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Formação UCA - Módulo 4
M4 – Elaboração de Projetos
Eixos: Projeto, Tecnologia, Currículo
Eixo 1: Projeto
• “O projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, do possível, de 
uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um possível a transformar 
em real, uma ideia a transformar em ato" (MACHADO, 2000).

Atividade 1 – Meu projeto
• É comum que as pessoas ao longo da vida tenham sonhos e ideais. São eles que nos 
mobilizam a superar dificuldades, a estabelecer metas, a construir um projeto 
visando a concretização de um ideal. Nesta atividade, você é convidado para fazer 
uma introspecção identificando algum aspecto do seu projeto pessoal/profissional 
que gostaria de relatar e compartilhar com os colegas da turma. 

• Realize a atividade no Kword e coloque em seu Portfolio
•

• Um projeto didático, segundo Kilpatrick deve apresentar as seguintes características: 
(1) uma atividade motivada por uma intenção; (2) um plano de trabalho, de 
preferência manual; (3) uma diversidade globalizada de ensino; (4) um ambiente 
natural.

• “...ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção” ( FREIRE , 1996, p. 52).

• O trabalho por projeto permite que o aluno aprenda-fazendo e reconheça a sua 
autoria naquilo que produz por meio do estudo sobre questões de investigação que 
lhe impulsionam a contextualizar conceitos já conhecidos e a descobrir outros 
conceitos que emergem no desenvolvimento do projeto. No projeto, o aluno explora, 
aplica, busca, interpreta informações e tem a oportunidade de recontextualizar aquilo 
que aprendeu, estabelecer relações significativas entre os conhecimentos, ampliando 
o seu universo de aprendizagem. 

•

• O aluno desenvolve competências para buscar e selecionar informações , tomar 
decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confrontos de ideias, solucionar problemas, 
desenvolver competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com 
seus pares.

• O trabalho em grupo favorece ao aluno compartilhar suas descobertas, reflexões e 
questionamentos com seus pares, a criação de vínculos, de companheirismo e de 
parceria, fortalecendo com isso uma nova maneira de aprender coletiva e 
colaborativamente. 

• “(...)o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na ação 
de articular diferentes áreas de conhecimento, mobilizadas na investigação de 
problemáticas e situações da realidade. Isso não significa abandonar as disciplinas, 
mas integrá-las no desenvolvimento das investigações, aprofundando-se 
verticalmente em sua própria identidade,ao mesmo tempo, que estabelecem 
articulações horizontais numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como 
pano de fundo a unicidade do conhecimento em construção” ( ALMEIDA , 2001, 
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pp.58).
Eixo 2: Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo
• No eixo 2 do curso Elaboração de Projetos, nos dedicaremos ao desenvolvimento do 
PITEC – Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo, em articulação com estudos 
que propiciem melhor compreender o que seja o currículo que se constrói à medida 
que se desenvolve o projeto. 
Para que o desenvolvimento de projetos traga efetivas contribuições à aprendizagem 
e propicie uma educação de qualidade, é fundamental considerar os instrumentos e 
linguagens que fazem parte da cultura da atual geração de alunos que hoje 
frequenta as escolas e vive na cultura digital da televisão com controle remoto, do 
telefone celular, do computador, mouse e internet. Ainda que muitas vezes poucos 
desses recursos estejam em seus lares, as crianças e jovens dessa geração estão 
mergulhadas na sociedade digital!

• Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança (2006), deixou uma mensagem essencial 
para os educadores(as) transformadores: 
É preciso que o educador(a) saiba que o seu “aqui” e o seu “agora” são quase 
sempre o “lá” do educando. Mesmo que o sonho do educador seja não somente 
tornar o seu “aqui-agora” com ele, ou compreender, feliz, que o educando ultrapasse 
o seu “aqui”, para que este sonho se realize tem que partir do “aqui” do educando e 
não do seu. No mínimo, tem que levar em consideração a existência do “aqui” do 
educando e respeitá-lo. No fundo, ninguém chega lá partindo de lá, mas de um certo 
aqui. Isto significa, em última análise, que não é possível ao(a) educador(a) 
desconhecer, subestimar ou negar os “saberes de experiências feitos” com que os 
educandos chegam à escola.

Atividade – Proposta de Projeto
• O próximo passo é que cada cursista pense, dialogue com seus pares (professores e 
gestores) da escola, para que possa elaborar uma proposta de Projeto a realizar com 
alunos de modo que estes sejam protagonistas de suas produções.

• Orientações: Cada cursista deverá elaborar e implementar um projeto na sala de 
aula; Elaborar a Proposta do Projeto de como será feito o trabalho com projeto 
usando as tecnologias com os alunos, na abordagem estudada no curso que enfatiza 
a importância do aluno ser protagonista de suas produções. Usar oroteiro_Projeto
como referencia para elaborar a proposta; Envie o arquivo por email para 
raquino@gmail.com e confira as produções no http://eeantonionobre.wordpress.com

•

Roteiro
• 1.Nome do cursista:
2.Identificação do local: nome da escola, série, número de alunos, número de 
professores, áreas de conhecimentos, outros participantes envolvidos.
3. Título do projeto
4.Características do Projeto (interdisciplinar, disciplinar, disciplinas/conteúdos 
envolvidos)
5. Descrição geral
6. Tecnologias utilizadas
7. Comentários
8. Referência (se o projeto estiver publicado)
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