
Você já conhece o único Colégio
Federal, público e gratuito de

Santa Catarina que atende desde o
Ensino Fundamental até o Ensino

Médio?

Integrantes do projeto:
 

Prof.ª Elisangela M. Trombetta
(Coordenadora do projeto), Prof.ª

Adriana da Costa, Prof.ªAna Paula de S.
Kinchescki , Prof.ª Ana Paula dos S.

Ferraz,  Prof.ª Caroline  G. Coelho
Neubert, Prof.ª Dayana V. F. A. Schreiber,

Prof.ª Luanda A. G. Ney, Prof.ª Silvia M. 
 Martins e Profº Thiago Reginaldo.

Maiores informações:
vemprocavocetambem@gmail.com

Vem pro CA 
você também!



VEM PRO CA VOCÊ TAMBÉM!

O PROJETO

COMO FUNCIONA

O COLÉGIO

O projeto de extensão “Vem pro CA você também!”
tem a intencionalidade de abrir as portas do
Colégio de Aplicação  para receber grupos de
estudantes de cursos de formação  de professores,
especialmente dos cursos de Pedagogia, de
Instituições de Ensino Superior (IES) da região, a fim
de  favorecer a troca de experiências e de saberes
entre a  Universidade e a comunidade.

Trata-se de um encontro previamente agendado,
com dia e horários combinados, em que o grupo de
estudantes é convidado a conhecer os espaços, a
proposta pedagógica, a história do Colégio de
Aplicação e iniciar um diálogo com os professores
que atuam neste colégio. As ações do projeto têm o
objetivo de colaborar com a formação de
estudantes e de profissionais da área da Educação
e propiciar a troca de experiências entre a
Universidade e os cursos de formação de
professores.

    O Colégio de Aplicação (CA) foi
criado em 1961, com o objetivo de
servir de campo de  estágio 
 destinado  à pratica docente.   É
uma unidade de Educação Básica, 
 da Universidade Federal de Santa
Catarina, de caráter público,
gratuito, laico e inclusivo, vinculada
ao Centro de Ciências da
Educação, situado no Campus
Universitário,  integrada ao Sistema
Federal de Ensino. 
    É uma escola de referência para
o desenvolvimento indissociável de
atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com foco em inovações
pedagógicas e na formação
docente inicial e continuada.
    Enquanto escola experimental, o
Colégio tem desenvolvido
experiências pedagógicas e
estágios supervisionados para os
cursos de Licenciatura em
Educação, segundo as exigências
da Lei nº 9394, de 20 de dezembro
de 1996 (LDB).
 O ingresso dos estudantes no
Colégio ocorre via   sorteio   aberto   
à comunidade.
   

Agende sua visita conosco! Será uma alegria
recebermos vocês em nossa instituição, para
trocarmos experiências e conhecimentos acerca
das atividades docentes, formativas e escolares.


