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MENSAGEM AO FORMADOR
Esse Guia é dedicado a você formador, ﬁgura fundamental na implantação do Programa Nacional de Formação Continuada Tecnologia Educacional – ProInfo Integrado.
Da mesma forma que nos demais cursos deste programa, você será a pessoa responsável
pela mediação deste curso, acompanhando os cursistas nos momentos presenciais e a
distância. Esperamos que esse curso represente uma oportunidade real de aprendizagem
tanto para os participantes quanto para você, que se estabeleça a partir dele uma rede
de colaboração e aprendizagem, por meio da qual todos possam aprimorar seus conhecimentos, reﬂetir sobre o pensar e o fazer pedagógico, e promover mudanças em suas
concepções e práticas por meio da integração de tecnologias. Por isso, o objetivo desse
material é fornecer-lhe orientações, sugestões e subsídios teórico-práticos para auxiliá-lo
nesta tarefa.
No início desse guia você vai encontrar todas as informações sobre o curso, como: sua
proposta, os objetivos, a matriz curricular e sua organização no tempo, a metodologia, os
materiais de apoio e os critérios de avaliação do desempenho dos cursistas. Em seguida,
procuramos apresentar algumas orientações e sugestões de encaminhamento dos momentos presenciais e a distância, de modo que elas estão organizadas segundo a matriz
curricular do curso.

As autoras

Guia do formador

Desejamos a você sucesso e esperamos que este curso possa propiciar aos participantes momentos signiﬁcativos de troca de experiência e aprendizagem.
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APRESENTAÇÃO DO CURSO
Em consonância com as políticas do Ministério da Educação de inovação tecnológica
nos processos de ensino e aprendizagem, a Secretaria de Educação a Distância, no âmbito do programa de formação ProInfo Integrado, voltado ao uso didático-pedagógico das
tecnologias da informação e comunicação (TIC), criou o curso Elaboração de Projetos.
Com foco no desenvolvimento de projetos com a integração de tecnologias, o curso
Elaboração de Projetos propicia aos multiplicadores/formadores do ProInfo, gestores
e professores de escolas o aprofundamento teórico sobre o conceito de projeto e suas
especiﬁcidades no contexto escolar, bem como a articulação das práticas pedagógicas
baseadas em projetos de trabalho com aspectos relacionados ao currículo e à convergência de mídias e tecnologias de educação existentes na escola.
O curso Elaboração de Projetos está estruturado em torno de três eixos conceituais,
que se integram com a prática pedagógica durante a realização das atividades propostas
ao longo do curso: Projeto, Currículo e Tecnologias.

Concepções educacionais de ensino e aprendizagem

Currículo

Tecnologia

Projeto Integrado de Tecnologia no CurrículoTecnologia

O caminho escolhido para o desenvolvimento do curso é o do diálogo que se estabelece entre as pessoas no contexto do trabalho que integra educação e tecnologia, formação
e ação, prática e teoria, currículo, projetos e as mudanças referentes à concepção e ao
desenvolvimento de projetos que emergem desse diálogo.

Guia do formador

Projeto
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Objetivos do curso
Em consonância com as diretrizes e os objetivos do Programa Proinfo Integrado, o
curso Elaboração de Projetos (40h) tem como foco desenvolver atividades que integrem
as dimensões teóricas, metodológicas e práticas para que professores e gestores escolares possam:
 Identificar as contribuições das TIC ao desenvolvimento de projetos de sala de aula;


Abordar o conceito de projeto a partir do resgate histórico relacionado com o contexto educacional e tecnológico (conceito histórico, projetos em educação e integração de tecnologias ao desenvolvimento de projetos);



Analisar o conceito de currículo na perspectiva da integração com as TIC;



Planejar e desenvolver o Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo (PITEC).

Materiais de ensino e aprendizagem

Elaboração de Projetos

Todo o conteúdo do curso será disponibilizado no ambiente colaborativo de aprendizagem
“e-ProInfo”. Porém, os participantes receberão o mesmo conteúdo em CD-ROM e/ou DVD e
também um material de apoio impresso.
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Participantes do curso
Os participantes do curso Elaboração de Projetos (40h) são multiplicadores/formadores, professores, gestores escolares (diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos), preferencialmente aqueles que atuam em escolas que possuem laboratório de
informática.

