
Concurso de Desenhos 
Astronomia em Mãos 

Ref. 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 3º 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. Desde a sua primeira edição (2016) mais de 290 desenhos 
foram recebidos e contamos com a colaboração de dezenas de professores e escolas para a realização 
deste projeto. Ficamos surpresos com o interesse despertado pelo concurso em sua última edição, na qual 
recebemos um aumento em mais de 100% no número de inscritos em relação à primeira edição. 

No segundo semestre de 2018 será realizada a terceira 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 2 de julho até 31 de outubro e são gratuitas. O regulamento completo, bem 
como informações adicionais sobre o Concurso de Desenhos Astronomia em Mãos podem ser consultados 
no site oficial: https://concursoastronomiaemmaos.weebly.com .

Ao final do Concurso, todos os alunos participantes recebem um certificado digital de participação. A escola 
e os professores envolvidos também recebem um certificado de participação em seu nome. 

Em anexo, enviamos dois modelos de cartazes de divulgação do Concurso (em tamanho A4), caso sua 
escola tenha interesse em participar, recomendamos a impressão e divulgação dos cartazes em sua 
instituição. Um vídeo de divulgação também está disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=5IC6_4T9yzI .

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

Cordialmente,

Higor Martinez Oliveira, em nome do Astronomia em Mãos. 

https://concursoastronomiaemmaos.weebly.com
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concursoastronomiaemmaos.weebly.com
Concurso aberto para escolas e   
público em geral. 
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