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agenda
Conceito de Aprendizagem baseada 
em projetos.

Concepções de trabalho com projetos. 
Pedagogia de projetos: estrutura e 
planejamento.

Integrando as tecnologias. 
Proposta de um projeto para 
elaboração no semestre.



Sou Maria José 
e você?

Escolha  dois objetos:

um que represente o que você leva em conta no 
planejamento de suas aulas e 

outro que represente um desafio



A sala de aula hoje
Estudantes com interesses e habilidades muito diferentes 

das gerações passadas. 

Há uma crescente falta de motivação dos alunos, com 
impactos sobre o desempenho e as taxas de evasão. 

Os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem não 
conseguem atender necessidades dos jovens.



Metodologias ativas
Aprendizagem significativa e 

contextualizada; desenvolvimento efetivo 
de competências para a vida 

profissional e pessoal; visão transdisciplinar 
do conhecimento;  empreendedorismo, etc



Há muitas pesquisas e publicações sobre 
essa temática. 

No Google, em português:  mais de 185 
mil resultados para a expressão 

“metodologias ativas de aprendizagem”.

Em inglês, para a expressão “active
learning methodologies”:  mais de  1 

milhão de resultados



Metodologias ativas



baixe o app socrative student



No app Socrative

Acesse a sala 
Domingues2668

Responda as questões



Aprendizagem por projetos
Projetos de aprendizagens baseados em problemas;

metodologia por pesquisa;

desenvolvimento de projetos;

trabalho por projetos;

projetos de aprendizagem;

projetos de trabalho;

tecnologia de projetos;

projetos de ensino e projetos de aprendizagem. (PRADO,
2011)



Aprendizagem por projetos
A metodologia de ensino por projeto foi 
proposta inicialmente por Dewey, por 
volta dos anos trinta, na abordagem da 
Escola Nova.
(HERNANDEZ e VENTURA, 1998) 
(BEHRENS, JOSE,2001)



Aprendizagem por projetos
✖ Na visão de Kilpatrick, o projeto com
fins educacionais possui fases
essenciais: intenção, planejamento,
execução, e julgamento.

✖ Dewey considerava que os projetos
realizados por alunos demandam
necessariamente a ajuda de um
professor que pudesse assegurar o
processo contínuo de aprendizagem e
crescimento



CONCEITO
Projetos de aprendizagem são recursos 

pedagógicos para aprendizagem 
significativa e contextualizada. 



TiPOS DE PROJETOS
✖ Wanderley (1999) e Higino (2002).

✖PROJETOS CONSTRUTIVOS

✖PROJETOS INVESTIGATIVOS

✖PROJETOS DIDÁTICOS



Diretrizes 
para o desenvolvimento de projetos

Realização de projetos por grupos de alunos
com o número de participantes definido
criteriosamente para cada experiência (Ex.:
4 alunos por grupo). •

Definição de um período de tempo para a
realização do projeto, como fator importante
no seu desenvolvimento e concretização
(Ex.: 2 a 4 meses).



Diretrizes 
para o desenvolvimento de projetos

A escolha do tema mediante negociação
entre alunos e professores, considerando
múltiplos interesses e objetivos didático-
pedagógicos. •

Os projetos devem contemplar uma
finalidade útil de modo que os alunos
tenham uma percepção de um sentido real
dos projetos propostos.



Diretrizes 
para o desenvolvimento de projetos

Uso de múltiplos recursos no
desenvolvimento dos projetos incluindo
aqueles que os próprios alunos podem
providenciar junto a fontes diversas, dentro
ou fora do ambiente escolar.

Socialização dos resultados dos projetos em
diversos níveis de comunicação, como a
própria sala de aula, a escola e a comunidade



Apresentação e 
discussão do projeto

Problematização 
do tema contextualizaão

Aulas teóricas 
exploratórias

Pesquisa 
individual

Produção individual

Discussão 
coletiva, 
crítica e  
reflexiva

Produção 
coletiva Produção final

Avaliação 
coletiva do 

projeto

Pedagogia de projetos: estrutura e planejamento



1ª fase : apresentação e discussão do projeto
✖Objetivos, datas,
bibliografia básica e os
endereços eletrônicos que
podem auxiliar para que haja
uma visão do todo sobre a
proposta metodológica.

✖As fases propostas,
descritas uma a uma,
compõem uma minuta de
um contrato didático que
deve ser discutido com a
turma.

✖Relação dialógica.
✖Negociação.
✖Incorporação de colocações 
à proposta inicial.
✖Envolver os estudantes



✖“ é importante que o professor
desenvolva atitude de parceria e co-
responsabilidade com os alunos, que
planejem o curso juntos, usando as
técnicas em sala de aula que facilitem a
participação e considerando os alunos
como adultos que podem se co-
responsabilizar por seu período de
formação profissional”
(MASETTO,1998, p.22)



2ª fase : problematização do tema
levantar em conjunto com os estudantes problemas 
ou perguntas de pesquisa, relacionados à temática 
proposta e que se aproximem da realidade que eles 
irão enfrentar na sua vida cotidiana e na sua vida 
profissional.

