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Tutor:
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Ano:
2015

Somatório da carga horária das atividades:
0

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
Avaliamos satisfatoriamente as ações realizadas pelos Grupo PET-GAPE. Considerando a troca na 
titularidade da tutoria e a demora nesta indicação, destacamos a autonomia dos estudantes bolsistas em 
realizar as ações propostas. Aquelas atividades que não foram plenamente cumpridas em 2015 poderão ser 
retomadas em 2016, no momento em que os petianos se debruçarão sobre o trabalho de conceituação da 
sua trajetória no CLPD

Resultados gerais:
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Atividade - Investigação sobre as comunidades de ação dos 
estudantes do CLPD - características socioculturais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/03/2015 15/12/2015

Descrição/Justificativa:
Desde o início do CLPD os estudantes se inserem numa comunidade escolar, e mapeiam suas 
características culturais, econômicas e políticas. A partir do Grupo PET-GAPE, propomos a sistematização 
dessas informações, criando um mapa geral das comunidades investigadas pela turma como um todo, 
evidenciando proximidades e especificidades.

Objetivos:
O objetivo da pesquisa é mapear o que é próprio de cada comunidade escolar investigda por nossos 
estudantes do CLPD. O trabalho dos membros do Grupo PET-GAPE será o de sistematizar as informações 
e socializá-lo com as turmas envolvidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Construir um formulário que possa captar dimensões gerais das características socioculturais das 
comunidades do entorno, campo de trabalho dos estudantes do CLPD. Busca nos relatos dos estudantes, 
colegas dos petianos, de elementos que indiquem as especificidades culturais de cada comunidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar as práticas de pesquisa desenvolvidas junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua 
qualificação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Apresentação e debate 
sobre os resultados em eventos acadêmicos.
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Atividade - Práticas locais de educação popular - educação fora da 
escola

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 16/02/2015 16/10/2015

Descrição/Justificativa:
A educação e a construção do conhecimento não são exclusividade das escolas. A partir das práticas de 
parceria junto às escolas públicas, os estudantes indicarão quais são os outros \"espaços educativos\" 
existentes nas comunidades locais.

Objetivos:
Identificar e localizar \"espaços educativos\" nas comunidades locais, de modo a viabilizar a construção de 
ações pedagógicas descentradas das práticas escolares regulares.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A partir da observação e, se necessário, de entrevistas com lideranças comunitárias, identificar locais de 
encontro, de debates e de trocas de ideias entre as pessoas das comunidades locais, conhecidas pelos 
estudantes do CLPD.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar as práticas de pesquisa desenvolvidas junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua 
qualificação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Apresentação e debate 
sobre os resultados em eventos acadêmicos.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2015

LILIAN LORENZATO RODRIGUEZ 10/07/2017 11:28:00 - Página 3 de 16



Atividade - Educação inclusiva

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 24/04/2015 25/09/2015

Descrição/Justificativa:
A inclusão de estudantes com tipos diferenciados de deficiência tem sido estimulada nos últimos anos. Esse 
tema tem evidenciado sua complexidade e desafiado os professores que vivenciam essa realidade em sala 
de aula. Ao mesmo tempo, os cursos de graduação também estão pressionados a responder adequadamente 
ao longo do processo de formação.

Objetivos:
Abordar a inclusão de deficientes na escola básica sob a perspectiva da educação inclusiva, indicando 
limites e possibilidades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Palestra e oficina com especialista convidado pelo grupo PET-GAPE.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar a integração entre integrantes do PET com os demais estudantes de graduação através desta 
ação de ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Registro do momento de sistematização da atividade, que conlui o trabalho junto a turma; reunião do grupo 
PET para fazer o balanço da ação.
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Atividade - Ciclo de Cinema - filmes que formam professores e 
filmes que auxiliam professores

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 06/04/2015 11/12/2015

Descrição/Justificativa:
Filmes e documentários têm potencial de problematização da realidade por meio de uma mescla de 
linguagens atrativas à crianças e jovens. O desenvolvimento de um ciclo de Cinema a distância 
possibilitará qualificar os estudantes na leitura dessa linguagem.

