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FORMAÇÃO AMPLA PARA UMA ESCOLA 
PLURAL E POSSÍVEL

A Residência Docente em Ensino de 
Ciências é um Programa sem fins 
lucrativos criada com a missão de 
fomentar a formação inicial e 
continuada de professores de 
excelência no país.



QUEM SOMOS

A Residência Docente em Ensino de Ciências é a pioneira em 
Pernambuco criada desde 2017, como um programa sem fins 
lucrativos, tendo como missão fomentar a formação inicial e 
continuada dos professores e o ensino na Educação Básica.

O programa foi o ganhador do Prêmio Desafio 
Município Inovador promovido pela Escola de 
Inovação e Políticas Públicas – EIPP pela Fundação 
Joaquim Nabuco (FUNDAJ), como o projeto mais 
inovador em Políticas Públicas de Pernambuco.



O programa de Residência Docente em Ensino de Ciências 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 licenciandos, professores, gestores, equipe técnica e alunos 
da Educação Básica.  A ReDEC oferece uma experiência de formação 
na prática pedagógica como uma Política Pública atendendo as 
novas demandas das avaliações locais, nacionais e internacionais.

O programa acontece dentro das escolas 
parceiras com formações pedagógicas para 
gestores, professores, coordenadores, alunos e 
residentes.  O Programa envolve várias atividades, 
como: Vivências Formativas, Eventos Culturais e 
Artísticos, Palestras, Oficinas, Semanas Temáticas, 
Peças de Mídias Sociais, Constituição de Núcleo de 
Formação Docente, Clubes de Ciências e imersão
de Residentes nas Escolas Parceiras.



Em tempos de popularização reafirmamos nossa crença na 
centralidade da educação para o desenvolvimento do país e 
do papel dos professores neste processo.

Duas coisas são fundamentais para fomentar o ensino: 

REDE COLABORATIVA DE APRENDIZAGEM 

 ATRIBUTOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL



GESTORES

ALUNOSPROFESSORES

REDE COLABORATIVA DE APRENDIZAGEM 

RESIDENTES

Uma rede colaborativa de aprendizagem que se apoia e cresce junto. 



 ATRIBUTOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INOVAÇÃO

ENSINO

EXTENSÃO

PESQUISA

O ensino é a transmissão de conhecimentos através da abstração e, quando 
possível, prática de determinados assuntos, feitas por um docente. A pesquisa 
é a oportunidade de aplicar e/ou desenvolver novos conceitos a partir das 
bases construídas pela etapa do ensino. A extensão é a aplicação direta do 
conhecimento obtido nas fases do ensino e pesquisa e por fim a inovação que é 
a exploração de novas ideias com sucesso.



COMO FUNCIONA?
As secretarias de Educação nos procuram para o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas nas suas redes 
de ensino.

As escolas parceiras são selecionadas podendo ser da rede 
pública ou privada.

Gestores, coordenadores, professores e residentes 
participam de formações inicial e continuada durante a 
permanência no programa.

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO1

2 ESCOLAS 
PARCEIRAS

3 FORMAÇÃO

Alunos das licenciaturas, cursando a partir do primeiro 
período da graduação.4 RESIDENTES

Essa rede se apoia ao longo da vida, permanecendo conectada 
com as escolas parceiras compartilhando a missão de impactar 
o ensino da Educação Básica de Pernambuco.

5 REDE



PILARES
Trabalhamos em parceria com universidades, escolas e 
secretarias de educação sobre três pilares de atuação:

Formamos professores da rede básica de ensino público e 
privado focando nas novas metodologias de ensino e
atuais tendências.

Trabalhamos para desenvolvimentos de projetos que 
atendam as demandas das escolas parceiras, promovendo 
melhores resultados para professores, gestores, equipe 
técnica e a aprendizagem dos alunos.

Contribuímos para o desenvolvimento de políticas públicas, 
envolvendo um conjunto de operações, das quais resultam no 
engajamento de professores, alunos e comunidade em geral.

PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO1

2 PROJETOS

3 POLÍTICAS 
PÚBLICAS



PRINCÍPIOS
FORMAÇÃO DOCENTE/DISCENTE

VALORES

INOVAÇÃO

TRANSPARÊNCIA



Buscamos estratégias para criação de novas 
oportunidades de aprendizagem que estimulem 
professores para a formação de alunos críticos e criativos 
capazes de compartilhar, conhecimento e cultura em 
uma sociedade em constante transformação.

FORMAÇÃO DOCENTE/DISCENTE

Acreditamos no desenvolvimento dos alunos nos 
quatros pilares da educação segundo a UNESCO: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser.

