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O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente- CAIC da Universidade
Federal do Rio Grande –FURG está organizado em três áreas: educação, saúde e ação
comunitária. O projeto “Repensando a Prática Pedagógica na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental” é desenvolvido na área da educação, vinculado à Escola Municipal Cidade do
Rio Grande, que está inserida no CAIC. A escola Cidade do Rio Grande é mantida através
da parceria entre Universidade e Secretaria Municipal de Educação.

A realização deste projeto busca garantir tempos e ações para a formação inicial dos
acadêmicos dos cursos de licenciatura e para a formação continuada dos educadores da
rede municipal de ensino que atuam na escola. Neste sentido, o projeto busca proporcionar
possibilidades de (re) pensar, (re) construir as práticas pedagógicas vivenciadas no cotidiano
escolar. Acreditamos que a escola deve ser um espaço aberto para inovações que visam a
melhoria da mesma, mas, também percebemos que a escola vem se constituindo como um
espaço de produção de saberes e ações. Sendo assim, é importante garantir aos
educadores momentos de trocas, diálogos, estudos e pesquisa, pois, são nestas ações que
a escola é pensada, planejada e vivida.

O presente projeto foi planejado em 1997 com o propósito de garantir aos educadores
um espaço de formação continuada, visando através desta ação, repensar a prática
pedagógica, compartilhar experiências, construir aprendizados de forma coletiva, articulando
o ensino, a pesquisa e a extensão. Conhecer e compreender o contexto do educando e do
educador é propósito maior dos processos de formação inicial e continuada deste projeto,
uma vez que tais sujeitos são protagonistas da historia da educação, da escola, das
realidades presentes.

Para isso, são realizados encontros onde há mediação de professores universitários
da área da educação nas discussões compartilhadas entre professores que participam deste
projeto. A cada reunião as professoras trocam relatos e idéias podendo desta forma fazer
planejamentos que contribuem de forma efetiva para a prática docente. Neste sentido,
garantir os espaços de formação continuada tem provocado mudanças significativas no
fazer cotidiano da escola. São nestes encontros que avaliamos e planejamos as ações de
ensino – aprendizagem, buscando ressignificar os saberes produzidos no espaço escolar.

Os processos de formação continuada dos professores só acontecem devido à
inserção de acadêmicas da universidade, que contribuem de forma efetiva para a realização
deste trabalho, uma vez que os tempos e os espaços para a formação continuada de
educadores ainda não é lei neste país. Da mesma forma, este projeto contribui de forma
significante nos processos de formação inicial, pois proporcionam aos acadêmicos a
inserção na sala de aula, assim, podem conhecer a realidade prática das teorias vistas na
universidade. Estes também participam de reuniões mensais para construção de uma fazer
pedagógico permitindo que os acadêmicos consigam desde a graduação constituir o hábito
de refletir sobre a sua forma de lecionar.

Os encontros de formação se tornaram o marco muito importante para esta escola,
pois funciona como alicerce para todos que participam do ambiente escolar melhorando o
rendimento. Alem disso, esses encontros são caracterizados por momentos de dialogo e
trocas, possibilitando a discussão de fracassos e conquistas metodológicas utilizadas em
sala com os alunos. Foi possível com isso melhorar o rendimento dos professores e
consequentemente dos alunos, tendo os trabalhos realizados na escola uma melhor
qualificação.



Para os universitários essa proposta ajuda na procura de uma identidade docente,
fazendo com que estes ainda consigam um melhor desempenho acadêmico, já que, estando
ligados diretamente à prática do ambiente escolar aumentam o seu nível de criticidade no
que diz respeito à práxis pedagógicas implícitas nos conteúdos vistos na universidade.

A realização deste projeto tem sido de extrema importância, pois, tem contribuído de
forma direta para a melhoria dos processos educativos dos estudantes da escola, dos
acadêmicos dos cursos de licenciatura e dos educadores da rede municipal de ensino.
Percebe-se essa melhoria através da diminuição dos índices de reprovação e evasão
escolar, da permanência dos educadores na escola e pela procura dos acadêmicos para
envolverem-se nas diversas atividades ali realizadas. Além disso, esse projeto aponta para a
necessidade de políticas públicas que garantam aos educadores o direito a uma educação
continuada, pois, não se faz escola sem tempo para planejar e avaliar constantemente as
ações ali desenvolvidas.


