VI Jornadas de Enseñanza de la Matemática
V Jornadas de Enseñanza de las Ciencias
I Jornadas de Historia de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática
19 al 22 de septiembre de 2018
Bernal- Provincia de Buenos Aires

50 años

TERCERO ANUNCIO
O congresso de Ensino, Formação e Investigação em Ciências Naturais e Matemática
celebra, na sua terceira edição, os 50 anos do ISFD e T nº 24 e convidamo-lo a participar
nestas celebrações na nossa casa de estudos.
Será realizado, em paralelo, o primeiro encontro na Argentina de História do Ensino de
Ciências Naturais e Matemática.
A série de palestras e mesas redondas propostas por especialistas em cada área, as mesas
de apresentações e discussão de trabalhos de pesquisa e narrativas de experiências
pedagógicas, os cursos e oficinas, a apresentação de livros, cartazes e a exposição de
Amostra de Recursos de Ciências e Matemática, tem como objetivo reunir especialistas
no ensino de Ciências Naturais e Matemática com professores e alunos de todos os níveis
de formação de professores em Ciências Naturais e Matemática.
As línguas oficiais do congresso são espanhol e português. As comunicações podem ser
feitas e gravadas em qualquer uma delas.

NOVO Prazo para envio de trabalhos: 15 de maio
APRESENTAÇÃO DE WORKSHOPS FECHADOS
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Declarado de Interés por:
Municipio de Quilmes
Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires
Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires

Auspiciado por:
IBERCIENCIA-OEI
FISEM
CIAEM
ADBIA
SOAREM

APFA
AQA
Grupo Geogebra La Plata
HP División Educación

Palestrantes convidados:
Adriana Zarate
Agustín Adúriz- Bravo
Agustin Carrillo de Albornoz
Alberto Santiago
Alejandro Schujman
Alejo Merker
Andrea Novembre
Andrea Revel Chion
Angel Ruiz
Cecilia Crespo Crespo
Cecilia Gonzalez
Cecilia Parra
Claudia Groenwald
Claudio Sanchez
Cristina Wainmayer
Daniel Simmons
Diego Golombek
Diego Petrucci
Eduardo Mancera
Eduarlo Basurto
Elian Leandro Guerrero
Elsa Meinardi (A confirmar)
Francisco Lopez Arriazu
Gabriela Lorenzo

Gustavo Berasain
Horacio Carabalo
Horacio Itzcovich
Hugo Tricárico
Javier Conde
Jorge Crisci
Laura Del Río
Leonardo Gonzalez Galli (a confirmar)
Liliana Medeiros
Liliana Olazar
Lydia Galagovsky
Mabel Rodriguez.
María Elina Genovés
Martin Labarca
Romina Langeker
Sandra Hernández
Sergio Goldfeder
Oscar Tamayo (a confirmar)
Osvaldo Cappannini
Viviana Costa
Vicente Capuano
Wagner Rodríguez Valente.

Inscripción:
Click planilla de solicitud de inscripción con información al respecto
https://goo.gl/forms/Z6tX4lDjRsJIaHq83

[Escriba aquí]
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Temas:
●
Treinamento de professores e professores em Ciências Naturais e Matemática no
século XXI, novos alunos, novos treinamentos.
●
Revisão e reavaliação das Ensino de Ciências Naturais e Matemática
●
Propostas tecnológicas e de inovação no ensino de Ciências Naturais e
Matemática.
●
A interdisciplinaridade no ensino dos conteúdos de Ciências Naturais e
Matemática
●
Pesquisa no ensino de Ciências Naturais e Matemática: o caminho do romance
para o especialista
●
História do ensino de Ciências Naturais e Matemática na América Latina

Propósitos
●

●

●

●
●

●

●

Oferecer aos Professores e Professores de Matemática e Ciências Naturais, de
todos os níveis do sistema educacional, um ambiente apropriado para disseminar,
revisar e atualizar seu treinamento em Didáctica de Ciências Naturais (Física,
Química, Biologia) e Didática de Matemática.
Oferecer aos professores em Ciências Naturais e Matemática, em todos os níveis
do sistema educacional, uma abordagem da tarefa didática das TIC, pensada
principalmente na integração de conteúdo entre Ciências Naturais e Matemática.
Disseminar e discutir experiências de pesquisa e ensino com várias orientações
teóricas e metodológicas em Ensino de Ciências Naturais e Ensino de Matemática,
em todos os níveis do sistema educacional.
Contribuir para a construção do conhecimento em Ensino de Ciências e Ensino
de Matemática.
Continuar com a Costrucao de um campo de construção e participação para
reflexão e troca de experiências. contribuindo desse modo para a melhoria da
qualidade no ensino nessas áreas e continuando com a tradição iniciada nos dias
anteriores.
Fornecer o contributo de especialistas sobre problemas de ensino e aprendizagem
das ciências exatas e naturais, como forma de conhecer diferentes perspectivas para
sua abordagem;
Abra um espaço para trocar experiências pedagógicas e pontos de vista entre todos
os participantes, promovendo a reflexão com base nas contribuições de práticas de
sala de aula, projetos de inovação, projetos de extensão e projetos de pesquisa. que
pode ser feita por professores, estudantes e pesquisadores, como resultado de seu
trabalho.

[Escriba aquí]
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●

Reúna pesquisadores em Ensino de Ciências Naturais e Ensino de Matemática
com Professores de diferentes níveis do sistema educacional, com a intenção de criar
redes para a melhoria da prática educacional e com o objetivo de iniciar pesquisadores
a partir de seguir o caminho do especialista em pesquisa educacional
●
Incentivar o encontro de historiadores de ensino em Ciências Naturais e
Matemática para divulgar suas pesquisas neste novo tópico.
●
Promover espaços de articulação entre os diferentes níveis do sistema ducativo ao
pensar propostas pedagógicas didáticas
Destinatários
●
Professores de todos os níveis do sistema educacional
●
Pesquisadores e especialistas novatos e espertos
●
Estudantes
Registro:
Clique no formulário de inscricao com informações e custos
https://goo.gl/forms/Z6tX4lDjRsJIaHq83
Atividades
Conferências Plenárias, Mesas Redondas, Conferências Simultaneas, Minicursos: por
convite
Se receben ate o dia 15 de maio para avaliação: Comunicações Breves, Narrativas de
Experiências Pedagógicas, Posters, Feira (amostras) de Ciências e Matemática e
Apresentação de Livro.
OFICINAS FECHADO O PRAZO
Todas as atividades irão nos anais do congresso com ISBN a finales de 2018.

Consulte jornadasjecicnama.wordpress.com
gecicnama@gmail.com (para inscripcao e información variada)
ponenciasjecicnama@gmail.com (para apresentação de trabalhos e palestrantes)

Facebook 3jecicnama2018, Instagram, Twiter

[Escriba aquí]

