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Caros/as filiados/as, 

Esperança! 

É a partir deste sentimento que temos a alegria de divulgar e convocar a todos/as a                
participarem do IX Encontro Regional de Ensino de Biologia RJ/ES. Este evento é uma               
iniciativa da Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 2 (RJ/ES) da Associação Brasileira de              
Ensino de Biologia (SBEnBio) e acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2019 na cidade do                   
Rio de Janeiro. Em sua nona edição, a esperança de fortalecermos nossas práticas, debates e               
pesquisas acerca do Ensino de Ciências e Biologia, nos leva ao encontro de duas instituições               
escolares de Educação Básica: o Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp/UFRJ) e o Colégio Estadual               
Ignácio Azevedo do Amaral (CEIAA). Localizadas no Bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro,              
essas escolas vão abrir suas portas para nos receber de maneira compartilhada. O evento terá               
como tema central: “(Re)Construindo práticas de esperança no ensino de Ciências e Biologia”.  

Com inspiração em Paulo Freire, acreditamos que a docência e a atuação do professor só faz                 
sentido se amparada na esperança. É nesta perspectiva que buscamos colocar em debate as              
falas, as visões e os depoimentos de professores de Ciências e Biologia da Educação Básica               
naquilo que fazem, vivem, pensam e praticam, produzindo práticas de esperança nos            
currículos escolares. Sendo assim, o aprofundamento de diálogos concretos entre professores           
da educação básica, formadores de professores, pesquisadores, licenciandos e estudantes de           
pós-graduação será a principal finalidade deste evento. Este compromisso com a escola básica             
visa reconhecer o professor como profissional autônomo, produtor de suas práticas e, por isso,              
sujeito central no processo de construção dos currículos escolares. Nesse sentido, o IX EREBIO              
RJ/ES será um espaço de debates sobre uma diversidade de aspectos que compõem as práticas               
e pesquisas em Ensino de Ciências e Biologia na nossa região. 

As inscrições com ou sem apresentação de trabalhos estarão abertas a partir de janeiro de               
2019. Os trabalhos aceitos serão divulgados até a primeira semana de maio de 2019 e, após o                 
evento, serão publicados em Anais eletrônicos. Os trabalhos poderão ser inscritos nos            
seguintes eixos temáticos: 

EIXO 1 - MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E           
ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: Trabalhos que focalizam especificidades do            
desenvolvimento de estratégias de ensino e processos de aprendizagem de Ensino de Ciências             
e Biologia nos diversos contextos da Educação básica e suas modalidades: educação infantil,             
anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio,            
educação profissional, EJA, educação indígena, educação quilombola, educação do campo,          
educação especial, educação inclusiva e outras. Indicar a modalidade de educação básica como             
uma das palavras-chave na inscrição do trabalho. 
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EIXO 2 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: Trabalhos referentes a             
práticas educativas do Ensino Superior, Políticas Públicas e Pesquisas sobre Formação docente. 

EIXO 3 - ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA E EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: Trabalhos sobre              
Educação em Museus, divulgação científica, popularização da Ciência, Alfabetização Científica,          
Educação e Comunicação, jornalismo científico, relações museu-escola e práticas educativas e           
pesquisas sobre ensino de Ciências e Biologia em espaços não formais. 

EIXO 4 – CULTURAS, LINGUAGENS E ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: Trabalhos que             
estabelecem relações do ensino de Biologia com as diversas formas de linguagem e expressão              
cultural: cultura indígena, relações étnico-raciais, educação no campo, educação especial,          
questões de gênero e sexualidade, história e filosofia da ciência, arte (literatura, música etc),              
mídias e tecnologias de informação e comunicação. Indicar as especificidades como pelo            
menos uma das palavras-chave na inscrição do trabalho. 

EIXO 5 - ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA E CURRÍCULO: Trabalhos sobre políticas, práticas e               
materiais curriculares de Ensino de Ciências e Biologia na Educação Básica e Ensino Superior. 

EIXO 6 - CTS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E               
BIOLOGIA: Trabalhos sobre relações do Ensino de Ciências e Biologia com perspectivas de             
Ciência, Tecnologia e Sociedade, Educação Ambiental e Educação em Saúde. 

Em breve divulgaremos a 2ª circular com as normas de submissão de trabalhos e o calendário                
de divulgação com endereço da página do evento.  

Para dúvidas ou informações: sbenbio2@gmail.com 
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