Objetivos:
Abordar temas significativos para a formação docente a partir da linguagem cinematográfica; 
desenvolvimento de referenciais para a análise cinematográfica; desenvolver a sensibilidade para a análise 
junto aos estudantes de graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Escolha de uma lista de filmes a serem exibidos, comentados e discutidos junto aos estudantes dos Polos 
UAB.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar a integração entre integrantes do PET com os demais estudantes de graduação através desta 
ação de ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Registro do momento de sistematização da atividade, que conlui o trabalho junto a turma; reunião do grupo 
PET para fazer o balanço da ação.
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Atividade - Participação dos pais e comunidade na vida escolar

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 06/04/2015 18/12/2015

Descrição/Justificativa:
Os estudantes do CLPD tem reforçado a percepção sobre a necessidade de se aproximar as famílias das 
crianças e jovens dos processos escolares. Percebem a diferença de comprometimento das crianças quando 
essas identificam a importância que a escola tem para seus pais e/ou responsáveis.

Objetivos:
Compreender as formas de participação dos pais e da comunidade promovidas pelas escolas parceiras; 
compreender as formas de aproximação construídas pelos pais; investigar o modo como as atuais práticas 
de participação são percebidas pelos sujeitos envolvidos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Entrevistar os sujeitos envolvidos no processo educativo escolar - professores, pais, diretores e estudantes - 
sobre a temática em questão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar as práticas de pesquisa desenvolvidas junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua 
qualificação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Socialização junto às 
escolas parceiras. Apresentação e debate sobre os resultados em eventos acadêmicos.
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Atividade - A escola dos filhos e de seus pais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 13/04/2015 23/10/2015

Descrição/Justificativa:
Entre as premissas defendidas pelos estudantes de licenciaturas está a demanda por aproximação 
colaborativa entre os sujeitos envolvidos com a educação das crianças e jovens. Entende-se, aqui, que essa 
aproximação pode ser iniciada através de conversas informais sobre escola, comunidade e educação. Em 
função disso se propõe a realização de \"rodas de conversa\" entre pais, estudantes e professores, mediadas 
pelos petianos.

Objetivos:
Aproximar pais, professores e estudantes num momento de conversa sobre a escola e educação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Roda de conversa com pais e professores sore os temas do cotidiano da escola. Proposição de jogos e 
atividades colaborativas entre os voluntários.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aproximação da Universidade às demandas locais; potencializar a teorização social e pedagógica a partir 
dos contextos vividos pelos estudantes, qualificando as abordagens dos professores dos cursos de 
graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
No momento de encerramento da atividade será feito um balanço com os sujeitos presentes. Este, 
posteriormente, será avaliado internamente pelo grupo e, quando for o caso, devolvido aos sujeitos 
participantes.
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Atividade - Música na sala de aula

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 20/04/2015 04/12/2015

Descrição/Justificativa:
A inclusão da música na educação básica é demanda legal e tem evidenciado grandes possibilidades de 
qualificação do trabalho escolar. O interesse e engajamento dos estudantes nas práticas musicais evidencia 
a necessidade de qualificação dos professores para trabalhar adequadamente com essa linguagem.

Objetivos:
Qualificar o trabalho com música nas escolas, desenvolvendo ferramentas de análise musical entre os 
professores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Oficina de análise de tipos musicais e exposição de ferramentas conceituais de análise musical.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar a integração entre integrantes do PET com os demais estudantes de graduação através desta 
ação de ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Registro do momento de sistematização da atividade, que conlui o trabalho junto a turma; reunião do grupo 
PET para fazer o balanço da ação.
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Atividade - Linguagens populares, tema gerador e alfabetização

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 13/04/2015 30/09/2015

Descrição/Justificativa:
Entre os pilares da prática popular em educação está o respeito aos saberes prévios dos estudantes. O 
reconhecimento da linguagem popular como expressão cultural de um povo, etnia ou grupo é parte 
necessária do trabalho educativo dialógico e não invasivo. Investigar a linguagem popular fornece 
subsídios para a ação pedagógica pautada no diálogo e socialmente referenciada.

