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Considerações finais:
O PET-GAPE organizou e elaborou seu planejamento de forma coletiva e colaborativa, priorizando a 
sistematização das propostas apresentadas por seus membros em consonância com a avaliação dos 
resultados das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2017. Como subsídio para as ações projetadas, a 
atual tutora coordenou a distribuição de responsabilidades entre os bolsistas e, conduzirá o processo de 
formação teórica e metodológica necessários a efetivação do planejamento. O quadro de ações necessárias 
para a execução deste planejamento foi todo organizado com o grupo, sob supervisão ativa da tutora. As 
avaliações de cada atividade e da participação dos petianos foram realizadas a partir de discussões 
realizadas no coletivo e, quando ouve necessidade foi realizadas ações individuais com cada um dos 
bolsista, de modo que possibilitou um espaço dinâmico, qualificado e cooperativo de trabalho.

Resultados gerais:
O planejamento está em conformidade com os objetivos do Grupo PET-GAPE e, tal como prevê o 
Programa, foi construído com a participação de todos os seus membros. Para sua plena execução 
confiamos no engajamento de todos os membros e com o suporte da instituição, conforme sujam as 
demandas e necessidades. Positivamente o planejamento nasce da análise das discussões e reflexões 
realizadas com o grupo de bolsistas do GAPE e colaboradores, assim como do envolvimento com as 
comunidades locais com as quais se tem parceria. Percebemos que o planejamento, além de preservar e 
ampliar diversas ações e/ou atividades que vinham sendo desenvolvidas e que foram avaliadas como sendo 
relevante a sua continuidade, apresenta inovações importantes que demonstram avanços significativos e o 
amadurecimento em relação à atuação do PET GAPE coletiva e individualmente.
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Atividade - BRINCADEIRAS: O BRINCAR E A INFÂNCIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 02/04/2018 05/11/2018

Descrição/Justificativa:
A brincadeira faz parte da vida da criança e se constitui como um fator de extrema importância na e para a 
infância, seja dentro ou fora do ambiente escolar. Brincar favorece a auto-estima da criança, propicia 
situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Esta atividade, surge da 
necessidade de se intensificar os momentos de diversão, alegria e prazer aos educandos na escola, ao 
mesmo tempo pretende investigar as brincadeiras infantis e as suas significações junto às crianças e seus 
familiares das escolas parceiras do GAPE em diferentes bairros de Pelotas/RS. E através das brincadeiras 
que as crianças se desenvolvem, se conhecem e interagem com o mundo. Uma análise das mesmas nos 
possibilitará reconhecermos muitos dos seus sentidos e significados.

Objetivos:
Intensificar a presença do brincar no meio escolar e analisar o espaço do brincar na escola; discutir com a 
escola a presença das brincadeiras em seu cotidiano. Para tanto, pretende-se realizar brincadeiras e 
atividades nas escolas, observando os interesses, o conhecimento e as vontades que acabam sendo 
expressas nelas. Consequentemente objetiva-se a realização de um projeto de extensão onde ocorra a 
realização de atividades recreativas junto às crianças e a escola, principalmente no mês em que é 
comemorada a Semana do Brincar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Iniciaremos com o levantamento sobre as brincadeiras infantis com as turmas. Esse levantamento ocorrerá 
através da prática da parceria que o PET GAPE tem com algumas escolas e que proporciona a participação 
de seus bolsistas no cotidiano escolar. As observações e considerações feitas pelas bolsistas serão 
registradas em um caderno de campo e posteriormente discutidas pelo GAPE e a coordenação da Escola. A 
partir do que for sendo observados e levantado serão organizadas atividades e brincadeiras na escola. As 
atividades da escola serão acompanhadas semanalmente e conforme o grupo for discutindo este organizará 
junto com a coordenação da escola momentos recreativos na Escola. Também se estimulará a participação 
das famílias mediada pelas criança com atividades específicas para recolhimento de dados e informações 
sobre o brincar, bem como envolver os pais nas atividades na escola.

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:
Formulação de novas estratégias de investigação no que se refere a infância e o brincar; Promover novas 
estratégias de atuação profissional de forma enraizada com questões escolares; Efetivar um projeto de 
formação comum com os colegas e comunidade escolar; Mapeamento das brincadeiras infantis tradicionais 
que perduram atualmente nas comunidades com as quais interagimos. Os resultados serão divulgados via 
redes sociais, site e publicações em evento, tanto na forma de ilustração como em produções textuais 
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acadêmicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo de avaliação se dará através de reuniões periódicas dos bolsistas com os professores das escolas 
e demais participantes onde será analisada o desenvolvimento e formato das atividade, assim como se os 
educandos estão aderindo às atividades na Escola com entusiasmo. O grupo PET GAPE fará uma avaliação 
criteriosa em torno das considerações feita pelos envolvidos no projeto, do envolvimento do grupo nas 
etapas de pesquisa e atividades, bem como avaliará a pertinência das ações que estão sendo realizadas, 
tanto no âmbito da pesquisa como da extensão, podendo propor reformulações a qualquer momento.
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Atividade - GRUPO DE ESTUDOS: AÇÃO E PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO POPULAR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
160 01/03/2018 14/12/2018

Descrição/Justificativa:
O GAPE vem, desde sua constituição, desenvolvendo atividades junto às instituições educacionais a que 
pertencem seus membros. Várias monografias, dissertações e teses foram definidas com a participação do 
grupo e elaboradas por seus autores nesta perspectiva de investigação-ação, dando maior consistência aos 
estudos e pesquisas do grupo. Já nos envolvemos no atendimento de demandas provenientes de 
comunidades rurais e de professores de escolas do campo nos municípios da região sul, realizando projetos 
pontuais de investigação. Neste sentido sua atuação, também, se dá como um grupo permanente de estudos 
por onde se trabalha a formação de seus membros e a discussão das temáticas vinculadas à seus projetos de 
ensino, pesquisa e extensão. Endereço:dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6045247650038419

Objetivos:
Propiciar aos discentes/petianos um ambiente dedicado ao aprofundamento dos temas e temáticas 
pertinentes ações e projetos do GAPE; Despertar no acadêmico/bolsista senso crítico e científico quanto às 
temáticas e as suas especificidade acadêmicas;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Realização de encontros quinzenais com duração de no mínimo três horas e onde se estudará um tema pré 
estabelecido de acordo com a demanda de formação do grupo e desenvolvimento das ações e projetos. Os 
mesmos serão dividido em dois momentos, sendo que a primeira do encontro será composta pela exposição 
do tema/texto por parte de um de seus integrante e/ou palestrante convidado; e a segunda parte será 
ocupada pelo debate aberto entre os participantes. Ao final de cada encontro/discussão os membros 
deverão elaborar uma resenha crítica em torno da temática e discussão realizada.