Organização das turmas
Os cursistas devem ser agrupados em turmas de aproximadamente vinte (20) professores e gestores de uma ou mais escolas. Cada turma tem como responsável pela
formação o professor-tutor, aqui chamado de formador, o qual acompanha os cursistas,
fazendo a mediação pedagógica nos encontros presenciais e nas atividades a distância.

Os cursos Introdução à Educação Digital (40h) e Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100h) não se constituem como pré-requisito para esta
formação, embora este curso Elaboração de Projetos (40h) tenha como pressuposto os conhecimentos iniciais de informática básica e o uso pedagógico das TIC.

Conforme diretrizes do ProInfo Integrado e em consonância com os cursos Introdução à Educação Digital (40h) e Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100h),
a concepção de formação do curso Elaboração de Projetos (40h) baseia-se na intersubjetividade, no protagonismo do formador, do professor e do aluno, bem como na epistemologia
da práxis, que são os saberes mobilizados pelo professor em sua prática pedagógica.
Tais saberes não são exclusivamente de ordem prática, pois o conhecimento envolve
a prática e as interpretações que o professor faz sobre a mesma, o que é denominado
de teoria. No processo de interpretar a própria prática, esta se torna objeto de reﬂexão e
questionamento entre o que se pensa e o que se faz. A práxis é, portanto, o movimento
entre a ação e a reﬂexão e traz a inseparabilidade entre teoria e prática.

Guia do formador

Proposta curricular

O curso Elaboração de Projetos (40h) desenvolve-se com base na articulação entre a
prática pedagógica com o uso de tecnologias, a realidade da escola e o contexto da sala
de aula, e a reﬂexão sobre a prática com a integração das TIC no currículo das distintas
áreas de conhecimento.
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Eixos estruturantes do currículo
O curso está estruturado em três eixos conceituais – Projeto, Currículo e Tecnologia –
que se articulam entre si formando a espiral ascendente da formação, a qual se desenvolve integrada com a prática concreta dos cursistas no uso de tecnologias com seus alunos.

Eixo 1 – Projeto
Este eixo tem como foco a elaboração de uma proposta de um projeto a ser desenvolvido pelo cursista em sua prática pedagógica. Integrado a essa elaboração são trabalhados os seguintes temas, entre outros que possam emergir das necessidades contextuais:


Projeto: visão histórica.



Projetos e o uso de Tecnologias.



Distintas instâncias de projeto na escola.

 Pedagogia de Projetos e suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem.


Exemplos de projetos.



Elaboração do Projeto (roteiro).

Elaboração de Projetos

Eixo 2 – Currículo

12

No eixo denominado Currículo o foco é a realização concreta do PITEC em sala de aula,
a qual ocorre em articulação com estudos teóricos para melhor compreender as concepções de currículo. Os seguintes temas são apresentados para estudos neste eixo, além de
outros que possam surgir no trabalho com os cursistas:


Currículo (concepções e tendências).



Integração de tecnologias ao currículo.



Currículo por projetos.



Projetos desenvolvidos em outros contextos educativos.



O desenvolvimento do projeto na sala de aula.

Eixo 3 – Tecnologia
Na perspectiva da espiral ascendente do conhecimento e da formação, este eixo tem
como foco a análise do currículo (conceitos, procedimentos e atitudes) construído no desenvolvimento do projeto e o papel das tecnologias utilizadas. Os temas previstos para
estudos são:
 Projetos e tecnologias: abrindo as fronteiras do currículo.
 Currículo na ação.
 Cartografia cognitiva e mapas conceituais.

Desenho do currículo
O curso Elaborando Projetos (40h) tem a duração prevista de dois meses, isto é, entre
oito e dez semanas, ao longo das quais ocorrem três encontros presenciais de 4 horas de
duração e 28 horas à distância.
Sugerimos o seguinte cronograma, que pode ser alterado, tendo em vista as condições
locais e os acordos entre as equipes de formação e os cursistas:

Eixo 1 de estudos e prática: Projeto, com duração de três semanas.

