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Discutir a utilização dos espaços não formais da cidade para o ensino de ciências e biologia. Desenvolver
metodologias de ensino para atividades em espaços não formais de ensino. Analisar a contribuição
oferecida pelo trabalho em espaços não formais de ensino para a formação continuada dos professores em
exercício. Descrever os impactos na dinâmica de aprendizagem que o trabalho em espaços não formais
provoca nos alunos do ensino fundamental e médio.

Espaços não formais de ensino. Utilização dos espaços não formais para o ensino de ciências e biologia.
Museus, parques, veredas, praças, trânsito, aeroporto, usinas, hidroelétricas, centrais de abastecimento de
água, reservas naturais, bibliotecas como espaços para o ensino de ciências e biologia.

- Espaços de ensino:
Espaço formal;
Espaço não formal;
Espaço informal;
Diferenciação de cada espaço de ensino e suas contribuições ao processo educativo do sujeito alvo.
- Espaços não formais de ensino:
O que são os espaços não formais de ensino;
Museus, parques, veredas, praças, trânsito, aeroporto, usinas, hidroelétricas, centrais de abastecimento de
água, reservas naturais, bibliotecas como espaços de trabalho para o ensino de ciências e biologia;
Contribuições dos espaços não formais para a formação do aluno;
Formação do professor e a formação continuada;
Pesquisa educacionais desenvolvidas em espaços não formais focando o ensino de ciências e biologia.
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