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Introdução: “Entendemos que a formação continuada deve envolver alunos-professores
em processos de aprendizagem mútua a partir do reconhecimento de suas culturas
profissionais enquanto saberes práticos de relevância além da estruturação das
atividades de formação como processo de pesquisa-ação.” (RODRIGUES, et. al.
2010). Assim sendo, neste primeiro momento foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre a formação continuada de professores de ciências e biologia, em
especial os de professores de escolas públicas da região do Vale do Aço/MG. Neste
levantamento também foram incluídas informações sobre a confecção de kits escolares
contendo material prático para utilização em sala de aula. Objetivo: Pretende-se com
esta revisão de literatura encontrar elementos embasadores para propormos seminários
de formação continuada a professores da rede pública, além da elaboração de um kit
escolar que será disponibilizado para os professores no intuito de aumentar o interesse
e assimilação do conteúdo de ciências e biologia aos estudantes. Metodologia: Os
licenciandos farão pesquisa de campo com os professores através de um questionário
elaborado pelos autores do trabalho. O questionário contará com perguntas sobre os
aspectos pedagógicos escolares, didática utilizada, bem como as dificuldades
encontradas pelos docentes para ministrarem suas aulas. Conhecendo a realidade das
escolas, os licenciandos poderão propor melhorias para os professores através de
construção de materiais didáticos contendo preparação de atividades práticas,
realização de oficinas temáticas, tendo como referencial teórico os PCN’s (Parâmetros
Curriculares Nacionais), contribuindo, assim, para o aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem e, também, auxiliando os professores em suas reflexões para o
planejamento das aulas. Resultados: A revisão bibliográfica destacou a importância da
construção dos saberes de forma a conciliar as habilidades e conhecimentos dos
professores universitários e da rede publica de ensino, promovendo a melhora no
ensinar e no aprender. “Pensar sobre a formação continuada de profissionais da
educação e a importância da universidade nesse empreendimento significa pensar em
formas de promover o diálogo entre a academia e as escolas de modo a auxiliar no
crescimento de atores de ambas as instituições e de socializar pesquisas na área
educacional” (XAVIER e CANEN, 2008). Imbernon (2004) afirma que se o futuro
professor não tem contato com a realidade escolar desde momentos iniciais de sua
formação, não tem elementos suficientes para refletir sobre a proposta educacional do
sistema no qual irá atuar. Mizukami et. al. (2003) reforçam que o modelo da
racionalidade técnica não consegue suprir as necessidades da formação docente e
consideram que o da racionalidade prática pode colaborar para que se lide melhor com
os desafios das situações problemáticas, por meio de uma prática reflexiva competente.
De acordo com Libâneo (2006) a profissão de professor combina sistematicamente
com elementos teóricos com situações práticas reais. Conclusão: O aprimoramento das
aulas de ciências e biologia depende do quanto professores e alunos se envolvam nas
atividades de ensino e aprendizagem. Este projeto tem essa preocupação e pretende
encontrar caminhos que auxiliem professores, alunos e extensionistas a alcançarem o
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sucesso nos processos de ensino e aprendizagem das escolas públicas.
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