VALORES



Ousamos imaginar o novo. Inovar, questionar padrões, 
propor um novo jeito de fazer, de pensar e um novo olhar 
sobre o Programa e ações nas escolas parceiras. 
A inovação está presente não apenas em nossas 
propostas, mas também em nossos processos.

INOVAÇÃO

Todos os nossos projetos são abertos e voltados para o 
ensino público ou privado, estando disponíveis neste site e 
em nossas redes sociais. Abrimos espaços permanentes 
de diálogo com a sociedade para aprimorar nossos 
processos e dar visibilidade aos nossos resultados.

TRANSPARÊNCIA



PROJETOS

Formação de Gestores

Formação de Coordenadores

Formação de Professor

Imersão de Residentes

Vivências Formativas

Produção de Eventos

Palestras

Oficinas

Semana temáticas

Mídias sociais



FORMAÇÃO DE GESTORES

OBJETIVO: 
Vivenciar práticas de gestão com os diretores das escolas parceiras 
na educação contemporânea desenvolvendo características 
pessoais, interpessoais e de liderança, construindo coletivamente 
instrumentos e práticas norteadoras das atividades gestoras em seu 
cotidiano escolar.

DESENVOLVIMENTO: 
O programa é desenvolvido presencialmente através de uma 
metodologia vivencial teórica, buscando desenvolver a auto reflexão 
dos participantes para que através de uma concepção coletiva seja 
possível construir instrumentos e práticas norteadoras das 
atividades gestoras em seu cotidiano escolar.



OBJETIVO: 
Apoiar a Coordenação Pedagógica  a desenvolver suas ações 
pertinentes a sua função de forma qualificada, com vistas à melhoria 
do trabalho educacional ofertado aos estudantes e familiares. Dessa 
forma, avaliar o impacto das intervenções educacionais é fundamental.

DESENVOLVIMENTO:  
As formações são presenciais com ações formativas para a construção 
de Instrumentos de acompanhamento e medição para Avaliação 
Institucional e aplicação do plano de ação na escola, além da agenda 
de acompanhamento pedagógico.

FORMAÇÃO DE COORDENADORES



OBJETIVO: 
Complementar a formação teórica dos professores rompendo com 
visões que não promovem o pensamento crítico por meio de oficinas, 
minicursos, palestras e vivências na qual são realizadas formações 
disciplinares e interdisciplinares em espaço formais e não formais de 
ensino estabelecendo uma cultura de formação continuada.

DESENVOLVIMENTO:  
As formações é na modalidade presencial e a distância, facilitados 
por consultores. As formações atendem a todas as áreas da 
Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio. Os conteúdos abordados são determinados após 
diagnose realizada com os professores nos primeiros encontros, 
sendo eles responsáveis pela avaliação após cada encontro 
para melhoria das formações.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES



OBJETIVO: 
Imergir os alunos da licenciatura diversas da Universidade Federal de 
Pernambuco nas escolas parceiras visando diminuir o abismo de 
muita teoria adquirida na universidade com a prática do dia-a-dia, 
trocas de experiências com os professores com práticas inovadoras 
mais atual da academia.

DESENVOLVIMENTO:  
Os licenciandos são imergidos nas escolas parceiras por um período 
contínuo e ininterrupto. Nesse período, o licenciando terá um contato 
sistemático e temporário com a comunidade escolar para aplicação 
de ferramentas para desenhar coreograficamente a escola parceira.

IMERSÃO DE RESIDENTES 



OBJETIVO: 
Promover formações em serviço para professores e formações para 
os alunos, ao mesmo tempo em que formamos os residentes que 
estão atuando no projeto.

DESENVOLVIMENTO:  
Esse projeto une a formação em serviço, o uso de metodologias 
ativas em sala e um sistema holístico de profissionalização mais 
complexo e mais rico para professores, alunos e licenciandos. Esse 
tripé é construído através da imersão total da equipe no chão da 
escola, permitindo um maior conhecimento e entendimento de toda
a comunidade escolar. 

VIVÊNCIAS FORMATIVAS



PRODUÇÃO DE EVENTOS

Os eventos são importantes para continuar o 
amadurecimento e o debate dobre diversos assuntos 
da Educação. A ReDEC promove eventos científico, 
culturais e artístico permitindo a discussões com 
pessoas que não vivenciaram o momento da 
construção de um estudo.



A equipe da ReDEC também participa de encontros e debates 
organizados por outras instituições, levando conteúdos 
sistematizados e apresentando palestras sobre tendências 
em educação. Dentro desta mesma estratégia, também apoia 
eventos de terceiros sugerindo palestrantes e temas.

