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Comunicado nº 16 /2019 

PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 

“Saída Cultural” 
Srs. Pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental II 

(dos 6ºs e 7ºs anos, manhã e tarde). 
 
 O Show de Física constitui-se de uma série de demonstrações abordando 
diversos assuntos interessantes sobre a Física. Supervisionados por um 
professor coordenador, monitores treinados fazem uma apresentação lúdica, 
divertida, dinâmica, envolvente e interativa, permitindo que os alunos 
contextualizem, ampliem e estimulem o seu perfil científico. 
Todo um clima emocional, de suspense e de curiosidade é desenvolvido, 
ocasionando no público um aumento de interesse pela busca das 
explicações e dos significados subjacentes aos fenômenos físicos 
demonstrados. Tais apresentações ocorrem com a participação ativa da 
plateia, que a todo instante recebe estímulo para interagir entre si, com os 
apresentadores e com os equipamentos que estão sendo utilizados na 
demonstração do fenômeno físico. 

O Show de Física, assim concebido e desenvolvido no IFUSP, não visa 
"ensinar Física", mas  

 "preparar o emocional de cada estudante para o aprender" 

Coordenador: Prof. Dr. Fuad Daher Saad 

Onde: O Show de Física faz parte do Departamento de Física Experimental 
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
 Endereço: Rua do Matão Travessa R Nr.187  - Cidade Universitária - São 
Paulo/SP  
Data: 30 de maio de 2019- 5ª feira 
Saída do Colégio para todos os alunos manhã/tarde: 
 07h30 – retorno previsto: 12h00. 
                                
Investimento: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 
 
Pagamento até no máximo dia 17/05/19.impreterivelmente. Trazer o pagamento 
juntamente com a autorização devidamente preenchida e assinada.  
OBS: Após esta data não serão mais aceitos pagamentos, pois há um 
agendamento conforme o número de participantes. 
ITENS INCLUSOS: Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, toalete, 
ingresso, monitoria local especializada e monitoria Staff Eventos, que acompanhará 
o grupo desde a saída da escola. 
O uso do uniforme completo e tênis será obrigatório. 
            Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão 
abordados em trabalhos realizados por nossos alunos em sala de aula. 
           Neste dia não haverá aula no período da tarde, visto que a saída terá horário 
único para todos os alunos.  Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo.
 Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 
                                                                                             10 de abril de 2019 

AUTORIZAÇÃO: “Show de Física da USP” 
Autorizo o(a)  aluno(a)  __________________________________ do ___º ano ____  
a participar do Estudo do Meio no Departamento de Física Experimental, localizado 
à: Rua do Matão Travessa R Nr.187  - Cidade Universitária - São Paulo/SP  
no dia 30/05/2019,                                                           
      São Paulo, ___de   _____________de 2019. 
Nome do responsável: ______________________________________________ 
Grau de parentesco:_________________________________________________ 

          
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
_____________________________ 


