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Assim como grande parte dos
projetos de extensão da
UFRGS, o Contraponto se viu, a
partir da pandemia de Covid19, inviabilizado de realizar
suas principais ações.

Conscientes de que o isolamento
social e o contexto remoto trariam
consigo o aprofundamento das
desigualdades já existentes na
sociedade brasileira, o projeto
pensou e elaborou novas formas de
atuação, de forma a alcançar a
comunidade respeitando os
protocolos de segurança e saúde.

OFICINAS PARA DOCENTES NO
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
No decorrer de abril e maio,
o Contraponto organizou as
"Oficinas para Docentes no
Enfrentamento à Pandemia",
em parceria com a Clínica
de Psicologia da UFRGS.

Os encontros foram pensados de
forma que fosse possível criar
um ambiente seguro e acolhedor
para professoras(es) que se
encontram em uma situação
desafiadora com as aulas
remotas e o retorno presencial.

CAMPANHA AGASALHO
EMERGENCIAL 2021
No mês de junho, aconteceu a
edição de 2021 da Campanha
Agasalho Emergencial, criada pelo
Contraponto no ano anterior.
Identificados através de um
formulário online, os membros do
Contraponto buscaram nas casas
dos(as) doadores(as) os agasalhos
para a Campanha, respeitando os
protocolos de segurança.
As doações arrecadadas foram
entregues no Coletivo Autônomo
Morro da Cruz em Porto Alegre.

SEMANA ACADÊMICA DA
MATEMÁTICA DA UFRGS
Também em junho, o Contraponto
participou da Semana Acadêmica da
Matemática da UFRGS.
No encontro, os nossos parceiros
Bruno e Thales apresentaram o
projeto e abriram espaço para a
discussão sobre a importância da
construção de criticidade, sobre o
impacto da educação para a
cidadania e do debate sobre política
dentro das escolas.

Além disso, foi possível
estabelecer uma relação entre a
Educação Matemática e os
temas que trabalhamos.
Ao final foi realizado um piloto
da nossa dinâmica da ilha na
versão online.

GRUPO DE ESTUDOS
Durante o período de isolamento social, foi criado o Grupo de
Estudos do Contraponto, um espaço onde são discutidos diversos
temas que embasam as ações nas escolas, como educação popular,
capitalismo e sociedade de classes, pedagogia freireana, relações de
gênero e sexualidade e questões raciais.
Em 2021, foram debatidos os podcasts “Cara Pessoa” da Folha de
São Paulo, “Educação política” do Politize!, os capítulos dos livros
“Mulher, Raça e Classe” da Angela Davis e “Primavera para as Rosas
Negras” da Lélia Gonzalez, entre outros materiais.

ARTIGO 'REESTRUTURANDO A AÇÃO DE EXTENSÃO
NO CONTEXTO DE ISOLAMENTO SOCIAL'
Em setembro, foi publicado o artigo
'Reestruturando a ação de extensão no
contexto de isolamento social', na Revista
da Extensão da PROREXT/UFRGS.
O artigo descreve o processo de
reestruturação do Contraponto como
Projeto de Extensão, partindo do
pensamento teórico que serve de base
ao projeto; passando pela construção de
materiais a serem usados por
professores e em eventos de divulgação
científica; e chegando ao planejamento e
a execução de ações para além do nosso
público costumeiro em parceria com
outros projetos da UFRGS.

CURSO DE EXTENSÃO SOBRE
EDUCAÇÃO POLÍTICA
A principal atividade realizada no 2°
semestre foi o Curso de Extensão
sobre Educação Política, promovido
pelo Contraponto como etapa do
ingresso de novos membros em
2021. O principal objetivo do Curso
foi promover a discussão de temas
centrais para a construção de
educação política, popular e crítica
junto à sociedade em geral, e, em
especial, às pessoas inscritas na
chamada de novos membros e
membras do Contraponto, por meio
de ações de sensibilização e
construção de conhecimento.

PLANEJAMENTO PARA 2022
Por fim, a partir de outubro, os 16 novos
membros foram acolhidos nas reuniões
semanais do Contraponto e organizados em
três Grupos de Trabalhos:
i) Questão Ambiental
ii) Relações de Gênero e Sexualidade
iii) Política Institucional e Eleições
Nesses GTs, estão sendo pensadas e criadas
ações de extensão que serão colocadas em
prática pelo Contraponto no decorrer de 2022!

