CAVinho: Projetando o futuro (Ano VI)
Coordenadora: Erika Maria Silva Freitas

E-mail: erika.freitas@ufpe.br

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Educação

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Abrangência: Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Instalações do Centro Acadêmico de Vitória

Resumo da Proposta:
O CAVinho é um projeto de extensão vinculado a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que atua desde 2012, no
Campus do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O projeto promove ações de cunho
multidisciplinar, abrangendo várias temáticas que estão diretamente relacionadas com questões sociais, educacionais,
saúde e tecnologia e que formam o escopo do currículo dos cursos oferecidos no Centro Acadêmico, em especial o curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas, em que muitas das disciplinas balizam os conteúdos direcionados pela matriz
curricular da Educação Básica. As aulas são ministradas semanalmente no CAV (todas as terças-feiras pela manhã) para
crianças e adolescentes do entorno do Centro Acadêmico por estudantes do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, com participação de outros estudantes do curso de Nutrição e Licenciatura em Educação Física. Além do
apoio de profissionais da psicologia e assistência social. O CAVinho atua, principalmente, no fortalecimento da
Educação Básica de crianças e adolescentes, moradores de área circunvizinha do CAV e que estão em situação de
vulnerabilidade social. A proposta oportuniza por meio da teoria e prática, o fortalecimento dos conhecimentos
construídos em sala de aula e que serão fomentados nas aulas ministradas pelos discentes universitários,
proporcionando a melhoria da qualidade do ensino e o crescimento psicossocial dos sujeitos envolvidos. A proposta visa
contemplar os discentes universitários envolvidos nesse projeto com duas bolsas de extensão.

Objetivos:
Envolver as crianças e os adolescentes que residem na comunidade circunvizinha do Centro Acadêmico de Vitória (CAV UFPE) em ações do projeto CAVinho através do ensino de temáticas diversas por meio de aulas teóricas e práticas
desenvolvidas pelos licenciandos em Ciências Biológicas, englobando conteúdos do currículo formal da Educação Básica,
além da participação de graduandos de outros cursos como Nutrição e Educação Física que farão ações relacionadas
com Alimentação Saudável e práticas em esportes.
Estimular aos discentes do Centro Acadêmico no desenvolvimento de habilidades e competências no direcionamento de
ações do projeto CAVinho, por meio da realização do ensino, da pesquisa e da extensão aos estudantes da comunidade
circunvizinha do CAV.
Fomentar a relação das disciplinas do currículo da Educação Superior por meio dos conteúdos das ciências aos
estudantes da Educação Básica oriundos do projeto CAVinho.

