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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 295/2021 

Data: 11/05/2021 

Assunto: Programação Física sem Fronteiras 
 

Prezados Gestores e Professores: 
 
 
          Por favor, fazer ampla divulgação aos professores de Física! 

 

Entre os dias 24 e 28 maio de 2021, o ICTP-SAIFR fará uma programação especial para 

professores do ensino médio para comemorar um ano de programação do Física de Fronteira online 

e também a publicação do especial multimídia, Trajetória da Física de Partículas, produzido pelo 

ICTP-SAIFR e publicado em fevereiro. 

 

O curso Física de Fronteira - edição especial: Trajetória da Física de Partículas irá apresentar 

atividades que relacionam a Física de Partículas com o currículo do Ensino Médio, com propostas 

criativas e acessíveis para os professores realizarem em suas aulas, inclusive no período de ensino 

remoto. As atividades foram desenvolvidas pelo mundialmente reconhecido Perimeter Institute for 

Theoretical Physics (Canadá), traduzidas para o português pelo ICTP-SAIFR. Além das atividades, 
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os professores também participarão de uma sessão com o físico Rogério Rosenfeld (ICTP-

SAIFR/IFT-UNESP), que foi consultor científico do especial multimídia. 

 

O curso será realizado via Zoom, entre 24 e 28 de maio, em duas turmas (uma no período 

da tarde, das 15h às 17h, e outra no período da noite, das 19h às 21h). Os participantes que 

realizarem as atividades propostas receberão um certificado de participação no fim do curso. 

 

As inscrições são gratuitas, porém com vagas limitadas, e estão abertas até o dia 16 de 

maio. Mais informações e inscrições: http://outreach.ictp-saifr.org/fronteira_particulas/  

 

O especial multimídia “Trajetórias da Física de Partículas” promove uma viagem pela 

pesquisa no campo e explora alguns dos grandes projetos científicos da área na atualidade com o 

apoio de ferramentas interativas, áudios, vídeos e imagens. A reportagem está disponível online, 

no endereço outreach.ictp-saifr.org/particulas/   

 

O ICTP-SAIFR é um centro de pesquisa em física teórica vinculado ao IFT-UNESP, em São 

Paulo. Além da pesquisa científica, o ICTP-SAIFR possui uma programação regular de cursos, 

workshops, palestras e outros eventos direcionadas a pesquisadores, estudantes e professores do 

ensino médio, e o público geral. Conheça mais em http://outreach.ictp-saifr.org/  

 

              Atenciosamente, 
 

 

 

Responsável: 

Késia L. S Da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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