
 
 

    
 
 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

03/10 das 18 às 22 hs: Apresentação de trabalhos Acadêmicos ou de Extensão desenvolvidos por 

estudantes do Polo. Dinâmica: Seis trabalhos, interessados podem os inscrever pelo e-mail 

coordbionf@gmail.com. 30 minutos cada. 

03/10 das 18 às 22 hs: Apresentação de Pôsteres:  Grupo de Pesquisa em ensino de Astronomia 

do Polo CEDERJ – Nova Friburgo coordenado pela professora mestre Adriana Oliveira Bernardes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04/10 das 18 às 20 hs: Troca de Experiências na educação: O construir de Jogos Didáticos dos 

estudantes PIBID NFR, O desenvolvimento de Jogos Didáticos para Educação Especial com 

especialista da área e a construção de materiais didáticos adaptados as necessidades especiais 

com a tutora Marilene. Não é necessária a inscrição prévia. 

04/10 das 20 às 22 hs: Oficina: Produção de Materiais didáticos para a Aprendizagem de 

Ciências – com o graduando Renan Regly – Máximo de 25 Inscrições, os interessados podem os 

inscrever pelo e-mail coordbionf@gmail.com. 

Dinâmica: Durante a oficina os participantes irão aprender algumas técnicas para tornar suas aulas 

de ciências mais ricas apoiadas em material didático diferenciado. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05/10 das 18 às 20 hs: Videodebate: CROMO - Disponível na NETFLIX 25 Inscrições: 

coordbionf@gmail.com 

Dinâmica: Assistir ou tomar conhecimento da série e estar presente para participar do debate. 

05/10 das 20 às 22 hs: WorkShop/Mini Curso: A fotografia como recurso de aprendizagem em 

Ciências  30 Inscrições a serem feitas ATÉ O DIA 30/09. Dinâmica: Se inscrever pelo e-mail 

coordbionf@gmail.com, receber confirmação de inscrição e o guia de como proceder com a 

realização de duas fotografias que devem ser enviadas para o e-mail de inscrição até o dia 03/10, 

essas poderão ser utilizadas pela responsável pelo curso a fotógrafa e graduanda em ciências 

biológicas, Rebeca Coutinho, as fotos poderão ser refeitas após o mini-curso e serem expostas no 

dia 07/10 durante as exposições de textos, insetos na educação e outras e também na feira de troca. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06/10 das 18 às 19 hs: Palestra: "O blog enquanto suporte de memória". Com o graduando em 

Licenciatura em História da UNIRIO, Fábio Gonçalves do Nascimento e o Tutor Sergio Pinho, 

especializando em EaD. 

06/10 das 19 às 22 hs: Roda de Conversa: O Aprender para Aprender. Diálogos sobre diferentes 

estratégias pedagógicas existentes em Nova Friburgo. Dinâmica: Não será necessário inscrever-se. 

Na ocasião iremos convidar representantes de diferentes instituições de ensino de nosso Município 

para que estes relatem como são as experiências educacionais desenvolvidas nas mesmas. Ao final 
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compilaremos um documento que abarque todos esses relatos. O convite é livre, tragam 

representantes de todo o universo educacional de nossa cidade. Serão todos muito benvindos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07/10 das 08 às 09 hs: Palestra: Conservação do Callithrix aurita - Pesquisador Alessandro  Antunes 

07/10 das 09 às 10 hs: Palestra: Estudo de caso sobre a ação do PIBID de Ciências Naturais na 

maior escola de Santo Antônio de Pádua - RJ com a pesquisadora Dominique Guimarães. 

07/10 das 10 às 12 hs: Oficina: Laboratórios de Aprendizagem com a Dr. Juliana Aguiar/UENF. 

Dinâmica: Limitado a 25 Inscrições até o dia 06/10: coordbionf@gmail.com 

INTERVALO PARA ALMOÇO das 12:00 as 13:00 

07/10 das 13 às 14 hs: Oficina demonstrativa de construção de composteira doméstica com o 

pesquisador Ramon do grupo Compostonautas. 

Dinâmica: Sem Limitação de participantes. Porém como taxa de inscrição será “cobrado” contribuir 

com: Meio 250 gramas de cascas frutas/legumes ou 100 gramas de cascas de ovos ou 500 gramas 

de Pó de Serra ou 500 gramas de aparas de grama seca ou um ou mais Baldes Plásticos de 

Margarina usados em Confeitaria. 

OBS.: Na ocasião tais materiais serão utilizados para a construção de um modelo doméstico prático, 

simples e econômico de composteira para que os participantes possam reciclar os restos orgânicos 

de seu lar e assim produzir composto orgânico de qualidade para suas hortas ou jardins. 

07/10 das 14 às 16 hs: Feira de Troca da comunidade CEDERJ – Polo Nova Friburgo 

Dinâmica: Todos os interessados levam objetos/itens para a área de trocas onde estes objetos 

ficam expostos sob supervisão de dois monitores da comissão organizadora com o nome da pessoa 

que os trouxe, caso alguém tenha o interesse por um ou mais de seus objetos, lhe procura e oferece 

uma troca pelos itens que ela trouxe. Dessa forma todos os presentes podem interagir em uma rede 

de trocas e reaproveitamentos dos diferentes objetos/itens trazidos que podem ser: Bolos, quitutes, 

discos, livros, quadros, estátuas, artesanatos, roupas, calçados, mudas de plantas, sementes, frutos, 

abraços, etc. Tudo que considerarem importante para compartilhar no momento desta vivência. 

07/10 das 15 às 16 hs: Música ao vivo com Pedro Guerra durante a hora final da Feira de Troca 

07/10 das 16 às 17 hs: Show de encerramento com a banda Paralelo 14 – Rock Internacional 

07/10: Durante a manhã e à tarde desse dia também serão realizadas Exposições em um espaço 

denominado: Aqui se faz, aqui se mostra:  Dentre as exposições teremos (Insetos na Educação, 

Exposição de banners - Adriana e Exposição de fotografias do Mini Curso: A fotografia como 

recurso de aprendizagem em ciências.) 

08/10: Durante a manhã e tarde: Aventura na semana de biologia. Projeto Mata Adentro na 

Cachoeira Indiana Jones (Gratuito) com possibilidade de Rapel e Rafting com a empresa local pelo 

custo de R$ 100,00. Limitado a 22 Inscrições a serem realizadas na secretaria do Polo.ipar.  

 

OBS.: Todas as atividades proporcionarão certificação para Atividades Acadêmicas Especiais 

 

Participem! A presença de todos os interessados é fundamental e certamente serão momentos de 

muita aprendizagem e compartilhamento de experiências e saberes. 

 

Com desejo de sucesso, a Comissão Organizadora lhes aguarda. 
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