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:
Efetivar um espaço de formação consistente para os membros do GAPE e dar mais consistência ao 
processo de formação profissional. Além da possibilidade de aprofundar conhecimentos das temáticas, 
espera-se que o grupo tenha a oportunidade de desenvolver e aprimorar sua habilidade crítica e reflexiva 
dentro de um raciocínio científico. E desta forma contribuir para a qualificação dos processos acadêmicos e 
institucionais voltados para melhoria da educação superior e formação qualificada de profissionais para 
aturem com responsabilidade e compromisso social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo avaliativo se dará internamente e a partir da análise de suas dinâmicas e dos temas abordados 
em cada um dos encontros, bem como da pertinência e suporte dos estudos para as ações e atividades 
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desenvolvidas pelo grupo.
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Atividade - FOLCLORE E CULTURA POPULAR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
160 01/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Esta atividade prevê a continuidade dos Projetos referente ao folclore e a cultura brasileira. O objetivo é 
trabalhar com as questões referente a identidade brasileira, mais especificamente do Extremo Sul do Brasil 
de forma autêntica. Isto se dará a partir da criação de ilustrações dos personagens populares onde daremos 
continuidade ao trabalho que vem sendo realizado junto a professora Rose Miranda, Daiane San Martin 
Goulart e ao NUFOLK/UFPel no que se refere ao desenvolvimento de atividades conjuntas de pesquisa e 
ensino. Esse trabalho prevê o estudo e criação de personagens para que seja elaborado materiais didáticos 
que serão utilizados em atividades com os educandos destas escolas parcerias e na formação de professores 
no curso de Pedagogia. A proposta será desenvolvida junto com o Núcleo de Folclore - NUFOLK da 
UFPEL e faz parte do desenvolvimento de um projeto de pesquisa que vem sendo realizado pelo PET 
GAPE. Este trabalho se torna relevante ao: a) realizar um estudo sobre a cultura popular; b) criar 
ilustrações originais e produzir materiais didático originais, c) bem como possibilitar a troca de 
conhecimento em torno de nosso folclore com as pessoas das escolas parceiras - educandos e educadores.

Objetivos:
Os principais objetivos desta atividade é: a) complementar os estudos e pesquisas que o grupo vem 
realizando sobre cultura popular, folclore e LIBRAS; b) abrir um campo de atuação e formação 
profissional qualificado com o estudo das questões próprias de LIBRAS e Folclore; c) produzir de forma 
autêntica materiais diversos sobre a cultura popular e o folclore brasileiro; d) e produzir material 
apropriado para Língua Brasileira de Sinais afim de implementar práticas inovadoras na formação 
acadêmica e profissional das petianas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
ESTUDO FOLCLORE: Estudo e levantamento dos elementos culturais e litorâneos; Pesquisa sobre 
folclore litorâneo; Levantamento dos personagens relevantes para as comunidades locais; ESTUDO E 
RECRIAÇÃO PERSONAGENS: Padronização Visual; Estilos de traços e de desenhos; Escolha da paleta 
de cores; ESTUDO SOBRE JOGO: Estudo levantamentos de jogos e brincadeiras; Confecção de jogos; 
Adaptação e elaboração destas produções para LIBRAS a partir de pesquisa, estudo e aplicação de 
conhecimentos das áreas da pedagogia e audiovisual; Realização de eventos como a Semana do Folclore da 
UFPel e atividades junto as escolas parcerias do 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:
O resultado principal desta atividade se trata da produção e ilustração dos personagens do folclore 
brasileiro; Espera-se, também, produzir materiais didáticos próprios com os quais os educandos da região 
sul do pais se identificassem culturalmente. Este trabalho, busca inovar não somente na criação de 
ilustrações dos personagens do folclore, mas também no fato de torná-los mais íntimos aos educandos e ao 
mesmo tempo tenham a identidade da comunidade com as quais interagimos e parta de lendas comuns para 
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todos. Uma dos principais objetivos a ser atingido é a elaboração de diversos jogos e a montagem do kit
didático que será disponibilizado para impressão em nossos sítios. Os materiais produzidos também 
servirão utilizados em oficinas oferecidas pelo GAPE/NUFOLK/LAM.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação se dará internamente pela análise das produções e discussões em torno do material produzido. 
Seminário e discussão com professores ligados às áreas envolvidas- André Macedo, Thiago Amorin, Edgar 
Gandra, Rose Adriana de Andrade Miranda, Daiana San Martin Goulat e Pâmela Araújo onde será 
discutida a pertinência dos processos de criação das ilustrações, da elaboração dos jogos e realização das 
oficinas. Enfim avaliação/discussão sobre as ações e as atividades desenvolvidas onde se construirá um 
quadro temático registrando os aspectos relativos aos limites e às possibilidades viabilizadas pelas ações 
deste projeto.
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Atividade - REUNIÃO DE GESTÃO PET GAPE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 08/01/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Realização de reuniões semanais de gestão, avaliação e encaminhamentos das atividades do grupo. Nesta 
atividade as tarefas são divididas a cada encontro onde cada um dos bolsistas é responsável pela 
coordenação e registros das discussões e encaminhamento . Acredita-se que reuniões produtivas são 
importantes para que se tenha um bom desempenho organizacional do grupo. As reuniões são uma 
ferramenta indispensável para que se efetive o trabalho coletivo e colaborativo no grupo e podem ter as 
mais diversas finalidades, tais como: planejamento das ações, solução de problemas, 
comunicação/informação e avaliação, resolução de conflitos e, até mesmo, formação/ treinamento. Nestas 
deve estar envolvidos não só aspectos relativos ao tema e objetivo da reunião, mas também os da dinâmica 
comportamental, como comunicação e administração de conflitos. Sendo sua apropriação importantíssima 
para a qualificação do grupo e organização do trabalho

