
CONCURSO DE DESENHOS ASTRONOMIA EM MÃOS 

CONVITE PARA SUA ESCOLA PARTICIPAR DO CONCURSO 

IImo(a). Sr(a). Diretor(a) ou Professor(a)

O Astronomia em Mãos, projeto de divulgação científica criado em 2016 e que desde então vem 
desenvolvendo inúmeras atividades e projetos que visam a divulgação da astronomia e ciências afins no 
Brasil, vem por meio desta convidar a sua instituição de ensino para participar do 2º Concurso de Desenhos 
Astronomia em Mãos. 

O Concurso de Desenhos Astronomia em Mãos é um evento aberto à participação de escolas públicas e 
privadas de todo o Brasil e do público em geral. Sua primeira edição aconteceu entre dezembro de 2016 e 
fevereiro de 2017, reunindo 80 trabalhos participantes. Ficamos surpresos com o interesse despertado pelo 
concurso em sua primeira edição, principalmente entre as escolas, as quais muitas infelizmente não 
puderam participar por o concurso ter coincidido com o período de férias. Na primeira edição  não 
imaginamos que este projeto seria de grande interesse das escolas e não contamos com apoiadores para 
realizar uma divulgação adequada, o que nos motivou para promover edições ainda maiores deste 
concurso.

No segundo semestre de 2017 será realizada a segunda edição do Concurso de Desenhos Astronomia em 
Mãos, e seria uma grande honra contar com a participação de sua instituição. 

Dentre os objetivos do Concurso de Desenhos Astronomia em Mãos estão: contribuir para a divulgação da 
astronomia, astronáutica e ciências afins no Brasil, despertar o interesse do público pela ciência, incentivar 
a observação do céu e o estudo da astronomia, e promover a difusão de conhecimentos. Por isso mesmo, 
recomendamos e incentivamos fortemente a promoção do concurso nas escolas. 

Não há número mínimo ou máximo de alunos para a escola poder participar. O concurso pode ser realizado 
da maneira que a direção da instituição achar conveniente (seguindo sempre os critérios do regulamento 
oficial) e em qualquer data dentro do período de inscrições. Alunos do 1º ao 9º ano no regime de 9 anos (ou 
da 1º a 8º série no regime de 8 anos) do Ensino Fundamental e qualquer ano do Ensino Médio podem 
participar do concurso criando um desenho (feito totalmente à mão, utilizando qualquer técnica) que esteja 
intimamente ligado à temática astronomia e/ou astronáutica. Os alunos deverão dar um título ao desenho e 
fazer uma breve descrição do mesmo. Os participantes serão divididos por categoria, de acordo com a série 
em que estão cursando, a saber: Categoria 1- Para alunos do 1º ao 5º ano no regime de 9 anos (1º a 4º 
série no regime de 8 anos), Categoria 2- Para alunos do 6º ao 9º ano no regime de 9 anos (5º a 8º série no 
regime de 8 anos), Categoria 3- Para alunos de qualquer ano do Ensino Médio. 

As inscrições estão abertas de 21 de agosto até 31 de outubro, tendo as escolas até o dia 10 de novembro 
para organizar todos os desenhos dos alunos participantes e realizar as inscrições através do site oficial 
(concursoastronomiaemmaos.weebly.com). O regulamento completo, bem como informações adicionais 
sobre o Concurso de Desenhos Astronomia em Mãos podem ser consultados no site. 

Ao final do Concurso, todos os alunos participantes recebem um certificado digital de participação, assim 
como a escola, que receberá um certificado em seu nome. 

Em anexo, enviamos três modelos de cartazes de divulgação do Concurso, caso sua escola tenha interesse 
em participar, recomendamos a impressão e divulgação dos cartazes de sua preferência. 

Contamos com a participação de sua escola e agradecemos desde já pela atenção. 

Cordialmente,

Higor Martinez Oliveira, em nome do Astronomia em Mãos. 

http://concursoastronomiaemmaos.weebly.com
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