PALESTRAS



Desde 2017 a ReDEC oferece oficinas sobre Ensino por 
Investigação, Metodologias Ativas e Tendências 
Educacionais com a participação de consultores 
Doutores, Mestres, Especialistas e Residentes para 
rede pública e particular de ensino.

OFICINAS



O projeto tem por objetivo difundir e popularizar a 
ciência, por meio da discussão de temáticas diversas. 
Contempla palestras, oficinas e outras ações com 
pesquisadores da área em foco, podendo ser realizado 
nas escolas parceiras.

SEMANAS TEMÁTICAS



As peças midiáticas se bem elaboradas, pode gerar um 
grande impacto diante do seu público. Isso porque a 
mensagem é transmitida de maneira objetiva, nesse caso, 
é permitido abusar de imagens impactantes, que 
impressionam pelo seu tamanho e por seu apelo criativo. 
A equipe da ReDEC conta com a participação de um design 
para produção das peças.

MÍDIAS SOCIAIS



POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Constituição de Núcleo 
de Formação Docente

Clubes de Ciências



Constituição de Núcleo 
de Formação Docente

OBJETIVO: 
Criação de um núcleo para aprimorar o programa  de formação 
continuada da rede de ensino das escolas parceiras.

DESENVOLVIMENTO: 
Selecionamos professores da rede de ensino da escola parceira 
para compor o núcleo, que utilizará os resultados de avaliação 
para melhorar o processo de ensino aprendizagem, tendo em 
vista a formação contínua e permanente da rede 
municipal/privada de ensino.



Clubes de Ciências

OBJETIVO: 
Desenvolvimento de pesquisas por alunos dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, levando-os a construir seus próprios conhecimentos, 
contribuindo para uma postura crítica e questionadora e 
despertando no professor em serviço o desejo de trabalhar 
pesquisas investigativas.

DESENVOLVIMENTO: 
Criação de um clube de ciências, articulado pelos residentes nas es-
colas dos Anos Finais do Ensino Fundamental participantes do pro-
grama. Serão selecionados pelos residentes alunos com interesse 
em participar de pesquisas e compor o clube de ciências. Esse clube 
oferecerá aos alunos perspectivas diferenciadas sobre o ensino de 
ciências e serão colocados em situações reais de investigação.



MODELO METODOLÓGICO DA ReDEC

PILARES

PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO1

2 PROJETOS3 POLÍTICAS
PÚBLICAS

Programas, ações e 
decisões para atingir 
resultados satisfatórios 
na área educacional.

Conjuntos de atividades 
temporárias que tem como 
objetivo produzir um 
resultado único na 
comunidade escolar.

Formação continuada
para rede pública/privada.



EQUIPE
COORDENADOR: Fredson Murilo 
Mestrando em Educação em Ciências e 
Matemática - UFPE

