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REGULAMENTO

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 na formação da maioria dos professores de Ciências relacionada a esse
tema. O objetivo da capacitação é de instrumentalizar e preparar 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 edição 2021 deste projeto será realizada entre setembro e outubro de 2021 para
professoras e professores de Ciências do Ensino Fundamental II, de escolas públicas e
privadas, 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 15
(quinze) horas de capacitação previstas nesta edição serão ofertadas na modalidade online, no
valor total de R$190,00 (cento e noventa reais) por participante.

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 ser desenvolvido em suporte à iniciativa
SPACE4WOMEN (Espaço Para Mulheres) do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do
Espaço Exterior (UNOOSA), haverá um olhar direcionado ao papel de mulheres nas áreas
abordadas para fomentar maior impacto desta atividade de capacitação no futuro aprendizado
científico de meninas estudantes.

As aulas serão realizadas nas manhãs dos sábados entre 25 de setembro e 16 de outubro de
2021 (ambos incluídos), das 8:30h às 12:00h, ao vivo e online, através da plataforma Zoom. As
aulas serão divididas 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. Será reservado um período para discussão e esclarecimento de
dúvidas ao final de cada sábado.

Os professores matriculados receberão gratuitamente o ebook do livro “A Luneta e Isabelle”
(coleção Girls InSpace, livro 1), acessado via Amazon Kindle (celular,computador ou aparelho
Kindle) que será o pano de fundo ao longo das aulas. Materiais adicionais para consulta serão
fornecidos ao longo da capacitação, ficando disponíveis para consulta e download apenas no
período do curso.

https://www.oquedizafisica.com/girls-inspace
https://www.oquedizafisica.com/girls-inspace
https://space4women.unoosa.org/


Idealizadoras

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

Dra. Patricia Cruz, Licenciada e Bacharel em Física, Doutora em Astrofísica e divulgadora
científica, integrante do Astro Parsec, parte do time ASTROMINAS e da equipe APOD Brasil.

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

Público alvo desta edição:

Professoras e professores que lecionem Ciências para 8º e/ou 9º anos do Ensino Fundamental
II, de escolas públicas (municipal, estadual ou federal) e/ou privadas.

Inscrições e vagas:

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento do
Formulário Online no site www.girlsinspacenasescolas.com.br, no período de 06 a 22/09/2021,
ou até o preenchimento das 100 (cem) vagas disponíveis.

Matrícula:

As matrículas serão efetivadas mediante a confirmação do pagamento da taxa de inscrição no
valor de R$190,00 (cento e noventa reais). O comprovante de pagamento deverá ser anexado
ao Formulário Online (disponível no site www.girlsinspacenasescolas.com.br), no ato da
inscrição.

Certificação

Receberão o certificado da capacitação todos os professores e professoras que tiverem, no
mínimo, 75% de presença nas aulas AO VIVO no Zoom.

Cronograma

Inscrições: de 06 a 22/09/2021 ou até o preenchimento das vagas

Envio de confirmação de matrícula, por email, aos participantes: entre 08 e 23/09/2021

Aulas AO VIVO, via Zoom: dias 25/setembro e 02, 09 e 16 de outubro, das 8:30h às 12:00h

Emissão dos certificados: até dezembro de 2021

https://www.youtube.com/c/OQueDizaFisicaAlePacini
https://space4women.unoosa.org/
https://astroparsec.com
https://sites.usp.br/astrominas/
https://www.facebook.com/apodbrasil
https://www.youtube.com/channel/UCueQ1eON-Ut21pSXcYJX6_g
http://www.girlsinspacenasescolas.com.br
http://www.girlsinspacenasescolas.com.br

