
Chamado especial aos Professores 

Entre os dias 24 e 27 de julho de 2018 ocorrerá na UEL (

Simpósio Nacional de Educação em Astronomia. Durante o evento, pesquisadores de todo 

o país se reunirão para debater sobre a área

resultados de suas pesquisas em formato de comunicação oral, 

palestras e mesas redondas. 

 No primeiro dia do evento 

Educação em Astronomia, destinad

cuja programação pode ser vista na quinta circular do 

Google). Nesse momento, os docentes poderão participar de cursos voltados ao ensino da 

Astronomia, desde aulas teóricas sobre o tema

 Para participar, os docentes 

Fevereiro e 26 de Junho de 2018, através do site da PROEX

informado em breve. Todos os participantes da escola 

podendo vir a totalizar 6h00. Al

SNEA receberão posteriormente 

vagas nos cursos são limitadas! 

 Para maiores detalhes, acesse no 

https://www.facebook.com/groups/1469024936547067/

Pode também solicitar inscrição no grupo de divulgação do Google através do e

5snea2018@gmail.com. 

Contribua divulgando o evento 

unidade escolar, e ajude-nos a a

escolas! 

 Obrigado 

Professores da Educação Básica de Londrina e região.

 

Entre os dias 24 e 27 de julho de 2018 ocorrerá na UEL (no prédio do 

Simpósio Nacional de Educação em Astronomia. Durante o evento, pesquisadores de todo 

o país se reunirão para debater sobre a área, além de apresentar 

ados de suas pesquisas em formato de comunicação oral, 

No primeiro dia do evento ocorrerá a IV Escola de Formação de Professores para a 

estinada especialmente aos professores da educação básica, 

cuja programação pode ser vista na quinta circular do SNEA (no Face

os docentes poderão participar de cursos voltados ao ensino da 

stronomia, desde aulas teóricas sobre o tema até atividades práticas 

, os docentes interessados devem se inscrever 

nho de 2018, através do site da PROEX-UEL, cuj

odos os participantes da escola receberão certificação por curso, 

Além disso, os docentes que participarem integralmente do 

posteriormente certificado de 30h pela PROEX. Atenção aos prazos

 

Para maiores detalhes, acesse no Facebook o grupo do V SNEA 2018.

https://www.facebook.com/groups/1469024936547067/ 

Pode também solicitar inscrição no grupo de divulgação do Google através do e

o evento entre os docentes de seu núcleo regional

nos a alavancar o ensino dessa magnífica

Universidade Estadual de Londrina

Coordenador G

ásica de Londrina e região. 

no prédio do PDE) o V 

Simpósio Nacional de Educação em Astronomia. Durante o evento, pesquisadores de todo 

, além de apresentar os mais recentes 

ados de suas pesquisas em formato de comunicação oral, pôsteres, bem como 

ocorrerá a IV Escola de Formação de Professores para a 

professores da educação básica, 

o Facebook ou grupo 

os docentes poderão participar de cursos voltados ao ensino da 

atividades práticas em oficinas. 

 no V SNEA entre 1 de 

UEL, cujo endereço será 

receberão certificação por curso, 

ém disso, os docentes que participarem integralmente do 

Atenção aos prazos, pois as 

A 2018. 

Pode também solicitar inscrição no grupo de divulgação do Google através do e-mail 

entre os docentes de seu núcleo regional e de sua 

magnífica ciência dentro das 
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