Objetivos:
Que todos os bolsistas assumam a responsabilidade pela coordenação e condução desta atividade, bem 
como tenham propriedade da dinâmica gestacional das reuniões. Desenvolvimento de capacidade de: 
seguir os processos, definir e seguir as etapas do processo de realização das tarefas e implantar uma cultura 
organizacional em que reuniões produtivas sejam viáveis.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Realização semanal de uma reunião onde cada um dos bolsistas é responsável pela sua condução e 
preparação. O responsável pela reunião deve fazer o levantamento da pauta, disponibilizar aos demais 
colegas e preparar o espaço e materiais necessários para realização da mesma. Também é responsável pela 
dinâmica da reunião, listas de presença e registro da ata. Em suma, as reuniões devem fazer com que os 
participantes sejam estimulados a fazerem reuniões. Mas para que isto se torne algo prazeroso e eficaz, é 
preciso competência, esforço e determinação.

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:
Espera-se que os bolsistas desenvolvam habilidades necessárias para a preparação e condução das reuniões 
do grupo. Neste sentido pretende-se que estes adquiram habilidades e competências para preparar/planejar, 
executar/fazer e controlar/avaliar estes momentos de forma positiva para o grupo e para as tarefas a serem 
realizadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As reuniões serão constantemente avaliadas pelo grupo no sentido de identificar como estas demonstram 
ser compensadoras, ou seja, se estas estão funcionando e valem o tempo que se gasta com elas, bem como 
se estes momentos estão contribuindo de forma positiva para que as ações do grupo se tornem mais ágeis, 
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flexíveis e eficientes.
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Atividade - ELABORAÇÃO DE ARTIGOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na elaboração de artigos e tem por objetivo a organização do trabalho de escrita 
científica que ser· desenvolvido por cada uma dos participantes do PET GAPE.

Objetivos:
O objetivo central é a elaboração de um artigo por cada um dos bolsistas, para que estes possam ser um 
meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua publicação os temas abordados e 
investigados pelo grupo, bem com que estes adquiram habilidade de escrita e reflexão científica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para tanto inicialmente cada integrante do grupo definirá a temática de seu artigo, o referencial teórico que 
o sustentará, bem como os procedimentos a serem adotados para a sua realização. A escolha do assunto não 
deve ocorrer ao acaso, pois se articula com a temática do PET GAPE e os cursos/áreas de cada bolsista, e 
com as experiências, adquiridas por meio de suas ações e práticas junto ao PET/GAPE. Seguiremos uma 
estrutura básica para elaborar nossos artigos: a) Introdução. Na introdução deve conter os seguintes 
elementos: ¿ Apresentação do tema; ¿ Objetivos da pesquisa; ¿ Justificativa; ¿ Estrutura do texto; b) 
Desenvolvimento Trata-se da parte principal do texto e deve apresentar: ¿ Fundamentação teórica; ¿ 
Metodologia (métodos, técnicas e procedimentos utilizados); ¿ Resultados se se tratar de observações 
investigativas retiradas dos dados coletados (utilizado quando se aborda uma pesquisa de campo); ¿ 
Discussão geral - confronto dos resultados com os da literatura. c) Considerações Finais: neste momento 
devem-se responder as questões abordadas inicialmente de forma breve e prospectiva. d) Referências: 
apresentação da listagem dos documentos que foram utilizados no texto. e) Anexos e Apêndices. Cada 
integrante poderá buscar o auxílio de um coorientar que melhor aborde a área escolhida e deverá apresentar 
um cronograma para realização desta tarefa. Os temas dos artigos serão abordados e debatidos junto ao 
Grupo de Estudos do 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:
Espera-se que os bolsistas do PET GAPE se apropriem das principais regras e metodologias da produção 
científica, tenham uma melhor compreensão sobre a sua natureza e objetivos e que esta atividade possa 
auxilia-los a melhorar a produtividade e a qualidade de suas produções.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo avaliará internamente se a elaboração desta escrita foi pertinente para a formação de cada um e de 
que forma contribuiu positivamente para a apropriação do referencial teórico, da metodologia empregada e 
análise em questão, bem como de que forma contribuiu para a compreensão das principais dificuldades 
encontradas no decorrer do processo. Se levará em consideração o processo como um todo, mas 
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principalmente a finalização minima do artigo/escrita ou produto final
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Atividade - JORNAL DA ESCOLA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
O jornal é um importante meio de comunicação. É através dele que tomamos conhecimentos de fatos 
importantes localmente como globalmente. É também um excelente instrumento para divulgação das 
atividades pedagógicas e dos conteúdos trabalhados nas áreas do conhecimento, que são transmitidos 
através das atividades escolares, com isso motiva as crianças nas produções que são propostas tanto na 
tempo escola como no tempo casa, diante disto a sua criação é de grande importância para o processo 
ensino aprendizagem dos estudantes da Escola de Ensino Fundamental Machado de Assis com a qual 
temos parceria desde o ano de 2016, bem como para que os bolsistas estudantes de jornalismo possam 
realizar habilidade e competências pertinentes ao desenvolvimento deste projeto.

