h15  às 16h15 – 2º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. (          ) 

                                                     Grupo 5 – 16h15 às 17h15 – 3º ano A, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. (          )  

                                                     Grupo 6 – 17h30 às 18h30 – 5º ano B, início em 11/02/2020, término em 31/03/2020. (          )  

 OBS: Se houver mais do que 10 alunos em cada grupo, faremos o sorteio no dia 07 de fevereiro, respeitando a orientação da circular. 

Ass. do Responsável: _________________________________________________________________________   