2° encontro presencial
Eixo 2 de estudos e prática: Currículo, com duração de três semanas.

3º encontro presencial
Eixo 3 de estudos e prática: Tecnologia, com duração de duas semanas.

Guia do formador

1° encontro presencial

Os encontros presenciais terão lugar nas próprias escolas em que atuam os cursistas
e serão coordenados pelo formador de cada turma, em conjunto com um professor representante da escola. Caso a turma seja constituída por professores de mais de uma es-
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cola, recomenda-se que todas as escolas sejam contempladas como sede de encontros
presenciais, desde que tenham condições adequadas para a realização das atividades
previstas no curso.

Matriz curricular do curso Projetos (40h)
Eixos

Carga
horária

Temas

Integração com o
trabalho pedagógico

Registro e reﬂexão

1

15h

Projeto

Elaboração do projeto

Fórum, editor de texto e
blog.

2

15h

Currículo

Desenvolvimento do projeto

Fórum, editores de texto e
apresentação, blog.

3

10h

Tecnologia

Avaliação do projeto

Diário de bordo, mapa
conceitual e blog.

Elaboração de Projetos

Metodologia
O curso Elaboração de Projetos (40h) se desenvolve na articulação entre a experiência pedagógica do professor, as teorias educacionais e o desenvolvimento de projetos
com o uso integrado de mídias e tecnologias. Trata-se de um processo de formação na
ação que se realiza no espaço concreto da escola e da prática pedagógica, viabilizado
pela formação a distância com o uso de um ambiente colaborativo de aprendizagem com
suporte no e-ProInfo e de outras tecnologias de forma integrada.
As atividades se desenvolvem na modalidade híbrida (parte presencial e parte a distância) que são estruturadas de acordo com as condições espaço temporais de cada contexto. Em qualquer situação, é importante que seja criado um espaço virtual para o registro
e a organização de informações e dos trabalhos dos cursistas, e, sobretudo, para a interação, o desenvolvimento de trabalhos em colaboração e a devolutiva dos formadores.
Evidencia-se que a abordagem pedagógica deste curso está respaldada nos seguintes
princípios:

14



Interação, com foco nas relações entre os cursistas, dos cursistas com os formadores e com os objetos de conhecimento.



Articulação entre o desenvolvimento do domínio da tecnologia, a prática pedagógica e as teorias educacionais.



Formação na ação, que se desenvolve em três vertentes:


O cursista em interação no curso usa ferramentas do ambiente virtual para
ter acesso a informações e materiais de apoio oriundos de diferentes fontes
e representados por meio de distintas linguagens; participa de fóruns, chats,
troca mensagens com o professor e colegas;



O cursista desenvolve práticas pedagógicas em seu contexto de atuação por
meio de projetos de trabalho com o uso integrado de mídias e tecnologias,
atuando como orientador e mediador da construção de conhecimento pelos
seus alunos;



O cursista participa com seus pares de processos colaborativos de produção
de conhecimento e de reflexão sobre o significado do aprender e ensinar e do
currículo que se constrói no desenvolvimento de projetos de trabalho.

O curso está disponível no ambiente colaborativo de aprendizagem e-ProInfo, no qual
são apresentadas as atividades presenciais e a distância. Para facilitar o acesso, as atividades e respectivos materiais de apoio estão disponíveis em telas de navegação hipermídia na Internet, bem como em meio digital (CD-ROM e DVD) e material impresso.
O navegador indicado para acessar o material no e-ProInfo é o Mozilla-Firefox.
O cursista também dispõe de um guia impresso que traz importantes informações para
orientá-lo na condução dos trabalhos.

Guia do formador

Materiais de apoio ao curso

O que se busca é a integração entre diferentes mídias e tecnologias no desenvolvimento do curso, de acordo com as atividades propostas e respectivos objetivos. Desse modo,
o curso é oferecido por meio da Internet e tem como suporte outras mídias e tecnologias.
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Avaliação e certificação
A certiﬁcação é de responsabilidade da Coordenação Estadual do Programa, representada pela Secretaria Estadual de Educação e pela Undime do Estado.
Os critérios para obtenção da certiﬁcação são: a nota mínima ﬁnal de 7,0 (sete inteiros)
e 75% de participação nas atividades propostas nos encontros presenciais e a realização
dos trabalhos a distância.
De acordo com a concepção de formação baseada na epistemologia da práxis, a avaliação do cursista é processual, isto é, considera a participação nos encontros presenciais
e as produções individuais e grupais desenvolvidas a partir das atividades propostas com
respeito aos objetivos de aprendizagem.

