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Programa de extensão:Programa de extensão: Programa UFRGS solidária: assessoria a escolas públicas na construção de  Programa UFRGS solidária: assessoria a escolas públicas na construção de 
novas propostas para a promoção da aprendizagem.novas propostas para a promoção da aprendizagem.

Ação de extensão: Ação de extensão: Construção de um currículo em rede via Projetos de AprendizagemConstrução de um currículo em rede via Projetos de Aprendizagem

Neste Programa, são realizadas palestras e Neste Programa, são realizadas palestras e 
assessorias a professores e gestores de São assessorias a professores e gestores de São 
Leopoldo, Nova Roma do Sul e Porto Alegre.Leopoldo, Nova Roma do Sul e Porto Alegre.

Por solicitação de um grupo de professores, foi Por solicitação de um grupo de professores, foi 
proposta a ação de extensão que trata proposta a ação de extensão que trata 
especificamente de Projetos de Aprendizagem especificamente de Projetos de Aprendizagem 
e da construção de um currículo em rede.e da construção de um currículo em rede.

Na ação, os professores cursistas Na ação, os professores cursistas 
participam de uma lista de discussão participam de uma lista de discussão 
e utilizam o PBworks para os seus e utilizam o PBworks para os seus 
estudos, debates, reflexões e estudos, debates, reflexões e 
produções sobre os Projetos de produções sobre os Projetos de 
Aprendizagem.Aprendizagem.

O avanço dos trabalhos dos alunos O avanço dos trabalhos dos alunos 
permite perceber as construções de permite perceber as construções de 
conhecimento das crianças e as conhecimento das crianças e as 
relações que elas estabelecem entre relações que elas estabelecem entre 
as suas aprendizagens e as áreas as suas aprendizagens e as áreas 
do conhecimento.do conhecimento.
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