Objetivos:
Envolver a comunidade escolar e local veiculando as informações e acontecimentos mais importantes 
ocorridos tanto na escola quanto na comunidade local. E realizar com as crianças, transdisciplinarmente nas 
suas atividades escolares, o projeto e execução do primeiro Jornal da Escola.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
1ª etapa A bolsista de Jornalismo do PET GAPE realizará reuniões com a coordenação pedagógica da 
Escola para o estudo sobre os conteúdos de leitura e escrita de textos jornalísticos. A complexidade do que 
será lido, ensinado e produzido depende das expectativas de aprendizagem para o ano escolar - os anos 
iniciais podem começar com atividades mais simples e os mais velhos serem desafiados com a produção de 
reportagens maiores. A bolsista em parceria com a professora, como modelos de leitor, precisa ler e 
propiciar as crianças o contato frequente com os diversos gêneros textuais utilizados na elaboração do 
Jornal. 2ª etapa Divulgação do projeto junto a comunidade escolar e familiares que poderão participar 
dando sugestões de pauta, servindo de fonte para as crianças. 3ª etapa Formação de um conselho editorial 
onde poderão participar estudantes, pais e professores para fazer parte deste. Eles podem ser escolhidos por 
seus pares ou se oferecer voluntariamente. A direção/gestores devem ter representantes nesse grupo, que 
discutirá o cronograma, a periodicidade, as seções, as responsabilidades de cada um, a divisão de tarefas 
entre as turmas, a circulação e a distribuição - além de dar a palavra final sobre os temas e os textos. É 
interessante que a formação dessa equipe mude periodicamente. 4ª etapa Com base no planejamento feito 
com a coordenadora pedagógica, as professoras se realizarão as atividades de produção de textos com as 
turmas. Cada sala fica responsável por uma seção. As bolsistas do PET GAPE acompanharam e realização 
as atividades e oficinas de produção e elaboração do material que fará parte do jornal e a ser publicado. 5ª 
etapa O material produzido nas oficinas passará por uma revisão, a ser feita pelas bolsistas e pela 
coordenação da Escola. A intenção é verificar se os textos condizem com os valores e os objetivos 
previstos no Projeto Pedagógico da escola e que foi proposto nas oficinas. Cumprida a tarefa, os materiais 
serão digitados, digitalizados e diagramados. A impressão é toda realizada pelo PET GAPE em Folha A4 
reciclada e impressa na Impressora Multifuncional DCP 8085 DN. Por fim, a distribuição é feita pelas 
bolsistas PET GAPE para todas as turmas da escola e disponibilizada para a comunidade escolar no hall de 
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entrada da Escola.

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:
Em relação a Escola espera-se: Que os estudantes e comunidade escolar participe da produção das edições 
e tenham contato com os gêneros jornalísticos. Contribuir com a coordenação pedagógica na formação dos 
professores para o trabalho com jornal. Promover situações reais de confecção de textos jornalísticos. 
Proporcionar a articulação entre docentes, gestores e demais funcionários da escola. Melhorar a 
comunicação com os pais e busca de parcerias. Produção de jornais que sirvam de referência para o ensino 
na Escola. No que se refere a formação dos petianos espera-se que estes tenham contato e experiencie todas 
as etapas de produção e gestão de um jornal e que possam atuar em atividades ligadas diretamente ao seu 
campo profissional e a educação popular.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação se dará através de reuniões periódicas dos bolsistas com os professores da escola e demais 
participantes do projeto, onde será analisada o desenvolvimento e formato das atividade, assim como se os 
educandos estão aderindo às atividades na Escola com entusiasmo. O grupo PET GAPE fará uma avaliação 
criteriosa em torno das considerações feita pelos envolvidos no projeto, do envolvimento do grupo nas 
diferentes etapas das atividades, bem como avaliará a pertinência das ações que estão sendo realizadas, 
tanto no âmbito do ensino como da extensão, podendo propor reformulações a qualquer momento.
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Atividade - CATÁLOGO PERSONALIDADES DA CULTURA 
POPULAR PELOTENSE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 02/01/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A presente atividade trata de um projeto que nasce com a intenção de catalogar e registrar através de um rol 
de ilustrações algumas personalidades que por sua voz narram um pouco da história e cultura popular 
pelotense. Neste sentido se faz necessário compreender a formação da identidade cultural destes agentes 
sociais e qual o contexto sócio histórico em que estes estão inseridos, bem como investigar como se dá o 
diálogo destes com a comunidade em geral. E desta maneira se estará dando o devido reconhecimento para 
as ações realizadas por estes agentes que constituem e ressignificam a cultura popular na cidade de Pelotas. 
Além de investigar os aspectos sócio históricos que permeiam as relações cotidianas dos agentes sociais 
escolhidos para compor o catálogo, também é necessário pensar como transmitir essas informações pelo 
viés imagético das ilustrações. Logo, é indispensável para a pesquisa pensar em uma identidade visual que 
contemple as referências visuais individuais dos personagens. Do mesmo modo, também é primordial 
manter uma coerência na linguagem visual para a formação do catálogo em que estarão inseridos. Para que 
isso ocorra é necessário estabelecer um conjunto de relações vinculados aos meios visuais: símbolos, cores, 
arranjos e disposição. De modo que se formalize a identidade através de um conjunto de elementos gráficos 
e a ideia seja facilmente compreendida. A pesquisa vem sendo realizada pelo Grupo de Ação e Pesquisa em 
Educação Popular - GAPE vinculado ao Programa de Educação Tutorial - PET da Universidade Federal de 
Pelotas - UFPel. O grupo segue os princípios da educação popular, contemplado por uma pedagogia que 
enaltece o conhecimento produzido pela comunidade e os populares. Este processo de valorizar a cultura 
popular se insere no imaginário social das comunidades. Por sua vez esse resgate feito através da ilustração 
de personagens carrega consigo representações sociais, que por conseguinte estão diretamente relacionadas 
à identidade cultural.