CONSULTOR SÊNIOR: Marcos Barros 
Dr. Em Educação –UFPE

CONSULTORES:
Dalvaneide Araújo
Doutoranda em Educação- Universidade 
Coimbra

Gleize Barros
Mestre em Educação em Ciências e 
Matemática – UFPE

RESIDENTES MASTER:
Fernanda Alves
Licencianda em Biologia - UFPE

Marcela Karolinny
Licencianda em Biologia - UFPE

Natanael  Silva
Licenciando em Biologia - UFPE

Pedro Rodrigues
Graduando em Design - UFPE



REDES SOCIAIS
INSTAGRAM: @re_dec

FACEBOOK: /residenciadocenteemensinodeciencias

TWITTER: @ReDEC_PE

YOUTUBE:  Residencia Docente em Ensino de Ciências

FLICKR:  flickr.com/photos/re_dec

SOUNDCLOUD:  soundcloud.com/residenciadocenteec

LINKEDIN: tiny.cc/ReDEC



INSTAGRAM: @re_dec

FACEBOOK: /residenciadocenteemensinodeciencias

TWITTER: @ReDEC_PE

YOUTUBE:  Residencia Docente em Ensino de Ciências

FLICKR:  flickr.com/photos/re_dec

SOUNDCLOUD:  soundcloud.com/residenciadocenteec

LINKEDIN: tiny.cc/ReDEC

CONTATOS
FREDSON MURILO 
fredmurilo18@hotmail.com
(81)99608-3148

 
MARCOS BARROS
marcos@marcosbarros.com.br
(81)99957-4061







ANOS E ANOS INICIAIS



Fonte: QEdu, 2017.
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Arquivos 





COREOGRAFIA  
INSTITUCIONAL



COLOCAÇÃO EM CENA

Diagnóstico da Escola







Turmas Número 

de alunos

Aprovação

direta

Aprovação 

após a 

recuperação

Reprovações Progressão 

Parcial

Desistência e 

Transferência







PERFIL DOS PROFESSORES

Professor





PERFIL DOS ALUNOS



POTENCIALIDADES  
DA INSTITUIÇÃO

Comunicação



FRAGILIDADES  
DA INSTITUIÇÃO



MODELO DE
APRENDIZAGEM

Mês
Formação para os 

Professores

Formação para 

os alunos

Quantidade 

de 

Residentes



PLANO DE AÇÃO



OBRIGADO



















ANO SUGESTÕES DE OFICINAS

6º anos - Experiências

- Brincadeiras e Jogos

- Viagem

7º anos - Experimentos

- Química e Física

- Aula na quadra

8º anos - Criação de Horta 

- Artes (dança, teatro, música)

- Preconceito

9º anos - Racismo e preconceito

- Jogos escolares

- Artes (dança, teatro, música)

- Tecnologia

- Aula em laboratório

- Campeonato de Free Fire







MÊS FORMAÇÃO PARA 

PROFESSOR

FORMAÇÃO PARA ALUNO QNT. DE RESIDENTES



01

02

03

04





COREOGRAFIA  
INSTITUCIONAL

Escola Municipal Fernanda Dornelas Câmara Paes 

Residente: Fernanda Alves Nunes 
Gestor: Erivaldo José Matias 



COLOCAÇÃO EM CENA

EMFDCP





PERFIL DOS PROFESSORES

DOCENTES
MANHÃ

PPP

DOCENTES
TARDE

FORMAÇÕES



PERFIL DOSALUNOS

ESCOLA 
DOS 

SONHOS 

PROFESSOR 
DOS 

SONHOS

AULA 
DOS 

SONHOS 

ALUNOS



POTENCIALIDADES  DA
INSTITUIÇÃO

MOTIVAÇÃO

CORPO DOCENTE

CORPO DISCENTE

ESPAÇO FÍSICO



FRAGILIDADES  DA
INSTITUIÇÃO

ESTÍMULO

APOIO SUPERIOR

AULAS TRADICIONAIS

ESPAÇO FÍSICO



MODELO DE
APRENDIZAGEM

Mês Formação Para 
Professores

Formação Para 
Alunos

Quantidade De 
Residentes

Turno

Setembro Metodologias Ativas e 
Inovação: Uma Escola 

Viva

Encantamento e 
Ciências: O Prazer 

de Aprender

Quatro Tarde

Outubro Escola dos Sonhos: 
Bem-estar Profissional

Gamificando o 
Saber: Sala de Aula 

Ativa

Quatro Tarde

Novembro Práticas e Investigação: 
Experimentando a Sala 

de Aula

Ensino Híbrido e o 
Aprendizado 

Coletivo

Quatro Tarde



PLANO DEAÇÃO

COLETIVE-SE
EXPERT: 

EXPERIMENTANDO 
CIÊNCIA

BUG BOX
SINSPIRE



OBRIGADA





Gestão: Iva de Lima Pereira

Analuce Barbosa de Andrade

Lucicleide Estelita Alves

Kilma Natália Farias Rocha Silva



Turmas

QEdu

IDEB

Estrutura

Funcionários



Número de 

professores

Discussão 

de 

Temáticas

PPP

Formações 

sugeridas

Problemáticas



NOTAS

PROJETOS

EXPERIMENTAÇÃO



PERFIL DOS ALUNOS

Frequência

Relação com 
o corpo 
docente

Presença 
dos pais

Matérias com 
dificuldades

Escola 
dos 

sonhos



;

;

Participação

Livros 
didáticos

Intérpretes

União

Alimentação

Espaços



Espaço sem utilização na 

escola



ESCOLA

Quadra

Espaço 

Reduzido

Evasão

Utilização da 

biblioteca Insegurança

Laboratório, 

auditório, 

refeitório... Suporte para 

deficientes



Mês Turno Formação para 

professor

Formação para 

alunos

N° de 

residentes

Setembro tarde O uso de 

Metodologias 

Ativas No 

Ensino da 

Educação 

Básica.

Trabalhando a 

experimentação 

no Ensino de 

Ciências.

10

Outubro tarde Recursos 

Tecnológicos 

como 

ferramentas 

didáticas.

Interdisciplinari

dade: Onde está 

a Ciência?

10

Novembro tarde O uso de 

espaços 

informais e não 

formais para o 

ensino.

