INFORMAÇÕES SOBRE MINICURSOS
TÍTULO DO MINICURSO
Abordando a Ecotoxicologia no ensino de Ciências

RESUMO
Visando contribuir para a Educação de Qualidade (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 4), Vida
na Água (ODS 14) e Vida Terrestre (ODS 15) no Brasil, este minicurso tem como objetivo auxiliar professores
e educadores na introdução dos conhecimentos e práticas em Ecotoxicologia associados ao conteúdo de
Ciências, a partir do curso Guardiões da Natureza utilizando a metodologia de aplicação de aprendizagem
baseada em problemas (Problem Based Learning - PBL). Durante minicurso, os participantes serão
convidados a preparar práticas de ensino aplicáveis a realidade local.
DURAÇÃO 4 horas
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