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O Projeto busca desenvolver na comunidade escolar do município de Maricá novas práticas
educacionais com a utilização de tecnologias, especialmente a pesquisa e a inserção de
conhecimento, no site Wikipédia. A partir das ações coordenadas pelos docentes e bolsistas, o
conhecimento local poderá ser formulado, reformulado e inserido na web, posicionando o educando
de forma ativa na construção do conhecimento, interagindo com sites de divulgação do
conhecimento. O objetivo é, principalmente, divulgar o conhecimento local, a partir das ações de
pesquisa, com compartilhamento destas informações por meio do site Wikipédia. Com estas ações,
busca-se atingir a comunidade escolar da mesorregião de atuação do Campus, facilitando também
o conhecimento e reconhecimento da região, e contribuindo para a divulgação de um conhecimento
embasado e para o compartilhamento de experiências para futuras ações de pesquisa. Busca- se
ainda: desenvolver oficinas com a comunidade docente do Campus, para que esta desenvolva as
ações de pesquisa com a Wikimedia Foundation; trabalhar as novas tecnologias educacionais em
pesquisas sobre a realidade local com os alunos do Campus, utilizando a prática pedagógica e
atividades direcionadas como meio para o desenvolvimento do projeto; desenvolver ações de
extensão a partir das experiências com as turmas, em oficinas e palestras em escolas públicas de
ensino fundamental e médio do município (especialmente 9º ano e 1º ano); fornecer às instituições
de ensino cartilhas e tutoriais sobre metodologia de pesquisa e uso educacional da Wikipédia,
facilitando a pesquisa educacional; divulgar a pesquisa efetuada por meio dos sites da Wikimedia
Foundation, em especial o Wikimedia Commons (imagens) e a Wikipédia (enciclopédia virtual).
Como resultados parciais, já foram desenvolvidas oficinas com docentes e com bolsistas sobre
inserção e pesquisa de conteúdo no site Wikipedia; os docentes do campus já estão organizando
atividades extensionistas com práticas pedagógicas voltadas para a inserção de conhecimento
local na Wikipédia e já foram ofertadas oficinas de pesquisa e utilização da Wikipédia para
docentes em escolas públicas municipais e estaduais no município, com divulgação no mês de
outubro, que deverão ocorrer no mês de novembro. Entre as próximas atividades previstas, estão a
organização de oficinas para o público discente das escolas municipais e estaduais locais, a serem
desenvolvidas em parceria com estas redes.
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