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Resumo: A formação continuada do professor de biologia é importantíssima 

nos dias atuais da nossa sociedade, pois o mundo vem passando por 

transformações a todo o momento de nossa história presente na educação. O 

docente tem que estar preparando com novos recursos tecnológicos para o 

progresso do ensino-aprendizagem de seus discentes, pois os alunos não 

gostam mais dos antigos métodos de ensino para serem trabalhados os 

conteúdos de biologia, eles preferem inovações tecnológicas para sua 

aprendizagem. O referido trabalho é um levantamento biográfico, onde 

procurou analisar mais a tecnologia mediante a formação do docente de 

biologia, ou seja, ressaltar mais a importância de buscar sempre mais 

aperfeiçoamento por meio da tecnologia para o ensino-aprendizagem do 

professor e dos alunos neste processo de aquisição. Este escrito tem por 

objetivo analisar, a formação do docente de biologia mediante a tecnologia, ou 

seja, incentivar mais a formação continuada do professor por meio de 

tecnologia para modificar e evoluir mais o cenário educativo na sala de aula. 

Podemos concluir que, a tecnologia de fato é de suma importância na formação 

continuada do docente de biologia, pois ela oferece mais renovações na 

maneira de ensino-aprendizagem no contexto sala de aula. 
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