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Introdução: O processo de aprendizagem não é um simples repasse de
informação, mas uma construção/produção de conhecimento que
necessita de estratégias pedagógicas diferenciadas para a formação de
um saber consciente, crítico e reflexivo. Nesse contexto, a partir de 2007
iniciou-se uma parceria entre o projeto ''Atenção à Saúde Parceria com a
Comunidade'', que desenvolve ações de atenção à saúde a partir de
trabalhos interdisciplinares envolvendo temas relacionados com a saúde
e o meio ambiente, e o projeto ''Altas Habilidades'' da Escola Estadual de
Ensino Médio Anne Frank, que visa complementar o atendimento
educacional de alunos da rede regular de ensino que apresentem
desempenho acima da média, altos níveis de envolvimento com a tarefa e
criatividade. A parceria teve como objetivo estimular a busca de
informações e o estabelecimento de relações visando qualificar o grupo
de alunos para construir e socializar informações sobre saúde e meio
ambiente. As ações realizadas através de metodologias participativas
envolveram a utilização da informática, pesquisa bibliográfica, discussão
no grupo, oficinas e produção de material informativo, sendo discutidas as
concepções dos alunos sobre saúde e doença. O projeto realizou várias
ações em saúde e meio ambiente e foram trabalhados temas relevantes
para a comunidade escolhidos pelos alunos. Os resultados e produtos
obtidos foram socializados com a comunidade escolar e a população em
geral. Objetivos: Refletir sobre ações de extensão realizadas no projeto
''Atenção à Saúde Parceria com a Comunidade'', realizadas através da
parceria universidade/escolas, nos encontros e desencontros entre
ensino, pesquisa e extensão visando à produção/construção do
conhecimento. Materiais e métodos: A ação proposta será desenvolvida
através de metodologias participativas, envolvendo a participação ativa
de educadores/educadoras. O tema ' 'Construção/produção de
conhecimento em saúde e meio ambiente a partir de ações de ensino,
pesquisa e extensão' '  será discutido através de oficinas com a
participação de aproximadamente 20 sujeitos. A oficina envolve as
seguintes etapas: apresentação das ações realizadas pelo projeto em
parceria universidade/escola; a releitura das ações realizada em grupos
para discussão e reflexões sobre a parceria e as ações; análise crítica
frente ao viés dos encontros e desencontros entre ensino, pesquisa e
extensão. Resultados: Para a realização da releitura das ações, serão
enfocadas as metodologias participativas utilizadas, as etapas mostrando



como foram desenvolvidas as ações, as estratégias utilizadas e os
resul tados e produtos obt idos.  As in terações entre conteúdo
programático, pesquisa e extensão serão buscadas na prática realizada
nas ações. Como produto desta oficina teremos a construção/produção
de documento com análise crítica avaliando encontros e desencontros do
ensino, pesquisa e extensão que permeiam as ações realizadas, para a
formação de um saber consciente, crítico e reflexivo. Considerações
finais: A partir da releitura das ações realizadas através desta parceria
universidade/escola emergem questões envolvendo encontros e
desencontros do ensino, pesquisa e extensão dentro do contexto de
produção/construção de conhecimento, visando estratégias pedagógicas
diferenciadas para a formação de um saber consciente, crítico e reflexivo.


