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Objetivos
• Objetivo geral: Estabelecer um espaço de troca e atualização de conhecimentos e de
diálogo entre a universidade, as escolas campo de estágio da Prática de Ensino de
Biologia e a sociedade em geral interessada na área de ensino de ciências naturais e
biologia em cada semestre letivo. • Objetivos específicos: - Estreitar os laços entre a
universidade e a escola de educação básica, especialmente a pública. - Ampliar as
oportunidades de formação inicial e continuada na área de ensino de ciências na Região
Metropolitana do Recife. - Contribuir para o incremento da prática pedagógica em
Ciências Naturais e Biologia na Educação Básica a partir do desenvolvimento de novas
metodologias e recursos de ensino por meio da articulação entre teoria e prática. Desenvolver nos graduandos a capacidade de iniciativa frente às problemáticas
identificadas na escola pública. - Envolver os professores das escolas campo de estágio
no desenvolvimento e avaliação do estágio curricular da Licenciatura em Ciências
Biológicas.
Resumo
O objetivo geral do projeto PARTILHANDO SABERES COM A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A PARTIR DA PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA é estabelecer um espaço de troca e
atualização de conhecimentos e de diálogo entre a universidade, as escolas campo de
estágio da Prática de Ensino de Biologia e a sociedade em geral interessada na área de
ensino de ciências naturais e biologia em cada semestre letivo. Para tanto realizará um
evento todos os semestres no qual os licenciandos de Ciências Biológicas do 8º período,
após realização de pesquisa no estágio curricular para a identificação de dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem, ministrarão oficinas pedagógicas dirigidas a
professores da educação básica (especialmente aos das escolas campo do estágio), a
graduandos de Ciências Biológicas (Licenciatura) e de Pedagogia e ao público em geral.
Além disso, nesse encontro serão ministradas palestras sobre temas pertinentes às
problemáticas identificados nas escolas e será reservado um espaço para interlocução

com os professores das escolas campo de estágio intitulado “rodas de conversa”, nas
quais poderão contribuir com sugestões e críticas sobre o trabalho realizado pelos
alunos da Prática de Ensino de Biologia. O projeto busca contribuir para a atualização
da prática pedagógica em Ciências/Biologia do público-alvo e para o enriquecimento da
formação dos licenciandos do curso de Ciências Biológicas que terão a oportunidade de
iniciação à atividades de pesquisa e de intervenção sobre o seu futuro campo de
atuação profissional, como também de atuar no âmbito da formação docente.

