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Tendo em vista a necessidade dos professores estarem atualizados diante 
desse novo contexto no qual estamos inseridos, e considerando que os 
discentes estão cada vez mais atualizados com o mundo digital, compreende-
se a relevância da formação continuada do professor para a melhoria da sua 
ação docente. O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da 
formação continuada para a prática docente dos professores no Ensino de 
Ciências. A pesquisa delineou-se como sendo do tipo exploratória, qualitativa, 
fundamentada numa revisão narrativa, realizada a partir da análise de artigos 
selecionados no google acadêmico, a partir dos descritores “formação 
continuada” e “ensino de ciências”, realizada no semestre 2020.1. Após o 
processo de análise dos dados, torna-se possível relatar que propostas 
inovadoras para a formação dos professores que atuam no Ensino de Ciências 
é muito significativo, como também é notório que os professores precisam 
ressignificar suas didáticas procurando inovar para conseguir fortalecer o 
processo de formação crítica e reflexiva. Deste modo, é de extrema 
importância a formação continuada dos professores de Ciências, visando a 
melhoria da prática de ensinar, relacionado a teoria e a prática e tornando o 
processo cada vez mais político. A formação continuada o professor fortalecerá 
sua ação docente melhorar a didática na sala de aula e contribuir para a 
qualidade da educação.  
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