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A Escola Estadual Gabriel Passos/MG realizou a visita no 
ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG em Junho de 2022.

Pré-visita:
 Concorri primeiramente ao edital das visitas, que acompanhava pelas redes sociais. Assim 
que fomos escolhidos, já iniciamos a preparação dos alunos, para estimular a curiosidade e a 
motivação para a visita. Explicamos aos alunos, de modo breve, mas bem enfático, o que é o local 
e sua importância. Passamos a eles informações sobre o projeto, que seria desenvolvido com o 
nome: PLANETA SE ESCREVE COM LETRAS, um projeto interdisciplinar. Como a sessão do Plan-
etário também estava incluída na exposição, demos uma breve explicação sobre o local e as cadei-
ras reclináveis, por serem alunos bem carentes e muitos deles nunca terem saído de Betim. Com 
isso foi criada sim uma expectativa positiva.

O durante:
 Na visita ao local começamos com uma roda de conversa bem divertida e descontraída, em 
que os alunos já começaram a se sentir à vontade. Após esse bate papo gostoso, em que os alunos 
eram convidados a se expressar, fomos para a sessão do planetário: ALVORECER DA ERA ESPACIAL. 
Os alunos �caram muito surpresos e bem interessados. Após essa sessão, e devido à quantidade de 
alunos, fomos divididos em 4 grupos, onde os monitores (guias) bem dispostos e carismáticos nos 
ofereciam explicações à medida que íamos percorrendo os andares e passando pelas exposições 
em cada um deles. Gostamos de ver o cuidado com todas exposições. Tudo bem limpo e bem 
explicado pelos guias.
 Ao �nal, todos os alunos trouxeram, de modo espontâneo, o que gostaram da atuação dos 
monitores (guias), cada um teve a sua particularidade ressaltada, mas que no conjunto, a equipe 
agregou a todos. Não tivemos nenhum ponto negativo, não constatei nenhum aspecto negativo 
vindo dos alunos e nem dos professores que acompanharam essa excursão. Apenas um 
comentário interessante de um aluno, o mesmo se aproximou de mim e perguntou se o requisito 
para se trabalhar no espaço era tinha que ter um nome diferente…kkkk, pois nesse dia realmente 
todos tinham nomes diferentes.
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Pós-visita:
Sim, tivemos um projeto interdisciplinar muito interessante, em que os alunos das turmas 301 e 
302 (3º ano do Ensino Médio) tiveram que montar uma apresentação no PowerPoint e mostrar a 
todos os alunos da escola, o que eles viram, aprenderam e gostaram, com dois temas: o Planetário 
e o Mundo indigena.
Fizemos a conclusão em um sábado letivo, 2 semanas depois de termos ido ao Espaço do
Conhecimento. Para isso, dividimos os alunos que não foram em dois grupos. A visita ao local foi 
tão marcante que alunos de inclusão que foram, �caram bem animados em dividir algo para os 
demais alunos da escola. Todos contribuíram para uma apresentação completa para todos da 
escola. Alunos tímidos venceram a timidez para mostrar a todos o que eles viram no Espaço UFMG. 
Após toda a apresentação, que durou uma hora, propusemos duas o�cinas, em que os alunos 
seriam divididos em dois grupos, um grupo �cou com a elaboração de um poema concreto com 
base na apresentação do planetário e o outro grupo �cou de fabricar máscaras indígenas. Os mel-
hores seriam premiados. Os alunos que não foram ao passeio (1º e 2º ano) puderam contemplar 
um pouco da visita e ainda �caram com um desejo muito grande de ir, porém não consegui marcar 
uma próxima data para os demais alunos da escola.

Gostei muito da experiência como professora e me senti valorizada e sempre respeitada em todo 
o processo. Inclusive, após a visita, me sinto parte disso, por ser convidada a relatar a vocês sobre 
todo o processo da visita. Tenho que agradecer a vocês por tudo! Sentir parte de algo tão impor-
tante e essencial para os nossos jovens me deixa completamente feliz. Indico sempre que tenho 
oportunidade de fazê-lo aos demais colegas da educação. Gostaria de agradecer imensamente 
pela organização e todo o processo que nos bene�ciaram com essa visita que com certeza marcar-
am as vidas dos nossos alunos. Muito obrigado em nome de todos da Escola Estadual Gabriel 
Passos/Betim.
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