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RESUMO: O Programa de extensão universitária [42256] LÁPIS - Laboratório de 
Alfabetização, vinculado à Faculdade de Educação, foi criado em 2018, objetivando 
potencializar o desenvolvimento de saberes especializados sobre a docência na 
alfabetização, estreitando a aproximação entre Universidade e Educação Básica. O 
programa oferece como principais ações formativas cursos, grupos de estudo, 
produção de recursos didáticos e, mais recentemente, vem constituindo um banco de 
dados digitais, para consulta pública, das produções resultantes dessas ações. No 
ano de 2020, as ações foram replanejadas para atender às necessidades sociais 
emergentes devido ao contexto de isolamento social (pandemia de COVID-19). O 
Programa ofereceu um curso de 30 horas, denominado “Observatório do Ensino 
Remoto: quais são os saberes docentes para a alfabetização?”, na modalidade a 
distância. Foram recebidas 900 solicitações de inscrição, sendo selecionadas 70 
professoras, coordenadoras e supervisoras pedagógicas, oriundas das 5 regiões do 
país. O curso ofereceu atividades assíncronas na plataforma Google Classroom e 
aulas síncronas na plataforma MConf/UFRGS. Na análise de relatos das 
participantes, percebeu-se que o curso oportunizou espaço para reflexão em rede 
para enfrentamento dos desafios da alfabetização durante o ensino remoto, o que 
promoveu a problematização de práticas, compartilhamento de referenciais do curso 
como subsídios para redes de ensino, ampliação do repertório de possibilidades e 
ferramentas digitais para o trabalho remoto, bem como partilha e contraste de práticas 
desenvolvidas em diferentes contextos sociais no país. O curso também deu origem 
ao convite para  participação da UFRGS na pesquisa "Recepção da PNA e do ensino 
remoto junto a professores/as da educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental", desenvolvida por 29 universidades federais. Em paralelo, o Programa 
atualiza suas páginas em redes sociais, compartilhando notícias sobre etapas das 
ações desenvolvidas, bem como sugestões de textos acadêmicos, literatura infantil e 
recursos didáticos para a alfabetização.  
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