Memória Fórum das Licenciaturas do dia 09/04/19

A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 09 de abril de 2019, às 15h no
auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE. O Fórum é amplamente divulgado,
através de email, mensagens via Whatsapp, comunicado em reuniões e salas de aula e no site da
Universidade conforme postagem datada do dia 05/04/19 que pode ser observada através do link
http://www.ufrpe.br/br/content/bncc-da-educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-e-do-ensinofundamental-%C3%A9-tema-do-f%C3%B3rum-das-licenciaturas
A profª.Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando os pontos de pauta que contou,
inicialmente, com alguns informes gerais. Em seguida informou o tema que seria abordado e por fim
apresentou os palestrantes convidados para expor o referido tema proposto pelo Fórum que abordou
“A BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas redes públicas de ensino: processo de
elaboração, implantação, acompanhamento.
A professora Socorro Valois is informou que cada representante de rede teria trinta minutos
para fazer sua apresentação. Em seguida propôs aos participantes, como metodologia de trabalho, que
as apresentações fossem consecutivas e que após a última o espaço fosse disponibilizado para
perguntas e comentários ensejando o debate. Consensuada a metodologia para realização do Fórum, as
apresentações da temática foram iniciadas.
A primeira apresentação foi realizada pela professora Regina Celi de Melo André
representando a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. A professora Regina atuou como
consultora dos Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco em 2012 e é redatora no
processo de construção do Currículo de Pernambuco, em 2018.
A segunda apresentação foi realizada por dois gestores que dividiram o tempo proposto. O
professor Fábio Belarmino Bezerra, que é formador da equipe de formação da Secretaria de

Educação de Igarassu e participou como redator de matemática do Novo Currículo de
Pernambuco, uma vez que é professor de Matemática da rede pública estadual. A outra
apresentação foi realizada pela professora Danuza Kryshna da Costa Lima, formadora da
equipe de formação da Secretaria de Educação de Igarassu.
A terceira apresentação foi realizada pela professora Alexsandra Félix, gestora da
Escola de Formação de Educadores do Recife e coordenadora do processo de elaboração do
currículo da rede municipal do Recife.
Realizadas as apresentações, o debate for aberto contando com muitas perguntas,
reflexões e um pronunciamento da conselheira Maria da Solidade, membro do Conselho
Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes, e participante frequente do Fórum das
Licenciaturas, falando especialmente para os alunos e alunas das licenciaturas presentes no
auditório sobre a importância do conhecimento da legislação educacional e dos temas que o
Fórum da Licenciatura da UFRPE vem abordando. Segue o registro fotográfico do Fórum das
Licenciaturas.

