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Escola Parque do Conhecimento
A Sabina – Escola Parque do Conhecimento é
uma iniciativa da Secretaria de Educação
dirigida prioritariamente a alunos e professores da rede de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos do
município. Atende também estudantes das
redes estadual e particular para visitas agendadas.
O objetivo da Sabina é democratizar o conhecimento artístico, científico, tecnológico
e promover a inclusão científica e cultural,
proporcionando aos professores e alunos um
espaço para experimentação e desenvolvimento de projetos além dos limites físicos da
escola e da sala de aula. Eles também podem
desenvolver tecnologias, equipamentos e metodologias para o ensino das ciências, integrando-as às demais áreas.
Construído em uma área de 24 mil m², sendo
8,2 mil m² ocupados por um ousado complexo
arquitetônico, o novo espaço vem se confirmando como um grande laboratório interativo
abrangendo as mais variadas áreas do saber.
E, desde abril deste ano, abriga o Planetário
mais moderno do país.
Planetário Johannes Kepler
O Planetário Johannes Kepler é o único com
sistemas de projeção ótico e digital, que funcionam de forma sincronizada para reproduzir quase 6 mil estrelas pontuais, com brilho,
cores e cintilações semelhantes aos da natureza.
Para proporcionar aos visitantes uma experiência inesquecível em um céu estrelado, foram integrados dois projetores que exibem
imagens em 360º (full dome). O resultado é
um conjunto tecnológico de última geração
que reúne um sistema imersivo de altíssima
qualidade para a reprodução de imagens, vídeos e animações, proporcionando incríveis
efeitos visuais.
O projetor instalado no planetário Johannes
Kepler utiliza sofisticado sistema de automação eletromecânica, combinado com aparato
ótico de qualidade sem precedentes. Com ele,
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as estrelas e os planetas são projetados
sobre uma cúpula em formato hemisférico
de 18 metros de diâmetro. Sob ela, a plateia,
acomodada em 247 poltronas e 13 espaços
para cadeirantes, tem a ilusão de observar o
céu real.
Educação
Para a Secretaria de Educação de Santo
André todos esses recursos técnicos têm o
objetivo de ensinar e divulgar a Astronomia
e suas ciências correlatas. Esse espaço, que
agrega a popularização do conteúdo científico, a reflexão e a discussão sobre o papel da
ciência e da tecnologia na sociedade e no
meio ambiente, tem como intuito propiciar o
aprendizado de forma significativa e contextualizada.
Dentro dessa proposta, os responsáveis pelo
Planetário estruturaram diretrizes pedagógicas atuais voltadas para diferentes públicos e educadores de diversas áreas. A articulação entre as disciplinas propicia a aquisição de habilidades e competências, com objetivo de formar um cidadão crítico. Como
todas as instalações da Sabina, durante a
semana, suas apresentações são exclusivas
para os alunos de escolas agendadas.
QUANDO: de terça a sexta-feira, das 9h às
17h para escolas agendadas; aos sábados e
domingos, das 12h às 18h para público em
geral.
ONDE: Sabina - Escola Parque do Conhecimento, em Santo André (R. Juquiá, s/nº; tel:
(11)4422-2001).
QUANTO: ingresso custa R$ 10, mas estudantes, professores, servidores públicos de
Santo André, aposentados e idosos acima de
65 anos pagam meia; alunos e professores da
rede municipal de Santo André, crianças
menores de 5 anos e pessoas com deficiência
têm entrada gratuita.
Fonte: http://www2.santoandre.sp.gov.br
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Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão que alguns fazem passar por ideias. Mário Vargas Llosa
livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão
A leitura deve ser para o espírito como o alimento para
incapazes de escrever - inclusive a sua própria históo corpo, moderada, sã e de boa digestão. Marquês de
ria. Bill Gates
A leitura torna o homem completo; a conversação torna-o ágil; e o escrever dá-lhe precisão. Francis Bacon
Um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas

Maricá

A leitura nos dá uma releitura de nós mesmos. E cada
palavra lida, seja onde for, acrescenta sabedoria.

Paola Rhoden

Fonte: http://pensador.uol.com.br

