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A escola é tradicionalmente considerada um local onde ocorre a
sistematização de conhecimentos, práticas educativas, aprendizagens e
convívio social. No entanto, compreendendo que a educação transcende
os l im i tes  cur r i cu la res  e ,  que,  por  vezes ,  mu i tas  a t i v idades
extracurriculares oferecidas pela escola apresentam resultados positivos
na formação dos alunos, foi criado o Programa Movimento e Arte
(PROMOVA), através da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS. O objetivo
do PROMOVA é qualificar o tempo livre dos alunos das séries iniciais no
turno oposto ao horário curricular proporcionando atividades formativas e
prazerosas que contribuam para promoção de saúde e bem estar, em
concomitância com o desenvolvimento de suas potencialidades. O
programa ocorre no Colégio de Aplicação da UFRGS no turno da tarde, e
tem a parceria dos seguintes Projetos de Extensão: Espaço Lúdico,
Projeto Acrobatas, Capoeirando no CAp, Dançando no CAp, Orquestra
de Flautas Doces do CAp, Atletismo para todos, Oficina de Artes, Esporte
e Educação (Futebol), Música e Movimento e Conjunto Instrumental do
CAp. Em cada tarde são oferecidos no mínimo dois Projetos e Extensão.
No período da tarde em que as crianças não estão nos Projetos de Artes
Visuais, Música e Atividade Física, são atendidas por monitores no
Espaço Lúdico, realizando outras atividades pedagógicas e lúdicas. O
programa conta com a participação de três bolsistas, que além de
atuarem em suas áreas específicas, têm a função de divulgar e organizar
as atividades do programa. Os 74 alunos participantes do PROMOVA
representam 76,2% dos alunos matriculados nas séries iniciais. A elevada
participação dos alunos demonstra a necessidade de espaços educativos
e de lazer proporcionados pela escola no turno oposto ao curricular, como
forma de contribuir para a formação dos alunos.


