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Neste programa, que segue o Universidade das 
http://www.universidadedascriancas.org/
relações com o ambiente serão prioritariamente abordados em oficinas a serem 
realizadas com crianças e 
del Rei e região. As oficinas serão orientadas
Ciências e conduzidas por professores e estudantes ambos de
graduação da UFSJ, procurando uma interdisciplinaridade e transdiciplinaridade.
oficinas são preparadas de forma a levar os alunos pensarem em Ciência, 
levantando seus questionamentos. Após a elaboração de oficinas, as crianças e 
adolescentes, colocarão suas dúvidas
caixa, que será recolhida. Os docentes e estudante
oportunidades para estimular os alunos pensarem sobre essas questões de
investigativa. Depois novas oficinas serão conduzidas de modo a responder alguns 
dos principais questionamentos. Todas as respostas das perguntas serão 
devolvidas aos estudantes em
possam sentir-se empoderados ao perceber que sua
serão divulgadas nos sites do projeto. Os alunos visitarão os
Ciências na Universidade para verificarem na prática a resolução de algumas
dúvidas que ainda restarem. Dentro deste programa teremos o projeto: “BIOVIDA: A 
divulgação científica por meio de Atividades Lúdicas” coordenado pelo professor 
Ricardo Pereira Sepini que
divulgação científica em escolas e outros
programa começou como projeto em 2018 e atendeu mais de
respondendo mais de 600 perguntas através de oficinas e visitas na UFSJ,
premiado na semana de extensão em 2019. Para 2020 contará com a participação 
de estudantes e professores do curso de comunicação, permitindo a divulgação de 
perguntas selecionadas das
áudio e vídeos dando voz e visibilidade as dúvidas
nos sites do projeto. Haverá a escrita de um livro à partir de
2019 e busca para gravação de uma curta metragem em parceria com outros
na UFSJ e no programa na UFMG
Todo material produzido será retornado a comunidade escolar envolvida. Nessa 
etapa será criado um curso para os estudantes fazerem uma formação de 4 
semanas em ciência, com valorização das
índices de conhecimento nessa área é aquém no Brasil,
meninas.  
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Neste programa, que segue o Universidade das Crianças 
http://www.universidadedascriancas.org/, temas sobre corpo humano e suas 

ambiente serão prioritariamente abordados em oficinas a serem 
 adolescentes, de 7 a 14 anos, em escolas de São João 

egião. As oficinas serão orientadas por professores de diferentes áreas de 
Ciências e conduzidas por professores e estudantes ambos de diversas áreas da 
graduação da UFSJ, procurando uma interdisciplinaridade e transdiciplinaridade.

das de forma a levar os alunos pensarem em Ciência, 
questionamentos. Após a elaboração de oficinas, as crianças e 

adolescentes, colocarão suas dúvidas sobre o corpo humano e ambiente em uma 
caixa, que será recolhida. Os docentes e estudantes de graduação criarão 
oportunidades para estimular os alunos pensarem sobre essas questões de
investigativa. Depois novas oficinas serão conduzidas de modo a responder alguns 

principais questionamentos. Todas as respostas das perguntas serão 
evolvidas aos estudantes em murais dentro da escola, de forma que os alunos 

se empoderados ao perceber que sua dúvida teve voz. As respostas 
serão divulgadas nos sites do projeto. Os alunos visitarão os

e para verificarem na prática a resolução de algumas
dúvidas que ainda restarem. Dentro deste programa teremos o projeto: “BIOVIDA: A 

científica por meio de Atividades Lúdicas” coordenado pelo professor 
Ricardo Pereira Sepini que abordará a realização de Atividades Lúdicas para a 
divulgação científica em escolas e outros espaços de educação não formal. Esse 
programa começou como projeto em 2018 e atendeu mais de
respondendo mais de 600 perguntas através de oficinas e visitas na UFSJ,
premiado na semana de extensão em 2019. Para 2020 contará com a participação 

professores do curso de comunicação, permitindo a divulgação de 
perguntas selecionadas das crianças, passando pelo processo de gravação de 

ndo voz e visibilidade as dúvidas das crianças, sendo divulgados 
nos sites do projeto. Haverá a escrita de um livro à partir de perguntas feitas em 
2019 e busca para gravação de uma curta metragem em parceria com outros
na UFSJ e no programa na UFMG como forma de resposta às dúvidas das crianças. 

material produzido será retornado a comunidade escolar envolvida. Nessa 
curso para os estudantes fazerem uma formação de 4 

semanas em ciência, com valorização das MENINAS NA CIÊNCIA
índices de conhecimento nessa área é aquém no Brasil, principalmente entre as 
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Crianças – UFMG 
, temas sobre corpo humano e suas 

ambiente serão prioritariamente abordados em oficinas a serem 
adolescentes, de 7 a 14 anos, em escolas de São João 

por professores de diferentes áreas de 
diversas áreas da 

graduação da UFSJ, procurando uma interdisciplinaridade e transdiciplinaridade. As 
das de forma a levar os alunos pensarem em Ciência, 

questionamentos. Após a elaboração de oficinas, as crianças e 
sobre o corpo humano e ambiente em uma 

graduação criarão 
oportunidades para estimular os alunos pensarem sobre essas questões de maneira 
investigativa. Depois novas oficinas serão conduzidas de modo a responder alguns 

principais questionamentos. Todas as respostas das perguntas serão 
murais dentro da escola, de forma que os alunos 

dúvida teve voz. As respostas 
serão divulgadas nos sites do projeto. Os alunos visitarão os laboratórios de 

e para verificarem na prática a resolução de algumas 
dúvidas que ainda restarem. Dentro deste programa teremos o projeto: “BIOVIDA: A 

científica por meio de Atividades Lúdicas” coordenado pelo professor 
ização de Atividades Lúdicas para a 

espaços de educação não formal. Esse 
programa começou como projeto em 2018 e atendeu mais de 300 crianças 
respondendo mais de 600 perguntas através de oficinas e visitas na UFSJ, sendo 
premiado na semana de extensão em 2019. Para 2020 contará com a participação 

professores do curso de comunicação, permitindo a divulgação de 
crianças, passando pelo processo de gravação de 

das crianças, sendo divulgados 
perguntas feitas em 

2019 e busca para gravação de uma curta metragem em parceria com outros cursos 
como forma de resposta às dúvidas das crianças. 

material produzido será retornado a comunidade escolar envolvida. Nessa 
curso para os estudantes fazerem uma formação de 4 

MENINAS NA CIÊNCIA, visto que os 
principalmente entre as 


