
 

 
 

Circ.  49/19 

Santa Maria, 8 de abril de 2019 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

 

No próximo dia 11 de abril os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental vão participar de um momento de 
observação astronômica noturna. Tal proposta faz parte de uma das etapas do projeto Astronomia na Escola, que 
acontece em parceria com o Observatório Bioastronômico Cosmos, da cidade de Itaara/RS. 
 
Os estudantes terão a oportunidade de observar o Universo com telescópios newtonianos de alta definição e tecnologia, 
verificando detalhes da Lua e suas crateras, planetas como Saturno e seus anéis, etc. 
 
Informações: 
 
Data: 11 de abril de 2019 (quinta-feira); 
Horário: das 20h às 22h; 
Local: Parque Esportivo Marista no Cerrito. 
 
Orientações / informações complementares / solicitações: 
 

 Todos os estudantes do 6º ano estão convidados a participar desse momento e poderão levar consigo até 2 
(dois) acompanhantes; 

 O deslocamento até o Parque Esportivo Marista fica sob a responsabilidade de cada família; 

 Os estudantes deverão ir devidamente uniformizados; 

 Nessa oportunidade estará sendo divulgado o projeto social Darth Vader Legião do Bem, criado pelo professor 
e historiador, Hernán Mostajo, que tem como principal objetivo levar para crianças em tratamento do câncer 

e também de outras doenças, atividades alegres e teatrais, com os personagens da saga Star Wars. Além das 
apresentações nos hospitais e casas de apoio, as crianças atendidas recebem brinquedos como lembrança da 

atividade. Essas ações além de auxiliar no tratamento das enfermidades, proporcionam momentos de alegria, 

visando diminuir o estresse das internações hospitalares. A Legião do Bem não é uma Organização Não 

Governamental (ONG) e não utiliza recursos públicos, é mantida pelo idealizador, através de recursos diretos 
do Museu e do Observatório e do público em geral que doa brinquedos, alimentos e/ou adquire um produto 
confeccionado pelos voluntários. Estes produtos poderão ser adquiridos no local ou na sede do Observatório: 
canecas (R$ 25,00), botons (R$5,00), camisetas (R$30,00) e almofadas (R$25,00). 
 

Se o céu não estiver em condições climáticas favoráveis a atividade será cancelada. 
 

Solicitamos que seu (sua) filho (a) seja orientado (a) no sentido de aderir e observar as regras estabelecidas, para 
garantir a tranquilidade no desenvolvimento da programação e o êxito nos estudos que serão realizados. 
 

Atenciosamente, 
Profª Carla Denise Machado Borba 

  Coordenadora Pedagógica dos Anos Finais do Ensino Fundamental 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(preencher, recortar e devolver à Coordenação de Turno, em sala de aula, até o dia 9/4) 
 

Cientes do teor da Circ. 49/2019 que informa sobre a observação astronômica que acontecerá no Parque Esportivo 
Marista no Cerrito. 
 
Nome do (da) estudante: .....................................................................................      Turma:...............   Ano:  6º ano EF. 
 

     ______________________________________ 
Assinatura do pai, da mãe ou do (a) responsável 

                                                                                       Em: .......... /4/2019 


