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Resumo da Proposta:
A Interiorização do Ensino Superior público através do Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE) viabiliza a formação de
professores nas áreas das Ciências Biológicas e da Educação Física, no compromisso de qualificar a Educação Básica da
região. O processo de formação dos professores e a atuação desses nos mais diversos municípios do interior de
Pernambuco demandam repensarmos constantemente estratégias que viabilizem a prática docente, entendendo a
realidade dos municípios desse mesmo interior para aproximar recursos e discussões conceituais à qualidade do ensino
então ofertado. Correlacionar tanto o processo da Interiorização do Ensino Superior público e a formação continuada de
professores parceiros e/ou egressos do CAV-UFPE demandam estudos, intervenções e ações extensionistas no
compromisso de melhor entendermos e intervirmos para melhor beneficiarmos a região. Assim, pretendemos dar
continuidade e ampliarmos ações trabalhadas no projeto PIBEX Temático 2016, em que investigamos quais as principais
necessidades de formação continuada dos nossos licenciados egressos de nossos cursos para viabilizarmos ações futuras,
propostas pelo CAV-UFPE. De posse desse diagnóstico, reafirmamos a importância de se trabalhar estratégias e recursos
didáticos para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem aos estudantes assistidos por professores da Educação
Básica da região. Propomos então trabalhar com a confecção de livros paradidáticos e STOP MOTION como recursos e
estratégias que aproximem conceitos e técnicas de ensino, aplicados à Educação Básica, além de viabilizarmos visitas e
oficinas para trabalhar tais recursos com os professores, na perspectiva da formação continuada, disseminando
conhecimento na sociedade e colaborando à construção do profissional da Educação Básica.

Objetivo Geral:
Colaborar com a Educação Básica da região atendida com a Interiorização do Ensino Superior público ofertado pelo
Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE), disponibilizando recursos e estratégias (livros paradidáticos e STOP MOTION)
como procedimentos que qualifiquem o ensino de temáticas vinculadas às Ciências Biológicas e à Educação Física.

Objetivos Específicos:
- Analisar as demandas de recursos, de estratégias e de técnicas a que os professores das redes municipais e estaduais
de educação básica pública da região no entorno do CAV-UFPE carecem enquanto propostas para a qualificação do
ensino das Ciências Biológicas e da Educação Física;
- Colaborar para a qualificação da Educação Básica regional, disponibilizando recursos e estratégias por nós construídos
que melhor dimensionem as ações dos egressos do CAV-UFPE e de professores colaboradores no campo de estágio em
suas instituições de ensino, como que em um compromisso da UFPE em ofertar formação continuada e perspectivas de
qualificar o ensino-aprendizagem dos estudantes;

- Aplicar, via recursos didáticos (livros paradidáticos e STOP MOTION), estratégias de ensino como Pedagogia de
Projetos e Atividades Experimentais para as Ciências Biológicas e discussões e a integração de estratégias de inclusão
nas atividades esportivas desenvolvidas nas escolas (vôlei sentado “adaptado” e capoeira com inclusão), no propósito
de diagnosticar, enquanto ação extensionista, o quanto tais recursos didáticos e estratégias colaboram na formação
continuada dos professores.