Objetivos:
Caracterizar os modos próprios de expressão, fala e diálogo entre os grupos populares do entorno da escola 
pública; realizar o levantamento de temáticas significativas para essas grupos sociais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Mobilizar pessoas da comunidade para conversas com os estudantes-pesqusiadores; realizar grupos-focais 
com essas pessoas, de modo que seja possível cumprir o duplo objetivo: caracterização das falas e 
levantamento de temas significativos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar as práticas de pesquisa desenvolvidas junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua 
qualificação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Apresentação e debate 
sobre os resultados em eventos acadêmicos.
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Atividade - Brincar, falar e jogar: impactos na aprendizagem

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 03/08/2015 18/12/2015

Descrição/Justificativa:
Os espaços e tempos lúducos na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental são propícios para 
o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional das crianças envolvidas. este trabalho, no entanto, 
precisa estar vinculado a um planejamento pedagógico para ter consequências significativas. Com essa 
ideia que propomos um espaço para a troca de experiências entre os estudantes de graduação, professores 
parceiros e crianças na escola.

Objetivos:
Experimentar e discutir com as crianças e colegas atividades lúdicas que envolvam a brincadeira, o jogo e a 
expressão oral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Seminário entre colegas, onde cada um prepara e apresenta uma atividade lúdica realizada durante o 
estágio, apontando a intenção pedagógica, as problematizações, as ações realizadas, a descrição da 
atividade, as reações e a participação dos estudantes, e os materiais utilizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aproximação da Universidade às demandas locais; potencializar a teorização social e pedagógica a partir 
dos contextos vividos pelos estudantes, qualificando as abordagens dos professores dos cursos de 
graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
No momento de encerramento da atividade será feito um balanço com os sujeitos presentes. Este, 
posteriormente, será avaliado internamente pelo grupo e, quando for o caso, devolvido aos sujeitos 
participantes.
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Atividade - Estágios no CLPD - panorama geral

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/05/2015 30/10/2015

Descrição/Justificativa:
Os estudantes do CLPD realizarão ao longo deste ano seus estágios curriculares de docência. O 
mapeamento geral desses estágios e suas impressões sobre o acompanhamento da UFPel e tornam-se 
importantes para a qualificação de práticas futuras.

Objetivos:
Construir o mapa dos estágios do CLPD; identificar pontos fortes e frágeis da orientação realizada pelas 
equipes docentes do Curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Aplicação de questionário através de Formulário on-line

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar as práticas de pesquisa desenvolvidas junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua 
qualificação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Apresentação e debate 
sobre os resultados em eventos acadêmicos.
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Atividade - Investigação sobre os estudantes do CLPD - 
características socioculturais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/05/2015 30/06/2015

Descrição/Justificativa:
A caracterização dos estudantes a partir das dimensões econômicas, políticas e culturais possibilitará 
reconhecer os desafios à formação acadêmica durante o período de estágios curriculares.

Objetivos:
O objetivo da pesquisa é mapear características gerais dos estudantes do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia a Distância (CLPD), turma 5 (início em 2012), tal como foi realizado com os estudantes da 
turma 4 (início em 2010).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Aplicação de questionário através de Formulário on-line

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar as práticas de pesquisa desenvolvidas junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua 
qualificação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Apresentação e debate 
sobre os resultados em eventos acadêmicos.
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Atividade - O que fazem os pais?

