
      
 

Brasília, 19 de março de 2018. 
 
CIRC. 006/2018 
Assunto: divulgação projeto Garatéa-E/EM. 
 

Prezada família, 
Bom-dia! 

 

Informamos que o colégio Batista de Brasília inscreveu-se para participar do projeto Garatéa-E, que 
consiste no planejamento e elaboração de experimentos variados pelos alunos. Tais experimentos devem 
envolver aplicações físicas (eletrônicas, eletromecânicas), biológicas e químicas, a serem enviados em um balão à 
estratosfera – um ambiente bem diferente daquele em que vivemos. 

A Garatéa – E é um desafio proposto pelo grupo Zenith da USP de São Carlos e conta com o apoio da 
Missão Garatéa. A atividade é focada na divulgação científica para o Ensino Fundamental e Médio, desafiando 
estudantes das escolas do Brasil a desenvolverem projetos.. 

  Para participar, os estudantes interessados formarão grupos (3 a 5 alunos) e elaborarão um relatório 
propondo um experimento de interesse científico. Destacamos que a elaboração, o planejamento e a execução 
das atividades são de responsabilidade dos alunos, aos professores caberá apenas o acompanhamento, o auxílio 
aos estudantes em caso de dúvidas e a orientação num formato de Iniciação Científica. A autorização abaixo 
deverá ser entregue até o dia 26/3, segunda-feira. 
 
  Os experimentos selecionados pelos organizadores do projeto serão embarcados em uma sonda, que os 
levará à estratosfera, sendo resgatados e examinados posteriormente pelos estudantes, a fim de que continuem 
suas pesquisas a partir dos dados coletados.  
 

 É uma excelente oportunidade para desenvolver a prática científica dos alunos que apresentam interesse 
na área de Ciências da Natureza.  

Mais informações podem ser adquiridas acessando o site http://www.garatea.space/projetos/garatea-e/. 

Posteriormente enviaremos um calendário com os dias/horários que os professores orientadores de Física 
Demutiey e de Química Rafael disponibilizarão. 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

  Atenciosamente, 
Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 

Coordenação do Ensino Médio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO 
 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar do projeto  

                   Garatea-E, representando o colégio Batista de Brasília.  

Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 


