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 O Projeto de Extensão PIXEL, vinculado ao Projeto de Ensino PIXEL, é desenvolvido com estudantes

dos 8º e 9º anos do Colégio de Aplicação da UFRGS (CAp/UFRGS) e tem como foco fortalecer a

interlocução e as parcerias do CAp com outras escolas públicas. O Projeto de Ensino foi iniciado em

2010  como  uma  proposta  de  reestruturação  curricular  que  repensa  tempos  e  currículos  escolares,

priorizando a Iniciação Científica na Educação Básica e a interdisciplinaridade para a promoção da

aprendizagem dos estudantes. A partir dele, surgiram os Projetos de Extensão e o de Pesquisa PIXEL,

todos  desenvolvidos  pela  equipe  de  professores  do  Projeto  de  Ensino.  A  atividade  de  Extensão

acontece ao longo de todo o ano letivo a partir de parcerias com escolas públicas do Rio Grande do Sul.

Nos últimos anos, muitos professores e estudantes estreitaram relações com o CAp e desenvolveram

atividades (presenciais e à distância) com o objetivo de estudar, planejar e testar propostas inovadoras

em atividades  interdisciplinares  e  de Iniciação Científica.  Professores envolvidos  no Projeto têm a

oportunidade de conhecer diferentes realidades educacionais, estudar e produzir materiais adequados

para a formação continuada dos professores parceiros;  ter  contato e contribuir  com os projetos de

pesquisa  dos  alunos,  em  especial  nos  momentos  de  Iniciação  Científica;  conhecer  e  desenvolver

diferentes  propostas de ensino-aprendizagem e planejar  atividades  que atendam às necessidades de

professores e estudantes da escola pública. O trabalho das bolsistas participantes do Projeto consiste em

pesquisar e produzir materiais para a formação continuada de professores (cursos, palestras, oficinas,

assessorias); interagir com alunos da Educação Básica do CAp; interagir com professores e gestores em

formação  continuada;  registrar  dados  e  observações  relacionados  à  aprendizagem dos  alunos,  bem

como às produções dos professores em formação continuada e às repercussões do Projeto PIXEL 2014.

O Projeto tem como objetivo principal  criar  um espaço para interlocução entre professores e entre

escolas  de  Educação  Básica,  possibilitando  a  formação  continuada  e  a  experimentação  de  novas

estratégias para a promoção da aprendizagem de estudantes com ênfase na Iniciação Científica e na

interdisciplinaridade. São ainda objetivos deste Projeto: interagir com escolas públicas de Porto Alegre

e Região Metropolitana;  receber  professores da Educação Básica no CAp para observar,  debater  e

experimentar  diferentes  propostas  pedagógicas;  visitar  escolas  para  igualmente  observar,  debater  e

experimentar propostas pedagógicas; propor ações para formação continuada de professores. O Projeto

também se baseia nas interlocuções, visitas e construções coletivas realizadas com professores, gestores

e estudantes da rede pública de educação. Reuniões periódicas da equipe do Projeto permitem a troca



de  informações,  experiências,  planejamentos  de  atividades  a  serem  realizadas  e  a  construção  de

materiais e/ou propostas didáticos. A avaliação desta Extensão é baseada nos seguintes indicadores:

parcerias  estabelecidas  com  outras  escolas,  construção  e  experimentação  de  novas  propostas

curriculares, quantidade de professores e estudantes envolvidos, existência de reuniões e de estudos

com os  extensionistas  envolvidos  no Projeto,  publicações  científicas  geradas  a  partir  do  Projeto e

apresentação de trabalhos em eventos da área.


