EXTENSÃO
Escola Solidária III
PROEXT/UFPE | Período de outubro de 2009 a dezembro de 2010
Coordenação: Ana Cristina Brito Arcoverde
Bolsista: Delânio Horácio dos Santos

O projeto Escola Solidária III, financiado pela PROEXT-UFPE (Pró-Reitoria de ExtensãoUniversidade Federal de Pernambuco) contemplado pelo Edital BEX Grande Recife/2009, propõe
uma mudança progressiva na prática de ensino objetivando possibilitar aos estudantes do Ciclo II
Ano II (4ª série), de uma escola da rede pública municipal de ensino, capacidade de reflexão sobre
o mundo, buscando uma mudança de atitude, instigando o ato de pensar a economia e as relações
sociais, fornecendo aos mesmos as bases de uma visão democrática, de Economia Solidária, regida
por valores contrários aos vigentes em nossa sociedade. Visa, também, à importância no processo
da troca de experiências entre educador e educando, preocupando-se em criar condições favoráveis
a uma sociedade solidária.
O público-alvo direto foi estudantes do Ciclo I ano II (4ª série) da Escola Municipal D. Hélder
Câmara; e o Indireto: Professores e coordenação da Escola Municipal D. Hélder Câmara.
O instrumental de trabalho prioritário foi oficina pedagógica, pois propicia uma aprendizagem
dinâmica e estimular a troca de saberes. Os conteúdos para elaboração das oficinas foram os
das disciplinas do currículo escolar, como: português, matemática, ciências, geografia, história e
artes, desenvolvidos através de alguns princípios de economia solidária: Autogestão, Cooperação,
Democracia, Respeito à natureza, Solidariedade e Valorização do ser humano. Portanto, priorizou-se
a formação de estudantes para que saibam agir, operar, criar e construir coletivamente, a partir de
sua realidade, tendo como principal objetivo desmistificar o princípio da competição como o ideal a
ser seguido pelo indivíduo em suas relações na sociedade.
As parcerias do Escola Solidária II continuaram a somar suas forças no Projeto Escola Solidária
III, sendo elas: Núcleo de Economia Solidária – NECSO - UFPE; Escola Municipal Dom Hélder Câmara;
Secretaria Nacional de Economia Solidária/ Ministério do Trabalho e Emprego; Programa Conexão
de Saberes; Projeto de Apoio e Acompanhamento às Docentes de Educação de Jovens e Adultos –
PADEJA; Central Única dos Trabalhadores/ Agência de Desenvolvimento Solidário – ADS; Academia
Pernambucana de Letras.
Acreditamos na relevância da proposta Escola Solidária que, pelo terceiro ano consecutivo,
foi contemplado com bolsa e recursos pela PROEXT-UFPE, sendo notório nossa contribuição com a
comunidade extra-UFPE (construindo um espaço onde a educação seja voltada para o desenvolvimento
de educandos que se aproximem da sua realidade, compreendendo-a, para que possam ser sujeitos
partícipes da sua história) e intra-UFPE (contribuindo com a comunidade acadêmica através de
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publicações de textos, elaboração da cartilha Economia Solidária, relatos da nossa experiência, e com
o Serviço Social, participando de Encontros Nacionais e Internacionais e, com oficinas abertas ao
público na SBPC.
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