
 
 

OFICINAS 2004 
 
     Além da já tradicional orientação a visitas, o Museu de 
Geociências, em conjunto com o Decanato de Extensão estará 
oferecendo, a partir de maio, oficinas semanais com duração de 
4 horas, às sextas-feiras à tarde (14 às 18h). Poderão participar 
os alunos da rede pública e particular que estejam cursando de 
5a. a 8a. séries. 
    Estas oficinas abordarão o conteúdo de Ciências Naturais 
constantes dos Parâmetros Curriculares Nacionais -PCN por 
meio dos seguintes temas: 
 

1) O Mineral Nosso de Cada Dia: Os Transportes – 
07/05/2004 

2) O Mineral Nosso de Cada Dia: As Artes – 14/05/2004 
3) Bichos e Plantas do Passado: OS Fósseis – 21/05/2004 
4) Os Segredos da Água – 28/05/2004 
5) O Mineral Nosso de Cada Dia: A Casa – 04/06/2004 

 
Taxa de inscrição: R$ 10,00 por oficina. 
 
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do Instituto de 
Geociências (ICC- Centro), a partir de 22/04, no horário de 8:00 
às 11:30h e de 14:00 às 17:30h.   

 
Museu de Geociências/Instituto de Geociências 

Responsáveis:Prof. Edi Mendes Guimarães e Silvia Regina de Medeiros 
Fone: (61) 307-2434  E-mail: geomuseu@unb.br 

 
 
 
 
 
 

  
 

PCN de Ciências Naturais: O Estudo do Meio 
Físico  

PROFESSORAS: Edi Mendes Guimarães e Selma Aparecida Roriz 
MONITORA: Caroline Lessio Cazarin 

DATAS/HORÁRIOS: dias 18, 25/5; 1, 8, 15/6 das 14h às 18h e 
dia 19/6 das 8h às 12h 

VAGAS: 30 
EMENTA: O curso propõe apresentar aos participantes técnicas 

simples para o estudo do ambiente físico inorgânico 
(geoambiente), integrando o estudo do espaço, dos materiais, 
das formas de energia e do tempo. Serão tratadas as relações 

dos fatores abióticos (ar, água, solo, rochas, sedimentos) com os 
fatores bióticos antrópicos para uma compreensão 

interdisciplinar do ambiente natural e dos fatores culturais e 
tecnológicos. 

Os eventos destinam-se preferencialmente a 
professores/orientadores que estejam atuando no 
ensino médio e/ou fundamental. 

As inscrições estarão abertas, unicamente por 
telefone, de 26/4 a 8/5, das 8h às 18h, exceto 
domingo e feriado. O(a) interessado(a) reserva a 
vaga pelos telefones (61) 448 0355/448 0361. 
Taxa de inscrição: R$ 15,00. 

 


