
FORMAÇÃO - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

Ementa

Formação para educadores(as) das escolas municipais de Ensino Fundamental (todas as
disciplinas) que atendem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), prioritariamente, de cujas
unidades escolares receberam, em 2022, kits de Laboratório de Ciências. Visa-se à preparação
dos(as) educadores(as) para o uso pedagógico desses materiais.

Formadores(as)

Equipe de formadores da BRINK MOBIL, sob a coordenação do Prof. Me. Thomas Rocha
Sievers, Mestre em Ensino de Ciências pela UTFPR, e de Sebastião Fernandes Jr., Especialista
em Metodologia do Ensino pela UFPR.

Público-alvo

Profissionais da Educação das escolas municipais de Ensino Fundamental da RME-BH,
prioritariamente, professores(as) que atuam na EJA.

Carga horária

São 12 horas, divididas em quatro encontros presenciais de 3 horas cada, sendo um encontro
por semana.

Turmas

Três turmas distribuídas em três sedes de formação regionalizadas, sendo um curso por sede a
realizar-se às sextas-feiras, à noite.

Conteúdo programático

- Apresentação do Projeto.
- Significação da Experimentação no ensino de Ciências para o E. Fundamental.
- Explorando os equipamentos e os materiais do Laboratório de Ciências.
- Metodologias ativas, exemplos de experimentação, relacionando: o currículo, os temas

transversais.
- Normas e regras de segurança para laboratório.
- O ensino de Ciências e a experimentação prático-pedagógica voltados para a EJA.
- Apresentação dos itens que compõem os laboratórios.
- Desenvolvimento de experimentos com os(as) professores(as), tais como:

- condutividade (pilha, circuitos elétricos);
- reações químicas voltadas para o público da EJA (soro caseiro, sabão caseiro);
- desenvolvimento biológico humano (transmissão de doenças infectocontagiosas -

DST, Doença de Chagas, Dengue - bem como higiene e outros);
- microscopia;
- montagem de uma bateria;
- fotossíntese.



Cronograma

Turmas Datas Horários Locais

T 01

21/10/22;
18/11/2022,
25/11/22 e

02/12/2022.

6ª feira Das 18h30 às 21h30.

Escola Municipal Polo de
Educação Integrada

Praça Modestino de Sales
Barbosa, 11 - Flávio Marques
Lisboa (Barreiro).

T 02

21/10/22;
18/11/2022,
25/11/22 e

02/12/2022.

6ª feira Das 18h30 às 21h30.

Escola Municipal Aurélio Pires

Rua Barrinha, 171 - Liberdade
(Pampulha).

T 03

21/10/22;
18/11/2022,
25/11/22 e

02/12/2022.

6ª feira Das 18h30 às 21h30.

Escola Municipal Padre
Francisco Carvalho Moreira

Av. Itaituba, 12 - Boa Vista
(Leste).

Certificação/comprovante de presença

Serão certificados(as) pela SMED os(as) educadores(as) que registrarem presença nas práticas,
computando, pelo menos 75% da carga horária, e tiverem efetiva participação nas atividades
propostas.

Inscrição

Período: até 20/10/2022 pelo link: https://forms.gle/AXU7hyxseMBwoBEx6

Critérios de seleção: prioritariamente professores(as) que atuam na EJA de escolas municipais.

https://forms.gle/AXU7hyxseMBwoBEx6