Objetivos:
Catalogar e registrar através de um rol de ilustrações algumas personalidades que narram um pouco da 
história e cultura popular pelotense; Dar visibilidade e reconhecimento para as ações realizadas por estes 
agentes que constituem e ressignificam a cultura popular na cidade de Pelotas; Propiciar um campo de 
atuação para os bolsistas de designer e cinema de animação que atuação diretamente na ilustração dos 
personagens e diagramação do catálogo; Produzir um rico material sobre a história da cidade de Pelotas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia adotada para a realização da pesquisa, que irá resultar na construção de um catálogo 
ilustrado com personagens da cultura popular de Pelotas, foi pautada nas três seguintes etapas: a escolha 
dos agentes sociais e o diálogo com os autores da área, estudos da linguagem visual para construção da 
identidade visual dos personagens e a divulgação do material elaborado. Inicialmente foi realizada a 
escolha de 10 agentes sociais presentes no período contemporâneo. Para a escolha dos agentes foi 
necessário compreender os processos discursivos que formam suas identidades culturais por meio das suas 
práticas cotidianas: tanto em esfera pública quanto privada, que envolvam questões da cultura popular. 
Sendo assim, foi possível abranger uma diversidade temática maior para o inventário, contemplando 
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questões de: gênero, étnicas, econômicas, sociais, religiosas e artísticas da cidade. A escolha dos
personagens que compõem o rol de personalidades é atravessada pelo diálogo com os autores inseridos no 
campo dos estudos sobre memória, identidade e cultura, focado principalmente pelo viés latino-americano. 
Essa etapa da pesquisa ocorre paralelamente com entrevistas realizadas com os agentes sociais com o 
intuito de compreender suas experiências e o meio nos quais estão inseridos. Logo, a próxima etapa da 
pesquisa é pautada na construção da identidade visual. Para isso, o grupo PET-GAPE conta com estudantes 
de diversas áreas de formação, promovendo a interdisciplinaridade necessária para realização deste projeto. 
Assim sendo, para construção da identidade visual, estudantes do Design Gráfico, Cinema de Animação e 
Audiovisual e Jornalismo compõem um núcleo que está realizando a identidade visual deste projeto. Por 
fim, a última etapa para realização do projeto é a divulgação do material produzido com a comunidade e as 
escolas parceiras. Pensando em dois eixos de atuação: as plataformas digitais e a confecção de materiais 
físicos para distribuição. Como plataforma digital, será utilizado o próprio site do grupo PET-GAPE, no 
seu respectivo canal do Youtube e página do Facebook, possibilitando o maior alcance para as demais 
regiões do país, e deste modo alcançando o maior número de pessoas. Já na confecção dos materiais 
físicos, a ação é voltada para as escolas da rede pública de Pelotas parceiras do grupo e para a comunidade 
local.

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:
Espera-se com essa atividade a produção e ilustração de um material visual que divulgue e leve de forma 
original às pessoas um conteúdo histórico sobre algumas personalidades populares que compõem a cena 
cultural Pelotense; Espera-se, também, produzir material que possa ser utilizado como material didáticos 
nas escolas públicas de Pelotas/RS. Neste sentido busca-se inovar não somente na criação de ilustrações 
dos personagens, mas também no fato de torná-los mais íntimos aos educandos e ao mesmo tempo tenham 
a identidade da comunidade pelotense; Uma dos principais objetivos a ser atingido é a disponibilização 
deste material de forma digital e impressa para serem distribuídos à comunidade em geral.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação interna das produções e discussões em torno do material produzido. Discussões com professores 
ligados às áreas envolvidas onde será discutida a pertinência dos processos de criação das ilustrações, da 
produções textuais que comporão o catálogo. Enfim avaliação/discussão sobre as ações e as atividades 
desenvolvidas onde se indicará parâmetros em torno dos aspectos relativos aos limites e às possibilidades 
viabilizadas pelas ações deste projeto.
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Atividade - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MANUTENÇÃO 
SITE / FACEBOOK

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 15/01/2018 15/12/2018

Descrição/Justificativa:
A manutenção e qualificação do site e manutenção do mural do grupo são ferramentas que possibilitam a 
divulgação das atividades, das produções, dos eventos e atividades ligadas ao PET-GAPE e seus parceiros, 
além de disponibilizar informações acerca do Programa de Educação Tutorial. É de fundamental 
importância divulgar para a comunidade acadêmica as atividades realizadas pelo grupo e seus respectivos 
integrantes, buscando sempre uma maior integração entre os mesmos. Portanto, fica evidente a necessidade 
de manter os sítios, tendo em vista que estes se caracterizam como uma ferramenta de informação e 
comunicação bastante eficaz, bem como campo de ação e formação dos petianos do jornalismo e design 
digital.

Objetivos:
Pretende-se dar manutenção do site, do Facebook e do mural do PET GAPE, tendo em vista que estes vão 
possibilitar uma maior propagação e troca de informações acerca das atividades e ações do grupo para a 
comunidade acadêmica. Além dessa divulgação, ocorre a publicação de produções materiais diversas, 
como imagens, texto e vídeo, que colaboram para constituir um acervo para pesquisas e estudos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será elaborado projetos de ação no site e se partirá para a divulgação dos trabalhos, projetos e ações do 
grupo, bem como de campanhas e informativos educativos. Para tanto se reunirá às produções e 
informações necessárias que farão parte do conteúdo do site. Na sequência e através de atualizações 
permanentes e pontuais quando necessárias de notícias, se fará a divulgação de eventos e tudo mais que o 
grupo entender como pertinente do âmbito do PET-GAPE. Além da inclusão contínua das produções do 
grupo e dos estudantes ligados às ações do PET- GAPE se montará uma espécie de acervo do grupo e do 
Curso de Pedagogia EaD.

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:
Divulgar de forma mais eficaz o Programa de Educação Tutorial, e em especial, o grupo PET-GAPE 
UFPel, visando sempre uma maior integração com a comunidade acadêmica; Possibilitar o acesso ao 
acervo das produções do curso e dos bolsistas PET, bem como sua dinamização e expansão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada interna e periodicamente pelo grupo. A análise partirá de seu conteúdo indo até a 
avaliação da abrangência alcançada. Também se avaliará se o conteúdo e o seu formato estão atendendo 
aos propósitos de contribuir para a produção e troca de conhecimentos naquilo de comunica. Desta forma, a 
avaliação individual e em grupo será realizada a partir de toda contribuição feita e presente nos ambientes 
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virtuais e impressos que venham a ser produzidos e publicados na rede.
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Atividade - PESQUISA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: A 
PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFPel

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
O projeto de pesquisa está focado no estudo da relação entre o uso da pesquisa como estratégia de ensino e 
a proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância CLPD vinculado à 
Universidade Aberta do Brasil UAB e ofertado pela Universidade Federal de Pelotas UFPel. Conforme seu 
Projeto Pedagógico o CLPD situa a pesquisa da realidade concreta como estratégia metodológica do 
ensinar e aprender. E desta forma busca romper com a lógica da fragmentação, da hierarquização 
disciplinar e intenciona colocar os educandos como protagonistas de seu processo de formação docente. 
Neste sentido visamos compreender se a proposta de formação de professores se efetiva como processo 
educativo inovador que centraliza a pesquisa como estratégia de ensino e como princípio pedagógico.

