
Capacitação GLOBE (Aprendizagem Global e Observações para Benefício do
Meio Ambiente, traduzido da sigla em inglês)

Ementa

Estímulo ao conhecimento científico, inserção de atividades “mão-na-massa” nas salas de aula e a
interdisciplinaridade, centradas na Educação Ambiental e na Engenharia Espacial.

Apresentação do Programa GLOBE

O Programa GLOBE (Aprendizagem Global e Observações para Benefício do Meio Ambiente, traduzido
da sigla em inglês) é um programa internacional prático de ciência e educação ambiental. Desenvolvido
pela NASA nos Estados Unidos, cuja instituição responsável pela implementação em território brasileiro
é a Agência Espacial Brasileira (AEB), via acordo de cooperação internacional celebrado entre as
agências em 2015, promove a participação de estudantes, professores, cientistas e cidadãos, em todo o
mundo em um esforço para aprender mais a respeito do nosso meio ambiente através da coleta de
dados e observações de dados do aluno. Os dados coletados para o GLOBE têm livre acesso no site
oficial do programa, os quais podem ser usados para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Como
todos os dados devem ser coletados seguindo os mesmos protocolos (passo-a-passo de como
devem-se ser realizadas as medições ambientais), mundialmente, as pesquisas podem ser
apresentadas em eventos internacionais diversos, contribuindo para a divulgação científica do país.

Metodologia

- Formação na plataforma virtual de aprendizagem da FUNCATE;
- Aula teórico-prática nos dias 24 e 25 de agosto de 2022;
- Elaboração de uma proposta inicial de pesquisa a ser realizada durante o segundo semestre de

2022.

Formadores(as)

Equipe da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE) da Agência Espacial
Brasileira (AEB).

Público-alvo

Professores(as) de Ciências, Coordenadores(as) da escola integrada e demais professores(as) das
Escolas Municipais de Ensino Fundamental interessados na temática.

Carga horária

16 horas presenciais

Vagas

25 vagas



Conteúdo programático

- Introdução ao Programa GLOBE
- - App. GLOBE Observer
- Introdução à Pesquisa Científica
- Protocolo de Mosquito

- Teoria
- Construção de armadilhas de mosquito.
- Prática de pesquisa em campo.
- Prática observação das
- larvas

- Protocolo de Nuvens
- Protocolo de Cobertura da Terra e Árvore
- Recursos do Site do GLOBE e GLOBE View
- Recursos do AEB Escola Virtual e questionário
- overview sobre os projetos de pesquisa

Cronograma

Encontro Data Horário Local

1º Encontro 24/08 08 às 17h CLIC
(Rua Carangola, 288, 3º andar -
Bairro Santo Antônio - BH/MG)2º Encontro 25/08 08 às 17h

Certificação/comprovante de presença

Serão certificados os profissionais que realizarem a formação EaD (moodle da Funcate), registrarem no
mínimo 75% de presença e desenvolverem um projeto de trabalho com os/as estudantes.

Inscrição

Período de inscrição: 02 à 11 de agosto de 2022

Formulário de inscrição: https://forms.gle/R2JBd1cYB8a4mpxw9

Critérios de seleção:
1. Coordenadores(as) da escola integrada;
2. Professores(as) de ciência;
3. Ordem de inscrição.

Observações:
- As escolas dos(as) professores(as) participantes da formação terão prioridade para receberem o

Planetário Uai.
- As escolas podem reorganizar os tempos de extraclasse para a viabilização da participação

dos(as) professores(as) inscritos que forem selecionados para participação nos dias em que
ocorrerá a capacitação.

https://forms.gle/R2JBd1cYB8a4mpxw9

