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89,526,124$
That’s a lot of money

100%
Total success!

185,244 USERS
And a lot of users
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+100 mil inscritos

+ 4 milhões de 
visualizações



Ciências 
para que?

-Explica o Mundo
-Questionamento
-Curiosidade
-Preservação do 
ambiente
-Saúde
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“
Letramento científico
capacidade de empregar o 

conhecimento científico para 
identificar questões,inclusive 
no cotidiano, adquirir novos 

conhecimentos, explicar.
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Ciências na BNCC

Unidades Temáticas
▹ Matéria e energia
▹ Vida e evolução
▹ Terra e Universo
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Place your screenshot here
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-Ao longo de todo 
ensino básico

-Todos os 
componentes 
curriculares

-Transdisciplinar



Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual,
sonora e digital, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se
expressar e partilhar informações, experiências, ideias
e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.

4-Comunicação



Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

5-Cultura Digital



Mas como 
fazer isso
sem muito 
recursos?
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1-Mural virtual

▹ Facebook

▹ Página da escola

▹ Grupo de Facebook 
fechado
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2-Sala de aula 
invertida

Links de textos, vídeos
antes da aula

▹ Grupos de pais 
▹ Avisos na agenda
▹ Google Classroom
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Produza conteúdo 
educativo para seus alunos!
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Juliana Rebelo e Lyvia Teixeira, trabalham com turmas de alfabetização na rede pública de ensino.
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3-Aluno-Protagonista

▹ Jornalista Mirim
▹ Aluno-apresentador
▹ Quadro informativo

Ex. Matemática e 
receitas
Ciências e Higiene

▹ Webjornalismo 



White

Is the color of milk and 
fresh snow, the color 
produced by the 
combination of all the 
colors of the visible 
spectrum.

YOU CAN ALSO SPLIT YOUR 
CONTENT

Black

Is the color of coal, 
ebony, and of outer 
space. It is the darkest 
color, the result of the 
absence of or 
complete absorption of 
light.
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Profª Glória Correia
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4-Produção de audio

▹ Suporte a leitura
▹ Ganho de 

vocabulário
▹ Auxílio a cuidadores



Place your screenshot here 18

Fale comigo
rafalima.cbio@yahoo.com.br