Objetivos:
Investigar se a pesquisa educativafoi utilizada como estratégia de ensino pelo conjunto dos professores do 
CLPD e se ela está presente no cotidiano do curso como princípio da sua organização curricular, bem como 
investigar a coerência entre suas ações pedagógicas envolvendo o uso da pesquisa como estratégia de 
ensino e o que é indicado pelo projeto pedagógico do Curso. Para tanto busca-se: identificar estratégias e 
ferramentas pedagógicas presenciais e virtuais que efetivam e potencializam o uso da pesquisa como 
estratégia de ensino; Identificar elementos sobre as ações e atividades que os estudantes tiveram ao longo 
da formação que evidenciam a prática de pesquisa com as escolas parceiras; Mapear e conceituar práticas 
colaborativas, investigativas e dialógicas efetivadas no CLPD. Elaboração do relatório final da Pesquisa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A presente proposta de pesquisa terá uma abordagem qualitativa e partirá de um estudo de caso para o seu 
desenvolvimento. O Estudo de caso será uma importante estratégia metodológica, pois permitirá um 
aprofundamento em relação ao que este projeto se propõe e permitirá que outros procedimentos 
metodológicos, próprios das ciências humanas sejam utilizados ao longo deste processo investigativo. 
Neste sentido se propõe uma investigação intensa junto aos professores e pesquisadores daUniversidade 
Aberta do Brasil UAB/CAPES vinculados à Pedagogia EaD durante os anos de 2012/2016. A proposta 
inicial é fazer um estudo e delimitação de estratégias; Mapeamento das escolas parceiras de pesquisa e de 
diferentes sujeitos que atuaram no Curso como formadores bolsistas CAPES-UAB e docente

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:
Espera-se que ao final desta investigação se tenha realizado um levantamento criterioso em torno do uso da 
pesquisa como estratégia de ensino na formação de professores e uma avaliação da implantação do projeto 
pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância/UFPel, principalmente no que se refere a 
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sua proposta pedagógica que busca articular ensino e pesquisa. Outra expectativa se refere ao
desenvolvimento de debates e Seminários nos polos da Universidade Aberta do Brasil e Escolas Públicas 
locais onde se discutirá os desdobramentos da oferta do Curso nos municípios onde ocorreram as turmas do 
5º ingresso. Estima-se realizar uma publicação em torno das questões discutidas ao longo do processo de 
investigação, bem como realizar uma avaliação criteriosa do processo de pesquisa e elaboração do relatório 
final.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo de avaliação terá como parâmetro o envolvimento e comprometimento dos petianos no decorrer 
do processo, bem como a forma como estes se apropriaram das diferentes etapas investigativas. No que 
tange a pesquisa avaliaremos de que forma nossas práticas e ações junto a pesquisa possibilitaram alcançar 
os objetivos propostos inicialmente e a nossa capacidade de análise e interpretação dos dados e achados 
investigativos.
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Atividade - PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS A UFPEL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Esta ação tem com objetivo principal proporcionar a interação dos bolsistas do PET GAPE com a 
comunidade acadêmica através da sua participação ativa em eventos como: Reuniões da Executiva PET da 
UFPel, Interpets da UFPel, Sulpet, Enapet, Semana Integrada da UFPel e demais eventos relacionados aos 
que vem sendo abordado pelo Grupo de ação e Pesquisa em Educação Popular - GAPE/PET e áreas afins.

Objetivos:
O objetivo principal deste conjunto de ações é socializar com a comunidade acadêmica o que vem sendo 
discutido no âmbito do PET-GAPE, problematizando possíveis avanços, apontar limites e possibilidades. E 
a partir da avaliação geral das práticas e reflexões ter maior elementos para re-elaborar e aprimorar as 
propostas e ações futura, bem como identificar e superar limites apontando novas possibilidades; 
Aprofundar o nível de conhecimento do estudante para além dos limites da sua formação e estimular o 
aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua formação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o desenvolvimento desta ação serão adoadas alguns procedimentos. Em relação a participação em 
evento é necessário: - identificação dos estudos, ações e projetos mais apropriados aos eventos de interesse 
do grupo; - discussão e elaboração dos textos e resumos; - preparação das apresentações e exposição dos 
bolsistas; - efetivação das inscrições; - e preparação das viagens quando for o caso. Organização e 
participação INTERPET/UFPEL: - agendamento de transporte; - solicitação de diárias; - organização da 
rota do transporte; - discussão e elaboração da apresentação das atividades do PET/GAPE; - organização da 
ATA de registro das reuniões; - e avaliação do evento.

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:
- Socializar e divulgar junto as comunidades acadêmicas os projetos e ações do PET GAPE; - Dar 
visibilidade ao que vem sendo desenvolvido junto PET GAPE UFPel; - Colocar em discussão as 
propostas,projetos e produções vinculados a formação de professores e qualificação profissional numa 
perspectiva popular.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita através das reuniões do PET GAPE, onde o grupo irá analisar variáveis que
permitam mensurar a amplitude alcançada com a participação e organização do evento, no sentido de
verificar se os objetivos centrais do evento foram cumpridos, se despertou interesse acadêmico e
comunitário e se o mesmo foi pertinente social e academicamente para o grupo.
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Atividade - CINEMA NA ESCOLA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 02/04/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade Cinema na Escola consiste em promover a exibição de Filmes e Animações para as crianças e 
para os professores das Escolas parcerias. Consideramos que o cinema é um forte aliado para estimular o 
pensamento crítico-reflexivo a proposta é trabalhar com ideias e conceitos de forma prazerosa através do 
cinema. A atividade envolverá não só os estudantes, mas toda a comunidade escolar. Com isso, acredita-se 
que a realização de pequenas Mostras de Cinema possa ser uma alternativa para formação de cidadãos 
ativos e críticos. Neste sentido e em parceria com as escolas da rede pública será feito um levantamento de 
temas e temáticas necessárias à formação das crianças com as quais interagimos. Visamos, também, 
ampliar o debate na escola em torno da LEI Nº 13.006, 26/06/14 - que versa sobre a exibição de filmes de 
produção nacionais nas escolas. Para tanto estamos propondo a realização de um catálogo de filmes para 
auxiliar o professor em suas atividades diárias com as turmas.

