
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

2ª SEMANA DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA
4º ENCONTRO DE EXTENSÃO E CULTURA

Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE – 21 a 23 de novembro de 2018

Sumário 

68. VIVÊnCIAS QUE FORMAM: UM RELATO 
SOBRE AS VIVÊnCIAS FORMATIVAS nO 
PROJETO RESIDÊnCIA DOCEnTE EM 
EnSInO DE CIÊnCIAS

Thais Kelly Ferreira da Silva
Marcos Alexandre de Melo Barros (Orientador)

A Residência Docente em Ensino de Ciências (ReDEC) se configura como um projeto 
piloto que une a formação em serviço, o uso de metodologias ativas em sala e um 
sistema holístico de profissionalização mais complexo e mais rico para os licen-
ciandos, que estão em processo de formação profissional. Esse tripé é construído 
através da imersão total da equipe no chão da escola, permitindo um maior conhe-
cimento e entendimento de toda a comunidade escolar. O projeto se baseia teori-
camente nas coreografias didáticas, desenvolvidas por Miguel Zabalza (2015). O 
autor destaca a importância de oferecer, através da prática em sala, condições que 
permitam aos professores acompanhar as transformações na estrutura escolar de 
forma criativa e inovadora. As coreografias se colocam como uma possibilidade 
que os docentes têm de estruturar o cenário de aprendizagem, buscando propor-
cionar construções cada vez mais significativas para os estudantes. As Vivências 
Formativas se constituem como uma atividade desenvolvida durante o ReDEC que 
tem a finalidade de promover formações em serviço para professores e formações 
para os alunos, ao mesmo tempo em que forma os residentes que estão atuando 
no projeto, alunos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O presente trabalho tem por 
objetivo relatar a experiência obtida através dos três dias de Vivências Formativas, 
desenvolvidas em dez escolas municipais, que atendem Anos Iniciais e Finais do 
Fundamental, na Cidade de Feira Nova - Pernambuco. As Vivências funcionam 
da a partir de diversas fases. Na fase de preparação, o residente responsável por 
cada escola define, através de intensa observação, quais necessidades alunos e 
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professores possuem naquele momento. Essa fase dura 80 horas de imersão na 
escola. A partir desses dados, os residentes elaboram planos de oficina para os 
alunos, que contém o uso de metodologias que se diferem das utilizadas tradicio-
nalmente e uma temática de formação que impacte diretamente a ação dos profes-
sores em sala. Os temas variaram desde metodologias ativas e aulas práticas, até 
o bem-estar no ambiente escolar e a utilização de espaços não-formais. A equipe 
de residentes se dividiu de maneira que a cada turno do dia uma ou duas escolas 
fossem contempladas com as oficinas. Cada escola recebeu um tipo de oficina 
(alunos) e um tipo de formação (professores). Enquanto os professores ficaram 
numa sala com os formadores, os residentes assumiram todas as salas de aula 
com os alunos das escolas. Cada residente ministrou o total de seis oficinas em 
seis escolas diferentes em apenas 30h de ação. Foram três dias de intensificação 
da nossa prática enquanto professores em formação. Assumir o lugar do professor 
nos permitiu entrar em contato de forma mais profunda com a realidade que estru-
tura o binômio da relação professor-aluno. Ao final das aulas foi possível enxergar 
uma interação que normalmente não é observada pelos professores. Além disso, 
foi possível constatar uma resposta de compreensão mais rápida em relação ao 
conteúdo apresentado. Os métodos utilizados permitiram ao aluno ser protagonista 
do seu próprio aprendizado e isso o instigou a querer aprender, facilitando muito 
mais os processos de ensino e aprendizagem. Quando o aluno se torna ativo no 
processo, ele passa a ter pertencimento daquele ambiente e daquela atividade que 
está sendo desenvolvida por ele. Os residentes foram orientadores e mediadores 
dos conhecimentos adquiridos. Os professores avaliaram positivamente as forma-
ções e destacaram a importância da apresentação de novas possibilidades a serem 
levadas para a sala de aula. Outro grande impacto é na nossa profissionalização 
enquanto professores, pois essa experiência nos permitiu de fato sentir a totalidade 
da escola e as diferentes partes que a compõe. A Residência Docente em Ensino 
de Ciências permite uma comunicação ainda mais estreita entre a universidade e 
os sujeitos da escola, promovendo uma via de mão dupla nessa linha tênue entre 
desafios e transformações encontrados, atualmente, no sistema escolar.

Palavras–chave: coreografias didáticas; formação; oficinas; vivências formativas

REFERÊNCIAS

ZABALZA, M. A. O Estágio e as Práticas em Contextos Profissionais na 
Formação Universitária. São Paulo: Cortez Editora, 2015.



ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

2ª SEMANA DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA
4º ENCONTRO DE EXTENSÃO E CULTURA

Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE – 21 a 23 de novembro de 2018

Sumário 

69. 4ª SEMAnA DE LICEnCIATURA EM 
EXPRESSãO GRÁFICA

Morales Bomfim dos Santos
Mariana Buarque Ribeiro de Gusmão 
(Orientadora)

A 4ª Semana de Licenciatura em Expressão Gráfica (LEG), durante os dias 22 e 23 
de maio e 07 de junho de 2018, promoveu a interação entre alunos e professores do 
Centro de Artes e Comunicação da UFPE, bem como profissionais, alunos de esco-
las técnicas e a comunidade em geral interessada no tema. No evento foram ofere-
cidas atividades tais como: mesa redonda e diversos minicursos, que promoveram 
discussões sobre temas referentes a área de formação e atuação dos licenciados 
em Expressão Gráfica com professores e profissionais que atuam no mercado. O 
curso de LEG da UFPE é único no país. Trata-se de um curso pouco conhecido pelo 
público do ensino médio e dessa forma, muito alunos ingressaram na graduação 
sem entender as atribuições e oportunidades que o curso oferece. Portanto, a reali-
zação da 4ª Semana LEG tem como função divulgar e proporcionar a exposição 
das várias perspectivas que envolvem a LEG, tanto para os alunos recém chegados 
matriculados no primeiro período, quanto para aqueles que ainda cursam o ensino 
médio nas escolas do Recife, região metropolitana e algumas cidades do interior 
do estado de Pernambuco. Entre outros objetivos estão, a apresentação, promo-
ção e divulgação do curso de LEG; o acolhimento aos calouros e sua interação com 
os alunos veteranos da LEG e com discentes de outros cursos; a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão; produção do conhecimento para o desenvolvimento 
de novos projetos extensionistas; transferência de conhecimento ou tecnologia 
gerada, alimentando novos temas de pesquisa; a geração de produtos acadêmicos, 
como também, o aproveitamento da extensão como atividade acadêmica curricu-
lar. Tudo isso voltado aos alunos novatos do curso de LEG, alunos dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia e alunos matriculados no ensino médio 
de várias cidades de Pernambuco. Para a realização da 4ª Semana LEG, contamos 


