Editorial
A realização do XXI Encontro Nacional de Educação (ENACED) e o I Seminário
Internacional de Estudos e Pesquisa em Educação nas Ciências (SIEPEC), nos dias 25 e
26 de novembro de 2020, marcaram os 25 anos do Programa de Pós-Graduação em
Educação nas Ciências (Jubileu de Prata), com homenagem ao professor Mario Osorio
Marques, um dos fundadores da FIDENE - UNIJUÍ. Ademais, os eventos apresentam
como temática central a “Educação e ciência: desafios do mundo contemporâneo”, por
meio da qual foi constituido um espaço de problematizar questões sociocientíficas,
informações, discursos, mídias digitais e sua relação com a educação básica e superior,
desenvolvimento de currículo e constituição conhecimento profissional de professor, no
mundo contemporâneo. Estes eventos objetivaram proporcionar um debate sobre o papel
da Educação e da Ciência em relação aos obscurantismos contemporâneos no cenário
educativo atual, buscando apresentar pesquisas sobre ensino e extensão, que contribuam
na formação integral e cidadã dos sujeitos. Aqui entra em debate uma educação inclusiva,
equitativa e de qualidade em todos os níveis de ensino, proporcionando oportunidades de
aprendizagem aos sujeitos visando o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades
que promovam a participação responsável e criativa na sociedade em que atuam. Assim,
o evento como um todo contribui com a tarefa de compreender a atual conjuntura
educativa e apresentar alternativas e perspectivas outras para a educação, oportunizando
momentos de diálogo e reflexão num programa de pós-graduação, que se preocupa com
uma educação de qualidade para atender a urgência do desenvolvimento de novas
gerações cidadãs. Foram recebidos 139 artigos aceitos para apresentação e publicação
nos Anais do XXI ENACED e I SIEPEC. Organizamos a publicação segundo os eixos
temáticos propostos: 1 - Currículo da educação infantil, alfabetização e letramento; 2Releitura dos teóricos em educação; 3- Desenvolvimento de Currículo; 4- Educação
inclusiva: diferença e diversidade na escola; 5 - Cidadania, cultura e currículo; 6 - Práticas
pedagógicas, formação de professores e formação continuada; 7 - Educação digital e
tecnologia; 8 - Educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento social; 9 Educação contemporânea: gestão e políticas públicas; 10 - Aprendizagem na educação
básica: desafios e perspectivas curriculares; 11 - Educação e trabalho - Ensino Politécnico
– Ensino Médio; 12 - Pesquisa, ensino e extensão; 13 - Gênero, sexualidade e educação.
Convidamos a leitura deste precioso documento, que certamente propiciará
aprendizagens e reflexões para outros estudos.
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