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Motivação para a criação do 
Projeto CERN – Física moderna



Em 2017



Apresentação do projeto (2017)

Projeto CERN – Física Moderna e Contemporânea 
Público alvo: 

9º ano do Ensino Fundamental
1ª e 2ª séries do Ensino Médio

Aplicação:
Unidades da Escola Parque Barra da Tijuca e Gávea - Rio de Janeiro

Objetivo:
Promover o interesse em Física Moderna, e em particular, Física de Partículas

Metodologia:
Procurar parcerias entre as universidades

Proposta de início: Fevereiro de 2018



Início da busca por parcerias:

1ª opção – UERJ – Professora Márcia Begalli

2ª opção – CBPF – Professores Ignácio de Bediaga e José Abdalla Helayel

3ª opção – UFRJ – Professores colaboradores do LHCb e ALPHA

4ª opção – ICTP-SAIFR, no IFT na UNESP – Para utilização de materiais já traduzidos e 
bem didáticos

Fui nas 4 opções!!!



Montando um currículo de física moderna que 
poderia ser adaptado ao meu público alvo. 
Elaborando uma sequência didática com o material 
traduzido pelo grupo do ICTP-SAIFR





Relato das atividades em 
2018, 2019 e 2020



Ida ao SP para 
curso 
presencial do 
ICTP-SAIFR



Construção da sala CERN



Realização do 
International
Masterclasses
Marcia Begalli



Realização de visitas virtuais



Equipe de 2018

Team name: Quantum Archers

Equipe de 2019

Team name: Cosmic Primates

Participação da
Competição:

Uma sugestão do professor 
Ignacio de Bediaga e do 
André Massafferri



Visita de diversos 
pesquisadores de 
renome



Visita ao CBPF – Físico por uma tarde



Visita ao Sirius, 
em Campinas



Em 2018, quando percebemos um público 
de 50 alunos empolgados do ensino 
médio, frequentando semanalmente um 
curso eletivo de física moderna, 
resolvemos fazer uma proposta!

Que tal ir ao CERN?



Em 2018, uma parada em LISBOA 
VISITA ao LIP



Museus: Ciência Viva e Oceanário - 2018



Museus de ciências - 2019



Em 2018 fomos com 31 alunos de Ensino Médio para o CERN



Em 2019 fomos com 22 alunos do Ensino Médio para o CERN







“Tietando” Físicos famosos: John Ellis



Em 2018, 50 alunos frequentaram semanalmente o projeto.
Desses 31 foram à viagem.

Em 2019, outros 50 frequentaram semanalmente o projeto.
22 fizeram a viagem. 

Algumas famílias com boas condições financeiras, porém outras fizeram várias 
vaquinhas virtuais, entre outras, para investir na oportunidade.

Sabemos que é uma condição muito atípica, e para bem poucos, porém não 
poderíamos excluir mais, os que não puderam ir.

Fizemos um pacote de roaming internacional, e todas as atividades eram filmadas, 
quando estavam no horário de aula, passadas para os alunos ao vivo na escola!

Um grupo de alunos, em cada viagem, ficou responsável, como voluntários, pelo 
registro e comunicação das “lives” para os colegas no Brasil.



Muito obrigado!

Vitor Acioly
vitoracioly@gmail.com