Orientações ao formador

Elaboração de Projetos

Formador, ao ﬁnal de cada eixo os cursistas são convidados a revisitar suas experiências
e aprendizagens acerca das temáticas estudadas e realizar uma reﬂexão, partindo das leituras, debates, indagações e produções elaboradas. Essas reﬂexões devem ser registradas no
Diário de Bordo. Trata-se de um momento pessoal de registro do próprio processo de introspecção e também de auto-avaliação.

Ser formador e ser cursista neste curso
Ser formador neste curso:
Você, como multiplicador, já deve possuir experiência como formador em cursos presenciais e a distância e um repertório considerável de estratégias de gestão, mediação e
motivação das turmas. Não pretendemos desconsiderar sua experiência, apenas lembrar
alguns pontos importantes!
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Aproveite o primeiro momento presencial para observar o nível de familiaridade dos
participantes com o computador (teclado, mouse, sistema operacional e softwares),



Com certa antecedência, explore exaustivamente o material disponível para cada
atividade, para que você tenha tempo suficiente para as providências de ordem
prática (como abrir um fórum, por exemplo), tenha um bom domínio do tema a ser
abordado, tornando sua mediação consistente e também consiga antecipar possíveis dificuldades ou dúvidas dos cursistas.



Utilize com frequência as ferramentas de estatística do ambiente colaborativo de
aprendizagem - e-ProInfo para acompanhar os acessos dos participantes. Essa prática ajuda a sinalizar possíveis dificuldades que os cursistas estejam enfrentando e
antecipar um pedido de socorro, que muitas vezes pode chegar tarde demais. Dessa
forma, a ação do formador é rápida e o cursista se sente apoiado, evitando a evasão.



Reforce constantemente a importância das leituras complementares para aprofundamento nos temas abordados. Incentive os cursistas a lerem os textos sugeridos,
pesquisarem outros e compartilharem indicações com os colegas.



Embora a turma seja composta de adultos, alguns cursistas podem pertencer a gerações “programadas” para ouvir e não perguntar. Insista no fato de que dificuldades
e dúvidas fazem parte de todos os processos de aprendizagem e são oportunidades
para desenvolver novas habilidades e competências e construir conhecimento.



Dar sempre retorno para os cursistas sobre as atividades postadas na Biblioteca –
Material do Aluno. Procure destacar os aspectos mais relevantes da sua produção e,
quando houver ideias equivocadas, sugira revisões, retorno às leituras ou retomada
da atividade. Enfim, procure intervir de forma construtiva, sempre lembrando que o
cursista está vivenciando um processo de reconstrução de conhecimento.



Participe sistematicamente dos fóruns para acompanhar o movimento da turma
e contribuir, alimentando o debate, provocando os participantes com perguntas,
apresentando novos argumentos, mas sempre com cuidado para não centralizar
a discussão em si. Lembre-se de que o fórum é um espaço rico de aprendizagem,
mas é necessário que haja uma interação horizontal entre os cursistas e o formador.



Os fóruns ficam abertos para leitura durante todo o curso. Porém, o tempo de inte-

Guia do formador

dessa forma você já identificará aqueles que precisarão mais de apoio e já poderá
combinar uma estratégia para ajudá-los.

17

ração é compatível com o cronograma definido para o curso. Ao final de cada fórum,
o formador deve publicar, para encerrar a discussão, uma síntese do que foi discutido, destacando os pontos convergentes e divergentes que emergiram na turma.


Utilize o webmail do e-ProInfo para enviar comunicações gerais para a turma e também nos casos particulares, quando é necessário tratar algum assunto específico
com o cursista. As mensagens serão enviadas diretamente para a caixa de mensagens dos cursistas, não ficando registradas no ambiente.



