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Introdução: O trabalho de registro do projeto Educação Urbana iniciou-se em maio de
2014. O projeto  de extensão está sendo desenvolvido em parceira com quatro
instituições: Escola Municipal Paulo Freire e Escola Estadual Professor Pedro Calmon,
em Coronel Fabriciano; Escola Municipal Maria Rodrigues Barnabé e Educandário
Família de Nazaré, em Ipatinga. Todas as atividades realizadas nas instituições
parceiras estão sendo registradas para que possa ser produzido um documentário das
mesmas. Objetivo: O projeto visa fazer o registro do trabalho  desenvolvido pelo
projeto de extensão nas instituições parceiras, e posteriormente a produção de um
documentário. O registro é um importante instrumento na construção e divulgação do
conhecimento. Metodologia: Em todas as atividades que estão sendo executadas nas
instituições parceiras estão sendo feitos os registros fotográfico, em áudio e vídeo.
Depois de realizadas as atividades externas, os alunos, orientados pelo coordenador do
projeto, irão desenvolver um roteiro, para produzirem um documentário que conte a
história do trabalho desenvolvido pelo projeto de extensão nas quatros instituições
parceiras Resultados: O projeto encontra-se na fase inicial, sendo assim o resultado
ainda não foi alcançado. Entretanto, espera-se que até a data de realização da Semana
da Extensão já tenhamos alcançados os objetivos pretendidos. Conclusão: O projeto
encontra-se na fase inicial, sendo assim o resultado ainda não foi alcançado.
Entretanto, espera-se que até a data de realização da Semana da Extensão já tenhamos
alcançados os objetivos pretendidos. 
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