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Exposição acontece entre 3 e 13 de dezembro, no Campus I da UFVJM

  

Quer conhecer um pouco mais sobre a ciência em sua volta? Visualizar experimentos de
Biologia, Física e Química? Ter contato com temas atuais dessas ciências? Então não deixe de
visitar a exposição Ciência Nossa de Cada Dia, que vai acontecer no Parque da Ciência de
Diamantina, entre os dias 3 e 13 de dezembro
,  no Campus I da UFVJM. Com novos experimentos e temas, a exposição volta ao Parque da
Ciência e é aberta ao público nos seguintes horários:

    
    -  Terça-feira: 14h às 17h  
    -  Quarta-feira: 9h às 11h30 e 14h às 17h  
    -  Quinta-feira: 9h às 11h30 e 14h às 17h  

  

Para maior controle da quantidade de visitantes e melhor aproveitamento do tempo e espaço
do Parque da Ciência, a visita deve ser agendada pelo e-mail:
parquecienciadiamantina@gmail.com, encaminhando o formulário contido no site https://parqu
e-da-ciencia.webnode.com/
.
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  O projeto Ciência Nossa de Cada Dia  O projeto Ciência Nossa de Cada Dia é uma iniciativa de parte de professores da Diretoria deEducação Aberta e a Distância (DEAD) da UFVJM e tem como objetivo levar aos estudantesdas escolas públicas de Diamantina e cidades circunvizinhas pequenos experimentos, mostrasde caráter científico e informações que estejam, de alguma forma, relacionadas aos conteúdosque são vistos no Ensino Médio e ligadas às áreas de Biologia, Física e Química.  A proposta surge da premissa da inclusão da experimentação no ensino das Ciências Naturaisque, mesmo que de forma simples, é de suma importância ao demonstrar fenômenos palpáveise de significados concretos, propiciando ao estudante analisar esses fenômenos de formainvestigativa.  
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