Tomar como partida problemas práticos.

elaboração de objetivos claros, definidos e relevantes 
sobre os conhecimentos que devem ser norteadores 
desse projeto.



3ª contextualização
✖ argumentar e explorar o tema como um
todo, instigar os estudantes a visualizar o
todo com suas referidas partes.

✖Destacar o que eles podem esperar do
professor, quais os recursos envolvidos no
projeto, qual a participação e qual o
envolvimento desejados, qual o
compromisso que o grupo vai assumir no
processo de produção do conhecimento.

✖Postura colaborativa permite uma
tomada de decisão em grupo.



4ª fase : aulas teóricas exploratórias
Momentos em que o professor apresenta a temática e 
os conhecimentos básicos envolvidos com os seus 
tópicos e subtópicos.

Aulas expositivas dialogadas precisam contemplar os 
temas, os conteúdos e as informações, para que o 
estudante perceba quais são os assuntos pertinentes 
à problematização levantada.

Instrumentalizar os estudantes sobre os 
componentes do tema proposto pela 
problematização.

Usar vários recursos ( inclusive homepages, blogs,. 
etc.)



5ª pesquisa individual
✖ O estudante precisa buscar, acessar, investigar as
informações que possam atender às soluções da
problemática levantada.

✖O professor deve instigar e instrumentalizar os
alunos alertando para os possíveis meios que
possam auxiliá-los na pesquisa.

✖O professor deve preocupar-se em oferecer alguns
endereços eletrônicos e se organizar para
disponibilizar todos os demais endereços que os
alunos forem encontrando na rede. Colaboração.

✖Ensinar a acessar a internet com criticidade.

✖Ter uma homepage ou AVA. Utilizar várias midias
(impresso, videos, blogs, etc.)



6ª PRODUÇÃO INDIVIDUAL
✖Pode ser proposta a elaboração de um texto
próprio construído com base na pesquisa elaborada
pelo aluno e no material disponibilizado pelo grupo.

✖Pode ser realizada em sala ou fora dela.
Recomenda-se acompanhar a realização em sala ou
nos laboratórios de informática.

✖O desafio do projeto é fazer com que o aluno
rediga, edite e imprima um texto produzido por ele
mesmo, atendendo às normas técnicas da ABNT,
exercitando os procedimentos de citação dos
autores.

✖O professor indica alguns itens que deverão estar
presentes na produção do texto.



7ª DISCUSSÃO COLETIVA, CRÍTICA E REFLEXIVA
✖A  discussão coletiva, crítica e reflexiva 
acontece quando o professor devolve os 
textos produzidos individualmente pelos 
estudantes e provoca a discussão sobre a 
problemática levantada e pesquisada.

✖Condução e estímulo à discussão pelo 
professor.

✖Tirar dúvidas - ambiente de colaboração 

✖Avaliação no processo do projeto



8ª FASE: PRODUÇÃO COLETIVA

✖Possibilidade de aprender a trabalhar em parcerias 
com responsabilidade.

✖Produção de um texto coletivo tendo por base as 
produções individuais e as reflexões e contribuições 
da discussão coletiva.

✖Alertar de que os textos terão de ser produzidos 
com base em categorias elencadas desde o começo 
do projeto.

✖Atendimento das normas da ABNT.

✖Grupos de 3 ou no máximo 4 elementos.

✖Disponibilizar no AVA ou em outra interface da 
internet.



9ª PRODUÇÃO FINAL
Apresentação da produção final.

Envolve e responsabiliza o estudante pela criação na 
arte-final.

Propor publicação em uma revista acadêmica.

Apresentações públicas.

Criatividade do professor.



10ª AVALIAÇÃO COLETIVA DO PROJETO
Momento de reflexão sobre a participação dos alunos 
e do professor no processo.

Instigar a avaliação de cada fase e levantar os pontos 
positivos e  as dificuldades encontradas em cada 
momento da proposta.

Autoavaliação.



O projeto deve ser formalizado num documento

✖Reuniões com os professores 
envolvidos (se for o caso). Início, 
durante e término.
✖Apoio do coordenador do curso e 
colegiado.
✖Redação do projeto (introdução, 
objetivos claros, metodologia do 
trabalho, critérios de avaliação, 
cronograma)
✖Apresentação em discussão em sala.
✖Deixar clara a definição da nota no 
semestre.



Inserindo a 
tecnologia



Alguns recursos que podem ser 
utilizados

Blog. 
Página no Facebook.

Produção de vídeos pelos estudantes.
Utilização do AVA durante o processo.

Whatsapp - criação de grupos para orientação



No app Socrative

Responda as questões 
solicitadas



Agora é a sua vez!



Em conjunto com seus 
colegas, elabore uma 

proposta de projeto para 
ser desenvolvido no 

semestre



O projeto deve contemplar:
✖Temática;

✖Disciplinas envolvidas;

✖Objetivo geral – específicos;

✖Estrutura do trabalho;

✖Estrutura da apresentação e critérios 
de avaliação;

✖Acompanhamento dos trabalhos



Place your screenshot hereA

Compartilhando projetos
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AVALIAÇÃO



obrigada!
Perguntas?

@profadomingues
mjcsd2008@gmail.cm


