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Michael J Passow

• 47 anos como educador 
de Ciência

• Assunto principal: 
Ciências da terra
(Geografia Física)

• Ensino básico, ensino 
fundamental, 
Universidade, Ciência 
informal (museus e 
centros naturais). 



Academic degrees from Columbia 
University, New York

• Bacharelado (Geologia)
• Mestrado (Educação e Ciência)
• Mestrado. (Métodos de 

ensino)
• Doutorado (Educação e 

Ciência)

• Treinamento através da 
organização de vários 
programas.



Primeiro, um pouquinho sobre mim:
Privilegiado por fazer 16 visitas ao Brasil desde 2007



Maior parte das visitas à convite de Cristiana Assumpcao e Frederico Baggio de SP



Encontro das Americas da AGU
Foz de Iguassu 2010

• Ajudei a organizar o GIFT (Geoscience Information 
For Teachers): “Chuva, Rochas e Clima”

com o Dr. Celso Dal Ré Carneiro (UNICAMP)  e
Dr. Nisia Krusche (FURG)



Columbia University in the City of New York

• Entre as mais importantes do USA

• Fundada em 1754

• Programas de graduação e pós-graduação em 
Ciência, Medicina, Negócios e muitas outras 
áreas.

• Muitos estudantes com conquistas 
importantes





Lamont-Doherty Earth Observatory
• Está entre os centros de geociências mais 

importantes do mundo

• Fundado em 1949

• Parte do Columbia Earth Institute

• Cientistas mundialmente famosos 

• Ph.D. e Mestrado



Earth2Class no LDEO

• Workshops mensais conectando estudantes e 
professores à cientistas da terra

• >170 programas desde 1998

• Apresentações disponíveis no website para 
aqueles que não participaram.



Home page: www.earth2class.org/site

http://www.earth2class.org/site


Workshops Mensais

• Um por mês no nosso ano acadêmico (Sep – May)

• 8:30 – 9:30    “Caffeine & Carbs”

• 9:30 – 10:00   Introdução por Michael Passow –
conhecimentos básicos sobre o tópico

• 10:00 – 10:15  Intervalo & organização

• 10:15 – 12:00  Apresentação dos cientistas

• 12:00 – 13:00  “Almoço com o cientista”

• 13:00 – 16:00  Atividades orientadas de classe



Many educational resources (slide shows, activities, links to 
important websites, etc.) for teachers and students
>60k hits from >3k users per month



Exemplos de temas do E2C Workshops

• Mudanças Climáticas e paleoclimas

• Desastres naturais

• Sismologia e placas tectônicas

• Geologia marinha e Perfuração marinha



• Biologia marinha e ecologia

• Estudos dos pólos (Sul e Norte)

• Química atmosférica

• História geológica local



• Visitas à laboratórios
• Treinamento especial 

(aqui: colocando
Galileoscopes juntos)

• Programas públicos no 
LDEO Open House



Também fornecemos  
experiências de campo E2C 
para estudantes de Nova 
Iorque e professores de 
escolas vizinhas ao rio Hudson





Como E2C atende as necessidades de alunos e 
professores?

Cursos de ciência da terra na educação básica Americana 
incluem: 

• Geologia (rochas, minerais, terremotos, intemperismo 
e erosão, etc.)

• Tempo e Clima

• Astronomia (o lugar da terra no espaço)

• História da terra (Fóssil, eventos importantes para a 
formação da terra)

• Desastres naturais, especialmente tempestades severas

• Geografia Física (mapas e imagens)



Classes típicas no ensino Norte-Americano

• 1 de 5 ou 6 classes por dia, 45 – 50 minutos,
com mudança de sala

• Professores podem ser fortes ou fracos na área, 
dependendo de sua formação 

• Geralmente focados (“presos”) nos livros 
didáticos

• Pode ou não incluir atividades de laboratório o 
trabalhos de campo

• No estado de Nova Iorque, usualmente termina 
com o exame chamado“Regents Earth Science 
exam”



Ciências nas escolas dos EUA

• Não existe um currículo nacional definido pela lei

• Cada estado formula seus requisitos curriculares

• Maior ênfase em biologia, química, ciências 
físicas da terra e ciências ambientais 

