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Alunas de Graduação do Curso de Graduação em Pedagogia - Licenciatura na 
Modalidade a Distância da Faculdade de Educação da UFRGS. Resumo O Projeto de 
Aprendizagem (PA) sobre “POMBO CORREIO” é decorrente da proposta lançada pela 
Interdisciplina Seminário Integrador V do Curso EAD em Pedagogia da UFRGS. Este 
projeto iniciou com o desafio de lançarmos questões que expressassem interesses reais 
acerca de dúvidas. Levantada a questão “O que faz o pombo correio encontrar o 
caminho de destino da mensagem?” Fizemos o levantamento de certezas e dúvidas. A 
questão parecia bem simples, mas possibilitou a formação de um conjunto de 
conhecimentos que já tínhamos (certezas) com dúvidas que se derivaram da questão 
principal ou surgiram pela identificação de falhas de conhecimento. Para tanto, foram 
utilizados recursos das tecnologias digitais para facilitar a busca da informação e a 
construção da possível resposta. Ainda foram utilizados outros recursos, como 
entrevistas, reportagens... Os resultados foram apresentados tanto em hipertexto de 
autoria como em mapas conceituais. Acreditamos que as ferramentas utilizadas no 
desenvolvimento do PA são uma possibilidade de instigar a busca do próprio 
conhecimento e de oferecer recursos de interação e trocas entre os participantes. O 
conhecimento construído foi todo registrado em um wiki aberto ao público, facilitando 
os comentários do orientador e dos colegas. Nele, foi criado um diário de 
acompanhamento do processo de desenvolvimento do PA : o “Relatório das 
descobertas”. É relevante ressaltar que o PA foi pautado por uma grande integração 
entre os componentes do grupo, pois tivemos oportunidade de realizar trocas 
significativas, sugerindo modificações nos textos, que alteram, e contribuem para que 
este caminhe em direção à resposta de sua pergunta inicial. Palavras-chave Projetos de  

 
 

 


