
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural – PPGExR 

Câmara Interdisciplinar Temática II – Sociais e Humanidades 

 

JATOBÁ, Aítla Lidiane Hermógenes de Souza 

CAMPELO, Maria Jaciane de Almeida 

JUNIOR, Reginaldo Pereira dos Santos  

  

APRESENTAÇÃO DO  

PRODUTO FINAL DO  ESTUDO 

Uma Escola e seu Currículo no contexto das Caatingas e da Unidade de 

Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola  

Juazeiro - 2018 



O PRODUTO FINAL 

Fruto da pesquisa-ação “Uma Escola e seu Currículo no contexto das 

Caatingas e da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-

Bola’’,  realizada na Escola Estadual Dr. Edison Nolasco em Petrolina-PE. 

  

O produto final foi idealizado a partir das reflexões obtidas ao longo da 

pesquisa e objetivando a continuidade do estudo junto a comunidade 

escolar.  



O PRODUTO FINAL 

 

 

Por compreendermos as contribuições das tecnologias digitais para a 

educação, visto que as mesmas estão presentes nas atividades pedagógicas 

diárias tanto dos docentes quando dos estudantes, seja no computador, tablet 

e celular, construímos um Website, como instrumento didático, o qual foi 

oferecido à Escola , campo do nosso estudo.  

 



O PRODUTO FINAL 

O Website teem o intuito de proporcionar a interatividade do usuário no 

processo da construção do conhecimento através das informações contidas 

na sua página de acesso.  

 

Inicialmente o site pode ser acessado através do link: 

 

https://aitlalide.wixsite.com/curriculocaatingas 

 

 
***Sendo opção da Escola, o link de acesso será  alterado posteriormente.  

 



O PRODUTO FINAL 

 

Essa ferramenta, conta com informações sobre o currículo escolar, o 

ecossistema caatingas, além dos registros realizados ao longo do estudo para 

consultas e pesquisa dos usuários.  

 

Além disso, esse veículo de comunicação funcionará também como banco de 

dados para estudos dos alunos. 

 



O PRODUTO FINAL 

A página apresenta informações sobre o currículo contextualizado ao ecossistema 

caatingas e divulgação da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola. 

   

O site poderá ficar sob a responsabilidade dos gestores da escola para atualização, com 

novas informações e temas abordados futuramente. 

 

Na formatação do Website, criamos um blog, no intuito de contribuir para interação de 

toda comunidade escolar, nesse “ambiente virtual” é possível mandar mensagem com 

dúvida, sugestões e integração sobre os trabalhos escolares, disciplinas e funcionamento 

da escola, além de críticas e sugestões. 
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O NOSSO WEBSITE  
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O NOSSO WEBSITE  



9 

O NOSSO WEBSITE  
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O NOSSO WEBSITE  



Obrigada!!!  


