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Objetivo Geral:
De modo direto o público atendido serão os alunos matriculados nas disciplinas de
Estágio em Ensino de Biologia 1 do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. De
forma indireta teremos as pessoas atendidas pelas instituições que compõem o quadro
de ambientes educativos não escolares.
O projeto extensionista tem como objetivo geral subsidiar a implantação de um novo
campo de estágio para os licenciandos em Ciências Biológicas da UFPE em ambientes
educativos não escolares, dialogando e dando um retorno direto às demandas da
sociedade.
Objetivos Específicos:





Propiciar aos licenciandos em biologia experiências educativas em ambientes nãoescolares, ampliando a percepção sobre seu campo de atuação profissional;
Favorecer a abordagem mais contextual e humanizada dos conteúdos de
aprendizagem em ciências e biologia;
Estimular a reflexão e a pesquisa sobre as possibilidades e desafios da educação
em ciências e biologia em ambientes não-escolares;
Promover ações junto às instituições parceiras que atendam suas demandas
educativas.

Resumo:
Partindo da ideia de que a educação não se faz somente na escola, torna-se cada vez
mais pertinente pensar a formação docente em diferentes espaços educativos. Nesse
sentido, apresentamos a proposta extensionista intitulada 'ENSINANDO CIENCIAS E
BIOLOGIA EM AMBIENTES EDUCATIVOS NÃO ESCOLARES', cujo objetivo geral é subsidiar a
implantação de um novo campo de estágio para os licenciandos em Ciências Biológicas

da UFPE em ambientes educativos não escolares, dialogando e dando um retorno direto
às demandas da sociedade. Para tanto, propomos modificações na disciplina de Estágio
em Ensino de Biologia 1 (EEB 1) oferecida pelo curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da UFPE o que inclui a reestrutura do campo de estágio para esse módulo de
estudos. Na formação desse novo campo contamos com instituições que realizam ações
educativas não escolares pertinentes ao campo da biologia, como: ONGs, institutos,
museus, hospitais, dentre outros. O projeto prevê duas edições ao longo de uma ano as
quais coincidem com o desenvolvimento dos semestre letivos em que a disciplina de EEB
1 será ofertada.

