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15/09

16/09

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Noite

8:00 - 10:30 // Credenciamento e acolhida

9:00 - 12:00 // Mesa Redonda

14:00 - 17:00 // Oficinas

14:00 - 17:00 // Apresentação de Pôsters

19:00 - 22:00 // Palestra de Abertura

- Ensino de botânica: a história da taxonomia

- A História e Filosofia no Ensino de Ciências

- Ensino de Ecologia e atividades praticas

- Gênero, sexualidade e o professor de Ciências

‘’O PIBID e a formação do professor de Ciências’’

I
ÓP SM II OS

15-16 setembro 2016
Instituto de ciências Biológicas
universidade federal de goiás

Mais informações e inscrições em:

goo.gl/EEtrqi

Não há saber mais 
ou saber menos: há 
saberes diferentes

‘’
‘’Experiências na formação de professores de 
ciências a partir do PIBID’’

Paulo freirePaulo freire
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