
 
 
 

 
 
 

ALOJAMENTO PARA O XIII EANE: ENCONTRO DE ASTRONOMIA DO 

NORDESTE. 

INFORMAÇÕES GERAIS E NORMAS. 

 

A Escola Estadual Prof. Francisco Ivo Cavalcanti, em nome da Secretaria de 

Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, se sente lisonjeada em ceder 

as suas instalações para acolher aos irmãos da Região Nordeste que prestigiarão o XIII  

Encontro de Astronomia do Nordeste a ser realizado em nossa capital, no período de 

30/05 a 01/06. 

Com muita satisfação abriremos as portas da nossa Escola para acolher 

estudantes, professores e o público em geral, participantes do evento. 

Para quem vem a Natal de ônibus, a Escola fica a 10 minutos do terminal 

Rodoviário. O ponto de ônibus está localizado em frente ao terminal rodoviário, é só 

atravessar a avenida.  

A Escola Estadual Prof. Francisco Ivo Cavalcanti está localizada na Av. Cel. 

Estevam, no bairro de Dix Sept Rosado, a 10 minutos de ônibus do IFRN – Campus 

Central de Natal – local do Encontro.  As linhas cujos ônibus passam em frente à Escola 

são numeradas: 20, 23, 65 e 71. O preço da passagem é de R$ 2,40 (Dois reais e quarenta 

centavos). A meia passagem só para estudantes do RN cadastrados na Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana, através de cartão eletrônico. 

Disponibilizaremos um bloco com 08 salas de aulas e dois vestiários (um 

masculino e um feminino) para atender aos nossos visitantes. Para tal chamamos a 

atenção de todos para as normas de uso do ambiente. 

 

 

NORMAS PARA ACOMODAÇÕES NA E.E. PROF. FRANCISCO IVO 

CAVALCANTI. 

1 – Todos os alojados, por motivo de segurança, terão que usarem a camisa do evento e o 

crachá de identificação, para entrar na Escola, como também dentro da mesma. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO IVO CAVALCANTI. 



2 – À noite o horário máximo de entrada na Escola será às 22 horas
1
, sempre respeitando 

à recomendação do item 1. Após este horário não será permitido a entrada e nem a saída 

de ninguém no ambienta da Escola. 

3 – É imprescindível a conservação de todas as instalações da Escola. Somos uma Escola 

pública, e como tal temos muita dificuldade de repor peças de reposição. 

4 – A Escola está disponibilizando dois blocos com 8 salas de aulas, cada um. 

5 – Avisamos que as salas de aulas não dispõe de armadores para redes e nem material 

que possibilite armar uma rede. Portanto a dormida será em colchonetes. 

6- A Escola não tem colchonetes. Então recomendamos que tragam os mesmos, como 

também lençol e/ou coberta. 

7 – Serão disponibilizados para os visitantes dois vestiários (um masculino e um 

feminino) com banheiros e sanitários. 

8 – A obediência aos funcionários da Escola (ASG, Porteiros e Professores) serão de 

grande valia para uma boa hospedagem. Afinal eles estrão cumprindo ordens.  

9 – Infelizmente a Escola não dispõe de condições para oferecer refeição para os 

alojados. Portanto cada um deve custear suas refeições. 

 

Em nome da Escola (Direção, Funcionários, Professores e Alunos) agradecemos a 

compreensão pelo cumprimento das referidas normas. 

 

 

 

 

 

Prof. Edróbledo José da Silva – Prof. Edi. 

Coordenador de alojamento. 

Maio/junho de 2013. 

 

 

                                                           
1
 Com exceção apenas do dia da abertura do evento ( 30/05). 


