
 
 

 

CIRCULAR 05/2017 Rio Grande, 23 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
DE: 37º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (37º EDEQ)/Comissão 

organizadora  
PARA: Participante  
 
 

 

Cordiais saudações, 
 
 
 
 
 
 

O 37º EDEQ visa constituir Rodas de formação de professores na 

Educação Química como modo de legitimar espaços e tempos de partilhar 

experiências, compreensões e saberes da sala de aula, e assim possibilitar um 

fortalecimento da comunidade da Educação Química. 

Dessa forma, o Pré-Encontro do EDEQ é um espaço em que os 

participantes se organizam em Roda nas Instituições parceiras para conversar, criar e 

colaborar, de modo mais sistemático, mais intenso e plural sobre o tema do evento 

antes da realização deste. 
 

Convidamos a pensar e realizar o Pré-Encontro, no período de 25 de 

agosto a 25 de outubro, de maneira a promover a autoria e participação mais efetiva 

na Roda, orientado a partir da pergunta: Como a Química se expressa (se 

manifesta) em diferentes linguagens? 
 

Seguem algumas orientações para o encaminhamento do trabalho na 
 
Roda do Pré-Encontro do EDEQ: 
 
- a Instituição parceira deve encaminhar o nome de um Professor(a) e/ou Participante, 

Coordenador(a) da Roda do Pré-Encontro, local, data, horário, e-mail, telefone e o 

material pedagógico que irá orientar o encontro, através do e-mail 37edeq@furg.br, 

com o assunto "Informações do Pré-Encontro". É importante que o material 

pedagógico seja criativo, inovador e possível de ser implementado no ensino de 
 
Química. Exemplos: documentário, filme, poesia, música, dentre outras linguagens;  



 
 

 

- na medida do possível, sugerimos que o material pedagógico escolhido possa ser 

enviado, anteriormente, para os participantes do Pré-Encontro da instituição parceria; 
 
- no dia do Pré-Encontro a ideia é apresentar o material pedagógico e promover uma 

conversa sobre como a Química se expressou na linguagem escolhida. Num segundo 

momento, construir com os participantes uma apresentação criativa sobre como a 

Química foi expressa em outra linguagem, por meio da conversa em Roda; 
 
- sugerimos para construção da apresentação criativa os elementos do quinteto 

dramátistico de Burke (1969)1, como modo de criar por meio de diferentes linguagens 

uma apresentação da experiência vivida na Roda do Pré-Encontro do EDEQ: 
 
1. Cena (quando e onde ocorreu a experiência?); 
 
2. Instrumento (que recursos são necessários para realização da representação?); 
 
3. Propósito (qual a intenção/objetivo da representação?); 
 
4. Ato (o que será apresentado?); 
 
5. Agentes (quais os sujeitos envolvidos na representação?). 
 

Obs.: No dia do evento cada Instituição terá um tempo de 10 minutos para 

socialização da sua apresentação criativa, disponibilizaremos recursos audiovisuais 

(multimídia, tela, caixa de som e microfone). 
 

Os Pré-Encontros têm o importante papel de mobilização dos 

participantes para o evento, e possibilita que tenham direito ao certificado do EDEQ 

com carga horária de 40 h. 
 

Para participar do Pré-Encontro é necessário: 
 

- inscrever-se no 37º EDEQ; e, 
 
- entrar em contato com uma das Instituições parceiras (listadas no menu “PRÉ-
ENCONTROS”. 
 

Obs.: A lista de presença está disponibilizada no menu "DOWNLOADS" para o 

Coordenador(a) e deverá ser enviada até o dia 26 de outubro, após preenchimento 

dos dados e ocorrência do Pré-encontro, para o e-mail 37edeq@furg.br, com o 

assunto "Lista de presença do Pré-Encontro". 
 

Desejamos a realização de um Pré-Encontro com envolvimento, 

criatividade e intensa participação! 

 

Comissão organizadora  
E-mail: 37edeq@furg.br   

1 BURKE, K. A Grammar of motives. Berkeley: University of California Press, 1969.  


