
   
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2019 

 

Nome do Grupo: Grupo de Estudos Desafios da Prática Educativa Sigla: GEDePE            
 

Ano de Criação: 2017  

 

Professor(es) Responsável(eis): Professora Dra. Vânia Galindo Massabni  

Departamento: Departamento de Economia, Administração e Sociologia 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): massabni@usp.br  

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): gedepeusp@gmail.com 

Facebook/Site do Grupo:  
Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone): Joana Beatriz Bellas Frankin - 

joana.frankin@usp.br / (19)34478592 -Ramal 200 e Marcelo Soares Ribeiro Filho - 

marcelosrfilho@usp.br 

Local da sede do grupo: Laboratório Didático de Licenciatura - Pavilhão de Ciências Humanas 

 

Área do Conhecimento: 
7.08.04.00-1 Ensino - Aprendizagem 

 
Áreas Temáticas:  

 
(  ) 1. Comunicação  
(  ) 2. Cultura 
(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 
(x) 4. Educação 
(x) 5. Meio Ambiente 
(  ) 6. Saúde 
(  ) 7. Tecnologia e Produção 
(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 
21. Formação de Professores (Formação Docente); 32. Metodologias e Estratégias de 

Ensino/Aprendizagem; 40. Questões Ambientais; 8. Desenvolvimento Regional 

 

O grupo realiza pesquisas? 



   
(X) Sim 

(  ) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  
 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

Em caso positivo, inserir obrigatoriamente o link: 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): O grupo tem como objetivos criar               

um espaço de discussão interdisciplinar, de pesquisa e de organização de ações nas escolas e na                

universidade por meio da valorização de práticas educativas que visem a formação integral de              

pessoas para sociedades justas e sustentáveis. Tem como foco o apoio à formação de professores e                

à prática educativa das escolas na área das Ciências, com a realização de projetos em hortas,                

jardins e laboratórios escolares, visando a transformação participativa do espaço escolar. Busca            

organizar oficinas, debates e desenvolver a reflexão fundamentada no construtivismo sobre a prática             

educativa junto aos estudantes de Licenciatura e professores das escolas.  

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019:  
Principais resultados, contribuições, número aproximado de pessoas participantes (2019): 

- Página do facebook 

- Canal no Youtube 

- Atualização no Instagram 

1.Projeto Atividades práticas nas escolas públicas. Foram implementados novos projetos e           

outros continuados, além de atividades para o aproveitamento educativo da área verde escolar,             

buscando uma interação dos alunos com o meio e uma plena consciência ambiental. Inclui as ações                

do projeto Permacultura e Água na escola Elias de Mello Ayres. Atenderam-se aproximadamente 200              

alunos das escolas Elias de Mello Ayres. Foram desenvolvidas pelos bolsistas PUB vinculados ao              

projeto.  

2. Criação de vídeos formativos nas redes sociais do GEDePE. Com a chegada da pandemia e o                 

distanciamento social, os membros do grupo partiram para a elaboração de atividades formativas             

internas, como edição e criação de vídeos, compartilhando esses vídeos com a comunidade através              

das redes sociais. 



   
3. Reuniões do GEDePE com professores colaboradores para pesquisa e extensão, com            

aprimoramento da prática docente no tema “Desenvolvimento Profissional Docente” na perspectiva           

construtivista. O tema é unificador dos projetos do grupo.  

4. Bio na Rua 2019. Foi criado um estande do GEDePE no evento Bio na Rua, o qual leva ao                    

zoológico municipal de Piracicaba atividades educativas e informativas às crianças e pais            

frequentadores do local. 

5. Semana de imersão. No início do ano de 2020 ocorreu a semana de imersão do grupo, no qual                   

foi criado um cronograma de atividades, visitas culturais e encontros buscando a formação dos              

membros em temas como Sustentabilidade, Educação Ambiental e Construtivismo. NÃO SEI SE            

ENTRA POIS FOI EM 2020 

6. Atividade Henrique no Horto. 
7. Curso Otávio 
 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2019 que estão em andamento  
 

1. Continuidade do Projeto “Permacultura”. O projeto visa as atividades práticas em áreas verdes              

ou laboratório escolar, promovendo o pensamento ambiental nos alunos colocando em pauta os             

valores da permacultura para a produção sustentável, sendo desenvolvido pelos bolsistas PUB            

vinculados ao projeto, com ações nas escolas públicas estaduais: Elias de Mello Ayres. Inclui o               

projeto Permacultura na escola Elias de Mello Ayres. 

