
 

 

AO FAZER O NOSSO CURSO VOCÊ TEM AINDA MUITAS VANTAGENS. 
 

QUEM SOMOS  -  DEPOIMENTOS   -  EMENTA 
Garanta sua inscrição e pague em até 12x R$ 15,06 ou R$ 149,99 à vista 

através do link para 
pagamento  

Mais informações: 

contato@sociedadeastronomica.com.br  

98650-1508 /98239-2228 

 
 

PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS EM REDES SOCIAIS DE ASTRONOMIA 

 
Ao final do curso você vai participar de um grupo para trocar experiências e 

adquirir conhecimentos através de postagens exclusivas para nossos ex-alunos sobre 

instrumentos, efemérides astronômicas, eventos ligados à astronomia e muito mais. 

 

OBSERVAÇÕES E EXCURSÕES 

 

 
Você vai poder participar de uma noite de observação com a equipe da SAR ou 

até mesmo participar de uma das nossas excursão para observar em algum lugar incrível 

como Itacuruba ou Maturéia. Dois lugares que estão entre os mais perfeitos para 

observação no Brasil. E não precisa ter nenhum telescópio ou qualquer outro instrumento 

astronômico. A SAR se encarrega de tudo para você. É só ter disposição e paixão para 

passar uma noite inteira contemplando nosso Universo.
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ASSESSORIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASTRONÔMICOS. 

 
Ao fazer nossos cursos você vai ter a 

qualquer momento e de forma vitalícia uma 

assessoria completa na hora de comprar 

um telescópio, lentes ou qualquer outro 

equipamento para a prática da Astronomia 

amadora. Nossa equipe conta com 

pessoas experientes e com conhecimento 

para esclarecer todas as dúvidas. Desse 

modo você não vai desperdiçar seu 

dinheiro ao comprar um equipamento para viver essa sua paixão. 

INGRESSAR PARA A SOCIEDADE ASTRONÔMICA DO RECIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso curso é também a porta de entrada para novos membros da SAR. Se quiser 

fazer parte da nossa Sociedade, é só concluir o curso e faze sua solicitação de 

ingresso à diretoria da SAR. Os sócios podem participar de todas as atividades: 

palestras, observações, excursões, pesquisas, enfim tudo o que a SAR realizar será 

acessível aos sócios. Basta fazer o curso e pagar uma mensalidade de R$24,99. 
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