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A formação inicial dos professores muitas vezes não contempla o 
ensino de astronomia de uma forma satisfatória e pouco se fala em 
formação continuada nessa área da Física.  

 
Pouca importância que tem sido dada à formação em Astronomia 
de professores Longhini (2009); 

 
Material bibliográfico acessível que, além de ser em número 
reduzido, muitas vezes contém erros conceituais 

INTRODUÇÃO  



Neste trabalho apresenta-se uma investigação sobre as 
contribuições PIBID na formação continuada dos professores 
supervisores do subprojeto Física da Universidade Federal do 
Pampa, campus Caçapava do Sul 

 
Impactos de formação continuada para dois professores de 
Física. 

INTRODUÇÃO  



METODOLOGIA 

 Atividades de ensino dos conceitos de astronomia, oficinas e 
uma noite de observação astronômica com o uso de telescópios 
profissionais. 

 
 Construção e implementação houve a construção de diários de 
bordo (ZABALZA, 2004) tanto pelos bolsistas ID, quanto pelos 
supervisores 



RESULTADOS E DISCUSSÃO  

i) As oficinas produzidas e implementadas foram muito relevantes 
para o processo de formação continuada, pois permitiu o contato 
dos professores supervisores com materiais didáticos relacionados 
com os conteúdos de Astronomia que até então não conheciam;  

 
ii) Favoreceu e estimulou a elaboração de materiais para desenvolver 
atividades com os alunos da educação básica, uma vez que os livros 
didáticos usados, em geral, não tem em seu bojo a Astronomia;  



iii) A noite de observação astronômica organizada pelos integrantes 
do subprojeto citado possibilitou o contato com profissionais 
específicos da área de Astronomia, estreitando os laços para futuras 
parcerias;  
 
iv) Há indicativos, nos diários de bordo dos dois professores 
supervisores, de continuidade do projeto no próximo ano letivo, a 
partir da inserção da Astronomia no plano de estudo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Importância do programa PIBID na formação continuada de 
professores de Física, o qual permite a formação uma continuada 
de forma articulada, e estimula a inserção, na sala de aula, 
assuntos que são pouco abordados frente ao currículo posto. 

 
A importância do programa PIBID como articulador entre a 
universidade e a escola para a formação continuada de 
professores de ciências. 
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