Informações adicionais

School Talks: práticas inovadoras no ensino
de ciências
Links compartilhados durante o evento com os convidados André de Oliveira
(professor vencedor do Prêmio Shell de Educação Científica 2017), Davi Bonela
(Museu do Amanhã) e Tatiana Mazzo (UNIFESP – Maré de Ciência).

REFERÊNCIA

INFORMAÇÃO

LINK PARA ACESSO

British Council
School Talks

Para assistir as gravações dos nossos
webinars e acompanhar as próximas
atividades

https://www.britishcouncil.org.br/atividades/escolas

www.britishcouncil.org

Agenda de
Internacionalização
de Liderança e
Gestão Escolar

Publicação do British Council mais de 30
especialistas brasileiros e britânicos sobre os
caminhos da gestão e liderança escolar no
Brasil e no mundo

https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/liderancaescolar/agenda-internacionalizacao

PARCEIROS E PROJETOS DE PRÁTICAS INOVADORAS

Prêmio Shell de
Educação Científica
2020

Inscrições abertas para professores de
Matemática, Física, Química, Biologia ou
Ciências dos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo ou para educadores dessas
matérias que desenvolve um projeto de
ensino focado na COVID-19

https://psec.shell.com.br/

Revista do Prêmio
Shell de Educação
Científica

Publicação as professoras e professores
vencedores e traz um resumo de seus
projetos premiados

https://psec.shell.com.br/sobre/revista.html

Maré de Ciência

Projeto de difusão científica e engajamento
para fortalecer a interface entre ciência,
políticas públicas e sociedade

https://maredeciencia.com.br

Desafio Oceano na
Educação

Inscrições abertas para professores,
estudantes e a comunidade escolar de todo o
Brasil que gostariam de participar da
mobilização nacional para mostrar a conexão
e a importância que o oceano tem com a
nossa realidade, inspirados pelos princípios
da Cultura Oceânica

https://maredeciencia.com.br/cultura-oceanica/

Inspira Ciência

Projeto de formação de professores para
ensino de ciências vibrante e inovador

http://inspiraciencia.org.br

Museu do Amanhã

Conheça os projetos e iniciativas do Museu
do Amanhã

https://museudoamanha.org.br/

Show da Física

Projeto do professor André de Oliveira

https://www.youtube.com/watch?v=CLDMHOo6LSY

Mostra de Foguetes

Projeto de foguetes do professor André de
Oliveira no Colégio Estadual Erich Heine

https://bit.ly/2Eg9wwC

André de Oliveira

Consultoria para escolas em projetos de
ensino de ciências e transdisciplinares

andre.fis@gmail.com

MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Cultura Oceânica
para todos

Kit pedagógico

https://bit.ly/3heIZhX

Meninas na escola,
mulheres na
ciência

Material pedagógico sobre práticas
inovadoras no ensino de ciências de forma
transformativa em relação a gênero

https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia/materialdidatico

Inspira Ciência –
publicações

Publicações inspiradas nas oficinas
realizadas e com produções dos professores
participantes do projeto

http://inspiraciencia.org.br/publicacoes/