Objetivos:
Estabelecer uma relação entre educação e cinema, de uma forma agradável e acessível, estimulando a 
capacidade reflexiva na medida em que se faz o uso de elementos da arte cinematográfica. Abrir um debate 
na escola em torno da importância desta linguagem e arte na escola, be e sua potencialidade para o ensino e 
aprendizagem. Criar Introduzir um debate acadêmico, contribuindo assim para a formação dos bolsistas do 
grupo e dos participantes em geral; Mapear produções cinematográficas nacionais que tenham relação com 
a educação popular. Fortalecer o que prevê a LEI Nº 13.006, 26/06/14 que versa sobre a exibição de filmes 
de produção nacional se constituir como componente curricular complementar integrado à atividades 
escolares, sendo a sua exibição obrigatória prevista por, no mínimo, 2 h semanais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET - GAPE, com o auxílio específico de um estudante da área, fará uma pesquisa exploratória 
das temáticas demandadas e a partir desta serão selecionados os filmes e/ou documentários que serão 
exibidos nas Escolas e/ou no CINE UFPEL. Concomitantemente a esta ação, os bolsistas farão estudos 
sobre a linguagem cinematográfica, bem como de seu uso pedagógico. Serão resgatados filmes que, dentro 
da especificidade cinematográfica, propiciem uma reflexão pedagógica e identificação por parte das 
crianças. Além disto atenda as necessidades curriculares das escolas.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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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 os bolsistas do PET e a comunidade escolar; Envolver a comunidade como
um todo, estudantes, professores e demais interessados na prática de pensar e discutir questões
educacionais e sociais a partir do Cinema; Criar possibilidades para a dinamização das páticas escolares e
conectadas com ações interdisciplinares; Contribuir com a escola na e para a implantação da Lei13.006/14;

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação se dará com a colaboração da escola e focará a importância da atividade para o processo de 
ensino e aprendizagem, bem como na apropriação dos filmes exibidos. A cada exibição se pedirá aos 
participantes que façam breves considerações. Esta avaliação se dará em sala de aula onde cada estudante 
juntamente com o seu professor discutirá sobre o filme em si e sobre a dinâmica da atividade emitindo uma 
parecer da turma. Internamente o grupo discutirá as avaliações enviadas pelas turmas e apontará os limites 
e possibilidades da atividade, verificando se a mesma alcançou os seus objetivos.
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Atividade - INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA 
PÚBLICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 15/01/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A partir das vivências com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis e do 
conhecimento acumulado sobre o seu entorno e as confrontações do cotidiano que os cercam, será possível 
realizar um levantamento sobre como as questões referente a inclusão dentro e fora da escola, bem como a 
forma como estas questões estão sendo tratadas na escola. Neste sentido termos subsídios para criar um 
projeto que vise tomar conhecimento de como a comunidade escolar trata com as diferenças e a partir disto 
propor ações que sejam capazes de contribuir para a compreensão de quanto é necessário reconhecer as 
diferenças, conviver sem distinção e acolher todas as pessoas no ambiente escolar. Nos parece pertinente 
atuar intensamente no combate à toda e qualquer forma de discriminação social e cultural, e principalmente 
buscar entender e atuar junto a escola no que se refere ao atendimento da diversidade total das necessidades 
dos estudantes na escola. Sendo assim acreditamos que combater toda e qualquer discriminação é uma 
tarefa de todos nós.

Objetivos:
Objetivos: Efetivar uma aproximação com a realidade escolar para perceber o que estes entendem por 
exclusão social e se os mesmos se sentem discriminados; Conhecer o que faz com que o educandos e 
familiares da Escola Machado de Assis se sintam inserido socialmente e como aquele ambiente escolar 
pode estar contribuindo nesse processo; Desenvolver atividades que discutam e problematizem a temática 
na Escola e recolher informações e dados para criar ações sobre Inclusão e Acessibilidade na escola.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Com o apoio dos professores da Escola Machado de Assis serão desenvolvidas atividades que discutam 
sobre o que é e está relacionado a Inclusão Social e acessibilidade. No decorrer das atividades acerca do 
assunto, os estudantes elaborarão desenhos, textos e outras produções sobre o assunto e o que estes 
consideram ser um processo inclusivo no âmbito social e de acessibilidade. Estas produções serão 
utilizados para diversas proposições junto a escola e campanhas publicitárias para a nossa página e sítios do 
GAPE. em relação as publicações estas terão periodicidade conforme o Calendário Inclusivo e alimentarão 
a rede social com material próprio sobre a Inclusão Social e acessibilidade na escola. Em um segundo 
momento, serão produzidos notícias abordando as produções das atividades sobre Inclusão. Paralelamente 
as atividades de pesquisa extensão desenvolvidas junto a Escola Machado de Assis se construirá um 
projeto digital sobre o tema.