Tecnologia e 

suas aplicações 

na 

aprendizagem

10



Ações a serem realizadas até o fim do ano letivo

1- Uso de metodologia ativas e ensino por investigação

2- Ensino Híbrido nas aulas de ciências

3- Interdisciplinaridade

4- Utilização de jogos lúdicos e dinâmicas na 

aprendizagem

5- Produção de modelos didáticos

6- Horta





COREOGRAFIA  
INSTITUCIONAL

Escola Joaquim Coutinho Correia de Oliveira

Residente: Ubirajara Rodrigues
Gestor: Ana Cláudia



COLOCAÇÃO EM CENA



A Escola

•426 Alunos



SAEPE

ANOS FINAIS 

PORTUGUÊS 

BÁSICO

ANOS FINAIS

MATEMÁTICA

DESEJÁVEL

NONO ANO

PORTUGUÊS

ELEMENTAR2

NONO ANO 

MATEMÁTICA 

ELEMENTAR2



ESTRUTURAFÍSICA



PERFIL DOSPROFESSORES

“Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.

Pesquiso para constatar, contatando intervenho, intervindo

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não

conheço e comunicar ou anunciar anovidade.”

-Paulo Freire



PRÁTICADOCENTE

MÉTODO TRADICIONAL  

EXPOSITIVO

MONOTONIA

I

N

O

V

A

Ç

Ã

O

ENCANTAMENTO



INTERAÇÃO

PARTICIPAÇÃO  

E                        

AUTONOMIA

VÍNCULO



PERFIL DOSALUNOS

“Para ensinarmos um aluno a inventar

precisamos mostrar-lhe que ele já possui a

capacidade de descobrir.”

- GastonBachelard



Baixa Renda

Gravidez na  
Adolescência

A relação é um  
pouco  

conturbada*

Pouca Interação  
com os pais

Resistência

Intrapessoal

Interpessoal



POTENCIALIDADES DA  
INSTITUIÇÃO

POSITIVO

Recepção

Espaço

Gestão

Comunica
ção





FRAGILIDADES DA  
INSTITUIÇÃO

Transporte

Espaço  
Ocioso

Problema

Métodos  

Cansativos





MODELO DE  
APRENDIZAGEM

MÊS FORMAÇÃO DOCENTE FORMAÇÃO DISCENTE

SETEMBRO METODOLOGIAS ATIVAS E INOVADORAS:  

UMA PERSPECTIVA PARA O ENSINO EM  

ÁREAS NÃOFORMAIS

ENSINO POR EXPERIMENTAÇÃO:  

UMA ABORDAGEM SOBRE O  

CORPOHUMANO

OUTUBRO EXPERIMENTAÇÃO E ENSINO LÚDICO NO  

PROCESSO DA INTERDISCIPLINARIDADE

MEIO AMBIENTE E MANEJO  

SUSTENTÁVEL

NOVEMBRO COMO O POTENCIAL TECNOLÓGICO PODE  

AUXILIAR NA TRANSFORMAÇÃO DA MINHA  

AULA?

GAMIFICAÇÃO EM CIÊNCIAS: DOS  

TABULEIROS AOSCELULARES



PLANO DEAÇÃO

➢Acompanhamento da horta



PLANO DEAÇÃO

➢Jardim Vertical



PLANO DEAÇÃO

➢Ciclo de Produtos Recicláveis



PLANO DEAÇÃO

Acompanhamento 
Concluinte

Cooperação 
Mútua



A Força doProfessor

Um guerreiro semespada  

sem faca, foice ou facão  

armado só de amor  

segurando um giz na mão  

o livro é seuescudo

que lhe protege de tudo  

que possa lhe causardor  

por isso eu tenho dito  

Tenho fé e acredito

na força do professor.

Ah... se um dia governantes  

prestassem mais atenção  

nos verdadeiros heróis

que constroem anação  

ah... se fizessem justiça

sem corpo mole oupreguiça  

lhe dando o realvalor

eu daria um grandegrito  

Tenho fé e acredito

na força do professor.

Porém não sinta vergonha

não se sinta derrotado  

se o nosso pais vai mal  

você não é o culpado  

Nas potências mundiais

são sempre heróis nacionais  

e por aqui sem valor  

mesmo triste e muito aflito  

Tenho fé e acredito

na força do professor.

Um arquiteto desonhos  

Engenheiro do futuro  

Um motorista da vida  

dirigindo noescuro

Um plantador deesperança  

plantando em cada criança  

um adulto sonhador

e esse cordel foi escrito

por que ainda acredito

na força do professor.
-Bráulio Bessa



OBRIGADO




