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ATIVIDADE DO CLUBE DE CIÊNCIAS 

Prezada Família: 

Para o encerramento das atividades deste ano do Clube de Ciências, a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em parceria com o Museu de 

Ciências e Tecnologia, propõe a participação da “Noite no Museu dos Clubes de 

Ciências”. A atividade ocorrerá nas dependências do museu da PUCRS, localizado na Av. 

Ipiranga, 6681 Partenon e contará com o suporte de monitores do museu e professores 

do Colégio Marista Rosário. 

Será um encontro entre os Clubes de Ciências dos Colégios Maristas, onde os 

estudantes participarão de diversas atividades, como caça ao tesouro e desafios 

científicos, além de dormirem dentro do museu. Ao longo de todo o evento, o espaço 

será exclusivo para o uso dos Clubes de Ciências (visitantes externos não poderão 

participar). 

O evento ocorrerá no dia 30 de novembro, sexta-feira, das 21h30 às 8h do dia 

seguinte, 1° de dezembro, sábado. Todos os estudantes devem portar RG, 

cartão/carteira do plano de saúde, travesseiro, lanterna, cobertor e materiais de higiene 

pessoal. Além disso, devem estar vestindo uniforme escolar e tênis, não sendo 

necessário levar pijamas ou outro traje para dormir. 

Durante a noite, os estudantes receberão um lanche. Caso a família perceba que é 

necessário levar mais alimentos, será permitido o envio, entretanto deve-se seguir as 

recomendações do evento. No sábado, será oferecido um café da manhã. 

O investimento para participar da noite é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por 

estudante, sendo possível o pagamento por depósito bancário ou na bilheteria do museu 

até o dia 14 de novembro. Os participantes devem entregar a inscrição preenchida na 

Coordenação de Turno do Colégio, junto com o comprovante de pagamento, até o dia 14 

de novembro. 

 

Atenciosamente, 

 

     Andressa Wiebusch         Roberto Bonatto 

Coordenadora Pedagógica             Coordenador de Turno 

 


