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RESUMO 
 
 

Recém-graduados, dificilmente conseguem enfrentar a disparidade entre o embasamento 
obtido na graduação e a realidade escolar que irá encontrar ao se formar, em parte o fato 
resulta do distanciamento entre a teoria e a pratica. O licenciando, ainda durante a graduação, 
inserido na realidade escolar, consegue associar o conteúdo apreendido durante a sua 
formação, com o cotidiano escolar, o que o torna mais preparado para os desafios da 
educação. Este trabalho foi organizado por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), da área de Ciências Biológicas da Universidade de 
Taubaté, São Paulo e teve como objetivo propiciar a inserção do licenciando, em escola 
pública, sob a supervisão e orientação de um professor da área de Biologia, da própria escola, 
viabilizando a integração da teoria com a prática. A inserção dos licenciandos foi realizada em 
uma escola estadual, localizada no município de Taubaté, SP, e envolveu a criação e 
desenvolvimento de oficinas, junto aos alunos do 3° ano do ensino médio, em período de 
contra turno às atividades regulares da escola. Como temática para as oficinas foram 
selecionadas questões sociais relevantes e urgentes, que fazem parte dos conteúdos a serem 
abordados no Ensino Médio, como Saúde, Meio Ambiente, Sexualidade e Drogas. As oficinas 
realizadas envolveram experimentos de cultura de microrganismos, com o intuito de evidenciar 
a diversidade microbiota, bem como, em uma segunda oficina o foco foi hábitos alimentares, 
quando além das questões ao desperdício foi abordado o problema dos distúrbios alimentares 
(obesidade, bulimia e anorexia), ao final, foi realizada atividade prática envolvendo a produção 
de um “café saudável”, desta forma, ambas as oficinas focaram o tema Saúde. Para o tema 
drogas, foi abordada a ação dos diferentes tipos de drogas no organismo humano, a 
apresentação de um vídeo seguido de um debate. Para o tema Sexualidade foi envolvido o 
aparelho reprodutivo, morfologia e funcionamento, a ação das doenças sexualmente 
transmissíveis e os modos de contágio, métodos contraceptivos, e finalmente foi realizada uma 
dinâmica a qual simulou a transmissão de DSTs. Quanto à temática Meio Ambiente, além da 
abordagem, teórica acerca de consciência ambiental, foram produzidos pelos alunos, puffs de 
garrafas pet e outros materiais de descarte. Foi observado que o principal desafio encontrado 
pelos bolsistas consistiu em conceber a escola como um ambiente educativo, em que o 
trabalho e formação não eram atividades distintas. A formação deveria ser encarada como um 
processo permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, 
consequentemente com a dos graduandos a formação para a profissionalização não se limita a 
cursos, conhecimentos ou técnicas, mas sim é um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas 
e da (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Ter o convívio com outros 
graduandos permitiu que cada um desenvolvesse suas melhores habilidades sendo úteis para 
a aquisição de conhecimentos e técnicas, contribuindo para um melhor trabalho em equipe, 
fugindo do isolamento e da imagem do professor como transmissores do saber e de seus 
valores. 


