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Trabalho Resumo: Atividades de reconfiguração curricular de conteúdos científicos a partir de temas, considerando a 
valorização de questões sociais têm sido desenvolvidas na região da Costa do Cacau, no Sul da Bahia, em escolas 
públicas dos municípios de Ilhéus e Itabuna, desde 2014, pelo Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de 
Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Nessa direção o 
presente projeto pretende, considerando a parceria Universidade-Escola, planejar e executar atividades curriculares 
em escolas públicas da região com a intenção de desenvolver ações inovadoras de propostas curriculares para o 
ensino de Ciências em relação a realidade social dos participantes e possibilitar a formação docente. Para a elaboração 
das atividades considerar-se-a quatro eixos, são estes: 1) Currículo escolar; 2) Formação inicial e continuada de 
professores; 3) Assessoria didático-científica na interface Universidade-Escola e 4) Pesquisa na escola. Por isso, o 
projeto em questão será desenvolvido considerando os estudantes de graduação e pós-graduação (licenciandos de 
Física e Química, mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – PPGECM); os 
professores e estudantes de escolas públicas da região e docentes universitários. Dentre as atividades a serem 
realizadas, destacam-se: reuniões dos participantes do projeto de instituições parceiras (universidade-escolas) nas 
escolas e na UESC; planejamento das atividades; implementação das ações inovadoras. É importante destacar que as 
ações inovadoras poderão auxiliar em discussões curriculares referentes aos componentes curriculares das escolas 
envolvidas e também em relação às novas práticas interdisciplinares na formação inicial e continuada dos sujeitos 
envolvidos no projeto. Espera-se que ao final do projeto as ações desenvolvidas sejam incorporadas a dinâmica escolar 
e possam prosseguir para além do término do projeto. 
 
Objetivo: Planejar e executar atividades curriculares em escolas públicas da região com a intenção de desenvolver 
ações inovadoras na formação inicial e continuada de professores por meio de propostas curriculares.   
 
Coordenação: Elisa Prestes Massena 