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 19/06/2015 02/10/2015

Descrição/Justificativa:
Momento de troca de saberes entre pais e professores, através da discussão sobre o trabalho de cada um. A 
busca pelos saberes mobilizados por esses adultos é realizada para que identifiquem e valorizem os seus 
saberes e, a partir deles, possa contribuir com a construção de conhecimentos por seus filhos

Objetivos:
Conhecer os pais das crianças e jovens que tem filhos na escola parceira; identificar saberes mobilizados 
pelos pais durante o cotidiano, valorizando o conhecimento acumulado por eles e promovendo o diálogo 
com saberes escolares.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Grupo focal envolvendo pais e professores, mediado pelos petianos, onde esses sistematizarão alguns 
conhecimentos escolares surpreendidos nas falas dos pais dos estudantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aproximação da Universidade às demandas locais; potencializar a teorização social e pedagógica a partir 
dos contextos vividos pelos estudantes, qualificando as abordagens dos professores dos cursos de 
graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
No momento de encerramento da atividade será feito um balanço com os sujeitos presentes. Este, 
posteriormente, será avaliado internamente pelo grupo e, quando for o caso, devolvido aos sujeitos 
participantes.
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Atividade - O conhecimento no entorno escolar - documentário

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 06/04/2015 18/12/2015

Descrição/Justificativa:
Nesta atividade propõe-se realizar alguns registros audiovisuais a partir de cenários do entorno das escolas 
parceiras e pessoas que os estudantes reconheçam como representativas da cultura local. Dessa forma se 
produzirá uma produção audiovisual sobre a cultura popular dos espaços onde o PET-GAPE trabalha.

Objetivos:
Registrar através de ferramentas audiovisuais alguns cenários e situações encontradas durante as pesquisas 
do entorno; produzir uma representação de elementos particulares da cultura popular local; capacitar o 
grupo para produção de roteiros e edição de vídeo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Captação de imagens com câmeras digitais, registro fotográfico e gravação de entrevistas com sujeitos 
previamente selecionados; construção de roteiro; edição de imagens.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Aproximação da Universidade às demandas locais; potencializar a teorização social e pedagógica a partir 
dos contextos vividos pelos estudantes, qualificando as abordagens dos professores dos cursos de 
graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
No momento de encerramento da atividade será feito um balanço com os sujeitos presentes. Este, 
posteriormente, será avaliado internamente pelo grupo e, quando for o caso, devolvido aos sujeitos 
participantes.
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Atividade - Produção e contação de histórias - leitura da 
comunidade e comunidade da leitura

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/03/2015 27/11/2015

Descrição/Justificativa:
A contação de histórias é prática comum durante o período de alfabetização e pós-alfabetização nas escolas 
básicas. A produção dessas histórias, no entanto, ainda é fruto de iniciativas pontuais de poucos 
professores. Entende-se aqui a possibilidade de desenvolvimento criativo a partir da produção de histórias 
relacionadas à pesquisa do entorno.

Objetivos:
Capacitar os professores para a produção e contação de histórias para crianças e jovens. Redescobrir 
práticas populares cotidianas através da linguagem literária.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Oficina de contação de histórias literárias; roda de contação de histórias ocorridas ao longo da pesquisa do 
entorno, com gravação dessas; e trabalho de escrita criativa dessas historias.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar a integração entre integrantes do PET com os demais estudantes de graduação através desta 
ação de ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Registro do momento de sistematização da atividade, que conclui o trabalho junto a turma; reunião do 
grupo PET para fazer o balanço da ação.
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Atividade - Alfabetização na escola pública

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 09/03/2015 27/11/2015

Descrição/Justificativa:
O processo de alfabetização é centraliza a formação do pedagogo. A capacidade de ler as diferentes fase 
deste processo e intervir pontualmente sobre os processos individuais impacta significativamente a 
formação das crianças. O trabalho coletivo de troca de informações sobre as práticas pedagógicas dos 
estudantes do CLPD, permitirá aos diferente sujeitos qualificar a sua abordagem em sala de aula.

Objetivos:
Socializar as práticas de alfabetização desenvolvidas nos estágios relacionando-as com a pesquisa dos 
modos próprios de expressão e fala realizadas durante a pesquisa do entorno.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Organização de seminários temáticos em três níveis: pesquisa, práticas e avaliação de processos de 
alfabetização.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar a integração entre integrantes do PET com os demais estudantes de graduação através desta 
ação de ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Registro do momento de sistematização da atividade, que conclui o trabalho junto a turma; reunião do 
grupo PET para fazer o balanço da ação.
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