Queridos Pais, Alunos e Professores.
O Goethe-Institut, instituto cultural de âmbito internacional da República Federal da
Alemanha, estará promovendo um evento informativo, entre os dias 19 e 30 de abril, para
alunos, pais, professores e público em geral, sobre a JuniorUni - Universidade Digital
para Jovens, projeto educacional gratuito e para todos (não apenas para escolas PASCH
ou parceiros do Goethe-Institut), idealizado para o público adolescente. Este projeto
oferece a possibilidade de explorar, de forma divertida, as áreas de Robótica,
Astronáutica, Tecnologia, Ciências da Natureza, Energia e Sustentabilidade e, a partir
disso, se familiarizar com a língua alemã.
Para saber mais sobre o projeto e sua utilização, registre-se em um dos links abaixo e
participe do evento, que acontecerá na plataforma Zoom e será oferecido nas seguintes
datas, conforme o público:
ALUNOS - WORKSHOPS
•
•
•
•
17h.

19 de abril - Calliope Mini (ÁREA: ROBÓTICA): 16h-17h;
22 de abril - Espaço Sideral (ÁREA: ASTRONÁUTICA): 16h-17h;
26 de abril - 360 GRAUS (ÁREA: TECNOLOGIA): 16h-17h;
28 de abril - Dinossauros (ÁREA; CIÊNCIAS DA NATUREZA): 16h-

Para participar dos Workshops, basta escolher um dos temas e se inscrever no link do
evento:
Link: https://zoom.us/meeting/register/tJMpc-6gqT4uHN11l9fv_o-27sk8UnnE8yhj

PAIS - EVENTO INFORMATIVO
Para saber mais sobre o projeto e sua utilização, registre-se em um dos links abaixo e
participe do evento que será oferecido nas seguintes datas:
•
•
•
•

20 de abril: 16h-17h
22 de abril: 14h30-15h30
27 de abril: 16h-17h
29 de abril: 16h-17h

Link: https://zoom.us/meeting/register/tJcpdu2gpz0oGtGplBphrAJ_nyNk3_KcgWEQ
Conheçam a JuniorUni: https://www.goethe.de/ins/br/pt/spr/eng/jug.html
PROFESSORES “CALLIOPE-MINI”

WORKSHOPS

SOBRE

O

MINI

COMPUTADOR

Os professores terão a possibilidade de conhecer o Calliope mini e aprender a usá-lo. Para
participar, escolha uma das datas abaixo e inscreva-se no link:

•
•

23 de abril: 16h-17h
30 de abril: 16h-17h

Link: https://zoom.us/meeting/register/tJMtcO-vpzMpH90dxlzNiQGkrCtfj8hQK8Br
Conheçam a JuniorUni: https://www.goethe.de/ins/br/pt/spr/eng/jug.html

PÚBLICO GERAL – EVENTO INFORMATIVO JUNIORUNI
Para saber mais sobre o projeto e sua utilização, registre-se em um dos links abaixo e
participe do evento que será oferecido nas seguintes datas:
•
•
•
•

19 de abril: 14h30-15h30
23 de abril: 14h30-15h30
26 de abril: 14h30-15h30
28 de abril: 14h30-15h30

Link: https://zoom.us/meeting/register/tJ0ocuuspjsqHtB93sj4IOl1S4o8PncuNVoConheçam a JuniorUni: https://www.goethe.de/ins/br/pt/spr/eng/jug.html
Não fiquem de fora! Participem!