• Teste influencia no ensino e aprendizado 

• Diferentes níveis de aprendizado e realizações

• Algumas vezes existe influência política, 
especialmente em tópicos controversos como 
mudanças climáticas



Próxima geração de padrões científicos

• Criação de academias científicas e de grupos

• “A Framework for K-12 Science Education: 
Practices, Crosscutting Concepts, and Core 
Ideas” (2012)
https://www.nap.edu/read/13165/chapter/2

• “Next Generation Science Standards” (2013)
http://www.nextgenscience.org/

https://www.nap.edu/read/13165/chapter/2
http://www.nextgenscience.org/


Ciência NGSS e práticas de engenharia

• Perguntando questões e definindo problemas
• Planejando investigações
• Analisando e interpretando dados
• Desenvolvendo e usando modelos
• Construindo explicações e desenhando soluções
• Engajando em argumentos com base em 

evidências
• Usando conhecimento matemático e 

computacional
• Obtendo, avaliando e comunicando informação



NGSS cruzando conceitos

• Padrões

• Causa e efeito: mecanismo e explicação

• Escala, proporção e quantidade

• Sistemas e modelos

• Energia e matéria: fluxos, ciclos e conservação

• Estrutura e função

• Estabilidade e mudança



E2C melhora conhecimento de estudantes e 
professores

• Pesquisas de ponta conduzidas por cientistas do  
Lamont Observatory

• Fornece insights sobre ciência “real” (não apenas 
o que está nos livros)

• Conecta estudantes e professores com cientistas 

• Alimenta a formação de redes entre estudantes e 
professores

• Fornece exemplos de como criar NGSS- e 
currículo estadual



E2C oferece suporte à pesquisa

• Amplia o alcance dos projetos de pesquisa do 
LDEO

• Necessário para dar suporte a Fundação de 
Ciência Nacional 

• “Spatial Thinking in Regents Earth Science”
NSF Grant with Dr. Kim Kastens

https://earth2class.org/site/?page_id=2957

https://earth2class.org/site/?page_id=2957


“Spatial Thinking in Regents Earth Science”

• NSF Grant with Dr. Kim Kastens 
https://earth2class.org/site/?page_id=2957

https://earth2class.org/site/?page_id=2957

https://earth2class.org/site/?page_id=2957


O que é necessário para implementar o programa 
Earth2Class Program na sua instituição?

Pelo Organizador
• Recrutar cientistas e 

participantes.
• Organizar o lugar, 

incluindo lanche e almoço
• Fornecer certificados
• Criar apresentação 

introdutória
• Liderar atividades de 

classe
• Atuar como facilitador 
• Divulgação na internet.



Pelo Cientista
• Desenvolver 

apresentação adequada 
para a audiência geral 

• Coordenar com o 
organizador a 
apresentação e recursos 
para o E2C 

• Acompanhamento das 
perguntas dos 
participantes

• Divulgação do E2C



Qual é o custo? Quem paga?

• LDEO disponibiliza auditório, quando 
financiamento para alugar outros espaços não 
está disponível

• Organizadores e Cientistas são voluntários, 
quando não existe financiamento disponível

• Lanche e almoço (US $150 - $160)

• Participantes pagam $15 por sessão ($7.50 
para estudantes.





O que podemos fazer aqui no Brasil?

• Participar de programas que conectam suas 
pesquisas com professores do ensino básico

• Compartilhar conhecimento também com 
estudantes de escolas públicas

• Organizar material virtual que ofereça suporte 
aos professores e alunos.

• Importante trabalhar com professores que 
conseguem conectar ideias científicas com as 
suas necessidades em sala de aula. 



O que podemos fazer aqui no Brasil?

• É possível trabalhar E2C com poucos recursos
financeiros

• Importante aproveitar as potencialidades dos 
lugares

• Diamantina oferece grandes oportunidades 
para trabalhos de campo e atividades E2C

• Podemos começar com apenas poucos 
programas E2C por ano antes de expandir o 
projeto.







Perguntas?

Dr. Michael J Passow

michael@earth2class.org

Obrigado!

mailto:michael@earth2class.org

