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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Visando estabelecer um espaço para a formação inicial e continuada do biólogo licenciado
que contribua para a construção de uma educação inclusiva no ensino de Ciências/Biologia na
educação básica, o Projeto de Extensão 'INCLUBIO: O ensino de Biologia e a Inclusão do Aluno com
Deﬁciência' tem como objetivos especíﬁcos: Fomentar entre professores de Ciências/Biologia e
licenciandos, através de Oﬁcinas e Rodas de Conversa, a reﬂexão e a discussão sobre a inclusão de
alunos com deﬁciência no sistema regular de ensino; Desenvolver e testar estratégias e recursos
didáticos que contribuam para uma educação inclusiva em Ciências/Biologia; Discutir a acessibilidade
de recursos didáticos para as aulas de Ciências/Biologia e das situações de comunicação estabelecidas
em sala de aula. Para tanto o projeto prevê a realização de um Ciclo de Oﬁcinas pedagógicas sobre
inclusão no Centro de Educação e em escolas públicas; a compilação e registro em DVD de sinais em
LIBRAS sobre conceitos biológicos e a produção de recursos didáticos táteis para o ensino de Biologia;
bem como a testagem e avaliação desses recursos nas escolas e a criação de um espaço para
interlocução entre graduandos, professores da educação básica e equipe de execução, intitulado
“Rodas de Conversa”, nas quais o público-alvo e a equipe executora da ação (docentes, discentes e
técnicos-administrativo da UFPE) poderão trocar experiências e contribuir com críticas/proposições
sobre as estratégias e recursos didáticos desenvolvidos ao longo do projeto.