2. Ampliação das reuniões do GEDePE. com professores colaboradores da escola e da             

universidade, visando apoio ao Desenvolvimento Profissional Docente. Local: Laboratório Didático de           

Licenciatura (LES/ESALQ) 

3. Projeto “A reflexão sobre a prática na formação de professores: mapeando nascentes e              
desenhando o futuro das águas nas escolas”. Através de atividades práticas e formativas             

escolares, foi levado à escola Elias de Mello Ayres a problemática do uso de água na sociedade                 

atual, discutindo os aspectos que a faz ser um recurso essencial. Além disso, mostrar e mapear as                 

nascentes do entorno escolar, transformando os alunos em monitores de nascentes. 

4. Formação continuada de professores. Acompanhamento de professores das escolas; cursos e            

palestras ministradas por membros do grupo.  

5. Vídeos nas redes sociais do grupo. A partir da busca pela adaptação ao distanciamento social,                

buscou-se, em grupo, o desenvolvimento de vídeos formativos para os membros e o             

compartilhamento do material para o público na plataforma Youtube. 

6. Mestrandos Jadiel e Joana  



   
 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou telefone) 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Maria Luísa Bonazzi Palmieri Instituto Florestal – técnico- 

Doutora (PPGI – ESALQ/CENA) 

malu.palmieri@gmail.com 

Aline Fabiane da Silva Mestranda PROFCiamb USP alinelicasi@gmail.com 

Henrique Martinelli do Amaral Ciências Biológicas/Licenciatura 10755488@usp.br 

Renan Fantine Ciências Biológicas/Licenciatura renanfantine9@usp.br 

Stefania Rosalen Mestre – técnico (PPGI – 

ESALQ/CENA) 

stefania.rosalen@hotmail.com 

Lucas Roberto de Oliveira Biólogo/licenciado ESALQ - 

técnico 

lucasr_oliveira@hotmail.com 

Mariana Gomes Vicente Ciências Biológicas/Licenciatura mariana.vicente@usp.br 

Joana Beatriz Bellas Frankin Mestranda PROFCiamb USP joana.frankin@usp.br 

Flávio Renato Marqueti Polo Mestrando PROFCiamb USP flaviopolo@usp.br 

Octávio Ramos Mazzaro Engenharia 

Agronômica/Licenciatura 

octavio.mazzaro@usp.br 

Gabriel Teodoro Batista Engenharia 

Agronômica/Licenciatura 

gabriel.teodoro.batista@usp.br 

Nazir Hussni Engenharia 

Florestal/Licenciatura 

nazir.hussni@usp.br 

Thiago Gomes Pilotto Engenharia 

Florestal/Licenciatura 

thiago.pilotto@usp.br 

Thainá Carolina Graciano Engenharia 

Agronômica/Licenciatura 

thaina.graciano@usp.br 

Isabela Maranzatto Godoy Gestão Ambiental isamaranzatto@gmail.com 

Raquel Mayne Rodrigues 

 
Ciências Biológicas/Licenciatura raquel.mayne.rodrigues@usp.br 

Matheus Matos Mestrado Matheus.felipe.santos@usp.br 

Marcelo Soares Ribeiro Filho Ciências Biológicas/Licenciatura marcelosrfilho@usp.br 

Marcos Guilherme Martins de 

Oliveira 

Ciências Biológicas/Licenciatura marcosguilherme@usp.br 

mailto:malu.palmieri@gmail.com
mailto:alinelicasi@gmail.com
mailto:stefania.rosalen@hotmail.com
mailto:lucasr_oliveira@hotmail.com
mailto:mariana.vicente@usp.br
mailto:joana.frankin@usp.br


   
Flávio B. Gandara Mendes Professor Colaborador fgandara@usp.br 

Eduardo F. Delgado Professor Colaborador efdelgad@usp.br 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 
Logotipo do GEDePE 
 

 
 

 

1.Projeto Permacultura 

 

 

 



   

2. Projeto Água 

 

3. Apresentação de trabalhos em eventos, cursos, palestras e oficinas 

  

4. Semana de imersão 

 

 

 



   

 

5. Bio na Rua. 

 

6. Vídeos no Youtube 

 



   

 

 

Data ____/____/________     

 

  

________________________________________ 

Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 
 

 

 

 


