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Nos últimos anos, o Ensino Médio brasileiro, principalmente aquele promovido 

nas instituições públicas, tem sido foco de muitas análises, tendo em vista os índices 

alarmantes que têm sido divulgados, que apontam para elevada evasão e as notas 

mais baixas do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Entre os 

motivos alegados para este cenário, incluem-se a falta de atratividade de seu 

currículo, pouco significativo e descontextualizado do mundo real e, também, o 

despreparo e a falta de motivação dos professores. Diante do exposto, e tendo em 

vista a importância deste segmento de ensino, o Núcleo de Assessoria e Inovação 

Pedagógica do Centro Universitário UNIFAFIBE, promoveu, no ano de 2018, o 

projeto de extensão denominado Formação de Professores do Ensino Médio para 

uso de Metodologias Inovadoras de Aprendizagem, com o objetivo de contribuir no 

processo de capacitação do corpo docente das instituições públicas de ensino de 

Bebedouro e região no que se refere ao conhecimento e aplicação de metodologias 

inovadoras do ensino, de forma a favorecer ao aluno o domínio de competências e 

habilidades que possibilitem sua formação como cidadão, o suporte para o mundo 

do trabalho e a preparação para a continuação dos estudos, seja no ensino técnico 

ou superior. Dessa forma, durante o referido ano foram realizados oito encontros 

presenciais de formação nas instalações das escolas parceiras e três encontros de 

formação nas dependências do Centro Universitário, com a participação de 

cinquenta e sete professores de onze escolas públicas do município de Bebedouro e 

região. Para encerramento do projeto no ano indicado, foi realizado um Fórum para 

socialização das experiências desenvolvidas nas instituições de ensino, quando foi 

possível perceber que a aplicação de metodologias diferenciadas favoreceu o 
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desenvolvimento de competências específicas, tendo em vista que os professores 

da educação básica envolvidos apresentaram o processo desenvolvido e os 

resultados obtidos nas respectivas escolas nas quais lecionam. Considera-se que 

este projeto promoveu um relevante serviço social, por ter contribuído no processo 

de formação continuada de docentes da rede pública, além de promover uma 

articulação com os docentes do Centro Universitário no sentido de contemplar uma 

interlocução entre profissionais da educação básica e do ensino superior. 
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