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REGULAMENTO 

 CAPACITAÇÃO “GIRLS INSPACE NAS ESCOLAS”  

 

O projeto “Girls InSpace nas Escolas” é uma atividade que visa a capacitação de professores de                
Ciências do Ensino Fundamental II, no contexto do eixo Terra e Universo da Base Nacional               
Comum Curricular (BNCC) e que fazem parte da temática central dos livros da coleção “Girls               
InSpace”.  

A BNCC explora mais profundamente a temática Terra e Universo entre o 6º e o 9º ano.                 
Porém, nota-se uma carência neste tema na formação da maioria dos professores de Ciências.              
O objetivo da capacitação é instrumentalizar os professores a ministrarem esse conteúdo com             
propriedade e prazer, estimulando cada vez mais seus alunos e alunas a se aprofundarem nos               
tópicos abordados. 

A primeira edição deste projeto será realizada em novembro de 2020 apenas para             
professoras de Ciências de escolas públicas, com ênfase nos temas sobre Terra e Universo da               
BNCC para os 8º e 9º anos, unidos aos assuntos abordados no livro “A luneta e Isabelle” (livro                  
1 da coleção Girls InSpace). As 20 horas de capacitação previstas nesta edição serão ofertadas               
na modalidade online e sem custo para professoras da rede pública de ensino. 

É também objetivo desta atividade discutir maneiras mais inclusivas de se apresentar os temas              
do eixo Terra e Universo em sala de aula, garantindo que o interesse estudantil não sofra um                 
viés de gênero. Pelo fato deste projeto ter sido desenvolvido em suporte à iniciativa              
SPACE4WOMEN (Espaço Para Mulheres) do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do            
Espaço Exterior (UNOOSA), haverá um olhar cuidadoso sobre o impacto desta atividade de             
capacitação no futuro aprendizado científico de meninas estudantes. É também por estar            
relacionada à iniciativa SPACE4WOMEN que, nesta edição, apenas professoras (mulheres)          
serão selecionadas.  

As aulas serão realizadas nas manhãs dos sábados de novembro de 2020 (das 8:30h às               
11:30h, nos dias 7, 14, 21 e 28), ao vivo, através da plataforma zoom. As aulas serão divididas                  
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em três tempos, sendo os dois primeiros tempos focados nos assuntos técnico-científicos do             
eixo Terra e Universo da BNCC (e comuns ao livro da coleção Girls InSpace) e o terceiro tempo,                  
focado em situações pedagógicas de aplicação dos temas abordados em sala de aula. As              
professoras selecionadas receberão gratuitamente o ebook do livro “A Luneta e Isabelle”            
(coleção Girls InSpace, livro 1) que será o pano de fundo ao longo das aulas. Materiais para                 
consulta estarão disponibilizados na plataforma EAD, apenas no período do curso, e teremos             
um grupo online para momentos de mentoria e esclarecimento de dúvidas ao longo das 4               
semanas. 

 
Idealizadoras 

Dra. Alessandra Abe Pacini, Licenciada em Física, Doutora em Física Espacial, escritora da             
coleção de livros Girls InSpace, YouTuber do Canal O Que Diz a Física (6k+ inscritos) e mentora                 
da rede da ONU Space4Women. 

Dra. Patrícia Cruz, Licenciada em Física, Doutora em Astrofísica e divulgadora científica,            
integrante do time ASTROMINAS e da equipe APOD Brasil (4.7k+ seguidores). 

MSc. Rafaela Lima, Licenciada em Biologia, Mestre em Biologia, professora de Ciências (escolas             
públicas e privadas) e Edutuber do Canal Mais Ciências (135k+ inscritos). 

Público alvo desta edição: 

Mulheres (cis- ou transgênero) que lecionem Ciências para 8º e/ou 9º anos do Ensino              
Fundamental II de escolas públicas (municipal, estadual ou federal). Nesta edição, 27            
professoras serão selecionadas, sendo idealmente, uma representante de cada um dos 26            
Estados do Brasil (+ uma do Distrito Federal). 

Inscrições: 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento do           
Formulário Online no site www.girlsinspacenasescolas.com.br, no período de 15/09/2020 a          
10/10/2020. 

Critérios de seleção 

Apenas professoras de Ciências e de escolas da rede pública de ensino (municipal, estadual ou               
federal) poderão participar desta primeira edição do projeto “Girls InSpace nas Escolas”. Os             
critérios para a seleção incluirão, além da disponibilidade e comprometimento que garantam            
sua participação e a entrega do plano de aula, alguns fatores como sua experiência com               
práticas pedagógicas que estimulem o conhecimento científico de seus alunos, sua motivação            
para a participação do curso, bem como as estratégias pensadas para propagação do             
conhecimento aprendido. 

Produto final: 

Ao longo do curso de capacitação, as professoras parceiras produzirão um plano de aula sobre               
um dos temas abordados, seguindo um modelo previamente estabelecido e sob a orientação             
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da equipe organizadora. Alguns planos de aula serão selecionados e publicados como ebook a              
ser distribuído gratuitamente para contribuir com outros professores de todo o Brasil. As             
autoras dos planos de aula selecionados terão a coautoria na publicação do ebook.  

 

Certificação 

Receberão certificado de participação as professoras parceiras que tiverem 75% de presença            
nas aulas no Zoom, no mínimo, e que entregarem planos de aula que satisfaçam os seguintes                
critérios:  

1. Clareza da prática pedagógica; 
2. Coerência do conteúdo com a série/ano escolhido; 
3. Desenvolvimento de competências e habilidades de acordo com a BNCC; 
4. Possibilidade de replicação; 
5. Criatividade no uso dos recursos pedagógicos; 
6. Vinculação com um ou mais dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

Cronograma 

Inscrições: 15/09/2020  a 10/10/2020 

Envio de comunicação, por email, para as selecionadas : entre 20-26/10/2020 

Divulgação da lista completa das parceiras selecionadas no site: 29/10/2020 

Primeiro acesso à plataforma: 31/10/2020 

Aulas ao vivo, via Zoom: sábados de novembro 07, 14, 21 e 28, das 8:30h às 11:30h 

Produção e entrega do plano de aula: 14/11/20 a 05/12/20 

Emissão dos certificados: até 15/12/20 

Publicação do ebook: a definir (2021) 
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