INCLUBIO: O ensino de Biologia e a inclusão do aluno com deficiência
Coordenadora: Cristiane Souza de Menezes

E-mail: krisme_7@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Educação

Unidade Geral: CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

Unidade de Origem: Métodos e Técnicas de Ensino

Abrangência: Recife
Local de Realização: Centro de Educação e Centro de Biociências da Universidade

Resumo da Proposta:
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 INCLUBIO tem
como objetivos: Fomentar entre professores de Ciências/Biologia e licenciandos a reflexão e a discussão sobre a
inclusão de alunos com deficiência no sistema regular de ensino; Discutir a acessibilidade de recursos didáticos para as
aulas de Ciências/Biologia e das situações de comunicação estabelecidas em sala de aula; Desenvolver e divulgar
estratégias e recursos didáticos que contribuam para uma educação inclusiva em Ciências/Biologia; Desenvolver nos
licenciandos a capacidade de iniciativa frente às problemáticas identificadas na escola pública; Estreitar os laços entre
a universidade e a escola de educação básica. Para tanto o projeto prevê a realização entre abril e novembro/2018, nos
Centros de Educação e de Biociência/UFPE, de oficinas pedagógicas sobre inclusão; o desenvolvimento de sinais em
LIBRAS e de recursos tridimensionais para o ensino de Biologia a partir de demandas identificadas nas escolas campo do
estágio curricular (tomando a perspectiva do estágio como pesquisa); bem como um espaço para interlocução com os
professores do campo de estágio intitulado “rodas de conversa”, nas quais o público-alvo (professores da educação
básica e licenciandos) 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, que será realizado com o auxílio de uma bolsa e até R$2.000,00 em recursos da UFPE.

Objetivo Geral:
Estabelecer um espaço para a formação inicial e continuada do biólogo licenciado que contribua para a construção de
uma educação inclusiva no âmbito do ensino de Ciências/Biologia na educação básica.

Objetivos Específicos:
- Fomentar entre professores de Ciências/Biologia e licenciandos a reflexão e a discussão sobre a inclusão de alunos
com deficiência no sistema regular de ensino;
- Discutir a acessibilidade de recursos didáticos para as aulas de Ciências/Biologia e das situações de comunicação
estabelecidas em sala de aula;
- Desenvolver e divulgar estratégias e recursos didáticos que contribuam para uma educação inclusiva em
Ciências/Biologia;

- Desenvolver nos Licenciandos a capacidade de iniciativa frente às problemáticas identificadas na escola pública
durante os estágios;
- Estreitar os laços entre a universidade e a escola de educação básica.

