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Resumo: O programa de extensão Roda Viva da Cultura tem como característica 
descontração e diversão em ambiente escolar, com a intenção de mostrar aos alunos e 
comunidade que temos como relacionar foco e organização com diversão e lazer. As 
atividades propostas embora não façam parte do programa de estudo, pertencem à vida 
escolar, entendendo a vivência cultural como parte da formação integral do estudante. O 
projeto atende escolas despertando o interesse de vir a estudar no instituto. Através de 
visita as escolas os bolsistas quebram a barreira do medo ao dialogar com pessoas 
diferentes. Dentro desse programa temos vários projetos, tendo como interesses qualificar 
o processo de aprendizagem dos alunos e participação da comunidade no ambiente 
escolar através de atividade. Um desses projetos é a Roda de Ideias, que foi criado para 
debater diferentes assuntos que em determinados lugares não são discutidos por falta de 
espaço, tempo e coragem (sobre raça, gênero, classe). Esse projeto é aberto ao público, 
ou seja, uma interação dos alunos com a comunidade. Uma das maiores festas do nosso 
programa é a Festa Junina, também aberta ao público e tem como visão uma festa alegre e 
bonita organizada pelos alunos. A festa também é um meio de arrecadar fundos para as 
turmas do instituto que preenchem um plano de trabalho no qual consta no que e onde vai 
ser usado o dinheiro arrecadado na festa, organização do empreendimento (barraquinhas) 
e o planejamento de guarda do dinheiro. Outras ações do programa é o Festival Cultural, 
visita a Bienal e Feira do Livro, Sarau Cultural, Festival de Skate, Conversa ao Pé do 
ouvido, Gincana da Consciência Negra como resultado parcial podemos falar na nossa 
festa junina realizada aqui no campus restinga foi o envolvimento de todos culturais e 
festivas.  


