
PROJETO CURIE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
É com grande alegria que a Escola Santa Maria lança o 
Projeto Curie de Iniciação Cientíca. Inspirado em 
Marie Curie, primeira mulher a receber dois Prêmios 
Nobel de Ciências pelos seus estudos sobre 
radioatividade, este projeto deseja estimular o interesse 
dos seus participantes pelo fazer cientíco, a partir de 
projetos de pesquisa nas áreas da Matemática, Física e 
Química. 

CARGA HORÁRIA:

Aulas às quartas-feiras, das 14h30 às 17h20, com 20 minutos 

de intervalo, de 2 de maio a 14 de novembro de 2018. Não haverá aula 

nestes dias: 30/05 – Fórum FAAP; 29/08 – Recuperação Paralela; 10/10 – 
Intersanta. 

Serão ao todo 22 dias de aulas. Sete dias para cada disciplina, sendo 
cinco dias de aulas para o desenvolvimento dos conteúdos previstos e dois 
dias para a nalização do projeto de iniciação cientíca a ser construído 
pelos alunos participantes. E um dia para a apresentação dos respectivos 
projetos a uma banca examinadora a ser formada.

CRITÉRIOS PARA INGRESSO NO GRUPO:

A seleção dos participantes se dará a partir da média global do aluno no 
1º trimestre de 2018, cujo parâmetro atribui peso 2 (dois) às disciplinas de 
Ciências, Matemática, Desenho Geométrico, Física e Química, e peso 1 
(um) às demais disciplinas. 

CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA:

A permanência do aluno no Projeto Curie de Iniciação Cientíca estará 
condicionada aos seguintes critérios:

a) assiduidade (não pode haver faltas, exceto quando o estudante tiver que 
cumprir alguma agenda da própria escola no mesmo dia da aula);

b) disciplina em sala de aula;

c) pontualidade e respeito aos horários de entrada e de saída, com 
tolerância de, no máximo, três atrasos;

d) comprometimento com os estudos e realização das tarefas solicitadas 
pelos professores; e) no 2º trimestre, nas disciplinas dos respectivos 
professores tutores, os alunos participantes precisam apresentar média 
igual ou superior à média obtida no 1º trimestre.

PÚBLICO PARTICIPANTE:

Alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental e alunos do 1º, 2º e 
3º ano do Ensino Médio da Escola 
Santa Maria.

QUANTIDADE DE VAGAS

20 vagas, sendo cinco para cada 
turma. 

LISTA DE ESPERA
Eventuais vagas que surgirem ao 
longo do projeto deverão ser, 
prioritariamente, preenchidas por 
alunos da mesma turma, ou seja, se 
um aluno do 9º ano deixar o grupo, 
um aluno do 9º ano entrará no 
grupo.

MAIS INFORMAÇÕESProcure pela Coordenação Pedagógica ou Orientação Educacional.

Rua Santa Rita, 202 

Pari - São Paulo - SP              

Fone: (11) 2292.3549

www.escolasantamariasp.com.br

Mary Curie
1867 - 1934