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:
Produção de materiais que subsidie a campanha publicitária e digital em torno da Inclusão; Produzir 
material original sobre inclusão na e fora da escola; Além desta ação aproximar o grupo da realidade 
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escolar da escola pública, o material busca ressaltar o que é valorizado na escola através da visão dos
mesmos. Elaboração de material para as mídias sociais e acesso público, bem como para acervo do PET 
GAPE e Laboratório Multilinguagens - LIFE. E fundamentalmente ter uma ação efetiva junto a escola e 
seus sujeitos em torno da inclusão e acessibilidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo avaliará juntamente com a coordenação pedagógica da Escola a pertinência dessa ação e atuação 
do grupo frente ao assunto; Junto à comunidade e a rede social se avaliará o alcance e pertinência das 
campanhas. Internamente os membros do PET avaliarão o sentido, significado e a relevância das 
campanhas, bem como se a mesma propiciou a aplicação de conhecimentos específicos da área, o 
envolvimento e comprometimento do grupo na sua realização.
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Atividade - EDUCAÇÃO POPULAR: UM DESAFIO À ESCOLA 
PÚBLICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 15/01/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
O presente projeto de pesquisa busca verificar se a configuração da dinâmica pedagógica da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis, bem como sua gestão se aproximam de uma 
perspectiva popular. A proposta é desenvolver um estudo sistemático em torno da relação entre a 
organização das suas ações e práticas pedagógica e as questões próprias da Educação Popular. Através de 
um processo de investigação-ação que nos levará ao desenvolvimento de estudos e ações no âmbito da 
Pesquisa, ensino e extensão.A relevância desta proposta está no fato da formação estar sintonizada à 
realidade cultural e escolar das escolas públicas, bem como contribuir de forma interdisciplinar na 
construção e troca de saberes tanto na e para a formação acadêmica como para os processos escolares

Objetivos:
O objetivo central da pesquisa é mapear processos educativos existentes na EMEF Machado de Assis e 
fazer um levantamento de referências para pensar a organização de processos pedagógicos na perspectiva 
popular em escolas das redes públicas. Para isso, propomos a parceria com a Escola com objetivos de: [1] 
estabelecer uma rede colaborativa e vivenciar a complexidade de relações que constituem a escola pública; 
[2] vivenciar e compreender o modo próprio e as contingências históricas da comunidade do Entorno 
escolar; [3] compreender e contribuir com os processos de gestão democrática na Escola; e [4] desenvolver 
ações e práticas interdisciplinares junto à escola. E neste sentido se trabalhará no desenvolvimento: de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão junto a Escola e os petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por se tratar de um estudo específico em torno da configuração da dinâmica escolar de uma escola em 
particular o projeto adotará como metodologia de pesquisa o estudo de caso. A intenção é retratar a 
complexidade de uma situação particular, onde se usará uma variedade de fontes para coleta de dados que 
são colhidos em vários momentos da pesquisa e em situações diversas, com diferentes tipos de sujeito. 
Cabe destacar que este desenho metodológico nem sempre se constitui de forma linear, podendo haver 
superposição das etapas de investigação que se intercalam em vários momentos.Certamente 
desenvolveremos um processo investigativo que nos permitirá alcançar os objetivos já anunciados e 
desenvolver estudos relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa.

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:
O desenvolvimento da pesquisa além de proporcionar o amadurecimento dos estudos acadêmicos que 
GAPE vem desenvolvendo ao longo de uma década contribuirá significativamente na qualificação dos 
processos educativos junto à comunidade escolar. Neste o envolvimento de estudantes de graduação no 
cotidiano das escolas coloca os futuros profissionais em contato direto com o objeto de sua profissão e em 
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contato direto com o seu campo de atuação, o que torna sua formação muito mais consistente. E neste
sentido se estará se efetivando um trabalho de aproximação entre universidade e sociedade, onde diversas 
ações estarão sendo desenvolvida na Escola. Consequentemente serão muitas as produções tanto de textos 
como demais produções como documentários e material didático-pedagógico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Internamente o grupo discutirá periodicamente suas ações investigativas apontando se as mesmas estão de 
acordo com o cronograma de pesquisa e se estas estão atingindo os objetivos esperados; Com a 
comunidade escolar faremos reuniões com a direção e coordenação da escola para discutir os rumos e a 
relevância das ações que estão sendo desenvolvidas junto ao educandário. Também se refletirá sobre a 
postura e o compromisso do grupo junto a Escola e no desenvolvimento das investigações. Outro aspecto 
que deve ser considerado, tanto interna como externamente, se refere as produções e sistematizações 
realizadas, ou seja, se as mesmas estão sendo relevantes para o bom desenvolvimento da pesquisa e de seu 
processo investigativo.
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Atividade - LEITURA LITERÁRIA E FORMAÇÃO DO LEITOR 
NA ESCOLA PÚBLICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 05/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A leitura nem sempre é uma prática comum na escola durante o período de alfabetização e pósalfabetização 
nas escolas básicas. Percebe-se que muitas ações neste sentido ainda são fruto de iniciativas pontuais de 
alguns professores. Sendo assim a proposição de ações voltadas ao desenvolvimento de competências de 
leitura e a formação de leitores capazes de dar sentido e significado ao que leem se tornam fundamentais no 
ambinete escolar. Portanto, a assessoria às escolas públicas, em parceria com o PET Educação, através do 
desenvolvimento de ações que qualifiquem e/ou contribuam para a instalação de Bibliotecas escolares, bem 
como estimulem a prática da leitura na escola disseminando ensinamentos relativos à leitura e suas 
particularidades são de extrema importância.

Objetivos:
O objetivo central desta atividade é desenvolver micropolíticas de leitura literária nas e para as escolas 
parceiras do PET GAPE e a contribuir na formação continuada de seus professores; Ampliar a assessoria a 
escolas públicas através de atividades que qualifiquem e/ou contribuam para a formação de leitores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade constitui-se de momentos onde serão realizadas leituras para as crianças e cursos para os 
professores e familiares das escolas onde do PET GAPE atua; Estas atividades serão organizadas em 
parceria com o PET Educação, sob a orientação das tutoras do PET GAPE e PET Educação e conforme os 
procedimentos próprios da leitura.

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:
No que se refere aos cursos e a Educação espera-se abrir campo de ação onde os graduandos e comunidade 
acadêmica possa atuar junto a sociedade de forma contextual e comprometida com a escola pública. 
Esperase socializar nas redes sociais as ações a medida em que estas forem sendo realizadas e assim 
compartilhar os relatos de experiências com professores das redes de ensino em nossos sítios que estão 
voltados para as questões educacionais. Neste sentido a ação foca desenvolver competências de leitura e 
formar leitores críticos junto às escolas públicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação destas atividades será processual, onde os membros dos dois grupos PETs e as coordenações 
das escolas, irão analisar os limites e possibilidades das ações realizadas no final de cada uma das 
atividades para que se necessário estas sejam reprojetadas.
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