Outra forma de comunicação que pode ser utilizada com a turma para esclarecer
dúvidas, por exemplo, é a ferramenta bate-papo, que permite uma comunicação
síncrona, ou seja, em tempo real. Bastando para isso, combinar um horário com os
cursistas (por meio da ferramenta aviso ou pelo webmail).



A ferramenta avisos é também importante para divulgar as comunicações gerais
para a turma, como por exemplo: datas dos presenciais, abertura e duração dos
fóruns, prazos para entrega das atividades. Porém, sugerimos que a mensagem publicada na ferramenta avisos seja também enviada pelo webmail, para garantir que
os cursistas tenham acesso a ela, mesmo sem entrar no ambiente.

Elaboração de Projetos

 Sugerimos que você crie um espaço informal de interação reservado aos cursistas,
para comunicações não relacionadas aos conteúdos do curso. Pode ser um fórum, de
nome “Café”, por exemplo, no qual o formador não precisa participar, mas é importante que seja acessado esporadicamente somente para observação das interações.
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Mas, caso você seja “marinheiro de primeira viagem”, acrescentamos as seguintes
orientações:



O clima do primeiro momento presencial do curso deve ser de acolhimento. Alguns
dos participantes também poderão ser “marinheiros de primeira viagem” e chegarem inseguros e até apreensivos com a nova situação. É importante que eles se
sintam à vontade no grupo e com o formador. É nesse momento que os laços entre
os participantes começam a ser criados e o grupo começa a se estabelecer como
tal e é seu papel facilitar esses processos.



Converse com a turma sobre as especificidades de ser cursista nesse curso (veja
o tópico a seguir), orientando-os a se organizarem para que possam participar da



Oriente os cursistas sobre a importância de acessarem e comentarem sistematicamente as produções dos colegas.



Reforce sempre os procedimentos para salvar e disponibilizar as produções (nome
do arquivo e local exato), de modo a manter o ambiente organizado, facilitando assim, o acesso aos arquivos.



Apoie e, sempre que possível, divulgue boas práticas de gerenciamento do tempo,
elas servem de exemplo para os cursistas que enfrentam mais dificuldade em gerenciar seu próprio tempo.



Fique sempre atento ao tom das comunicações dos cursistas, para que ninguém
monopolize discussões, ou coloque-se de forma intimidadora ou até mesmo agressiva com algum colega ou com o grupo. É importante você se fazer constantemente
presente nas discussões do grupo e, quando algo dessa natureza ocorre, sua presença é mais importante ainda, justamente para dar o exemplo de uma comunicação aberta e honesta e para garantir espaço de participação igual para todos.



O Diário de Bordo será utilizado nesse curso, ao final de cada eixo, como um espaço
de reflexão, para o cursista registrar sua análise sobre suas aprendizagens naquela
fase do curso. É importante o formador ler essas reflexões, dando um retorno com
palavras de encorajamento, solidariedade e empatia, com a intenção de mostrar
para o cursista que seu registro foi lido com respeito e consideração do formador.



Finalmente e não menos importante, esteja aberto para solicitar ajuda de um colega
formador mais experiente sempre que sentir necessidade. Procurar leituras relacionadas às práticas de educação a distância também ajudam.

Ser cursista neste curso:
Para alguns cursistas, essa pode ser a primeira experiência de participar de um curso
em modalidade híbrida. A seguir destacamos alguns pontos que consideramos importantes de serem abordados com os cursistas, para conscientizá-los da responsabilidade que
estão assumindo com o grupo e consigo mesmo.

Guia do formador

forma mais efetiva possível. Reforce a importância da pró-atividade, da autonomia,
o valor de ser protagonista de seus processos de aprendizagem.
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Em primeiro lugar, a tecnologia não pode representar um obstáculo para a sua
participação e aprendizagem, ao contrário, ela deve ser o mais transparente possível, por isso recomendamos que o aprendiz tenha acesso a recursos tecnológicos
compatíveis com as exigências do curso e possua um conhecimento mínimo de
informática e Internet.



A prática de ter horários determinados ao longo da semana para dedicar ao curso
ajuda muito, pois nos mantém em conexão constante com o que está acontecendo,
com os temas abordados, com as discussões e atividades em andamento. A falta
de acesso sistemático nos faz perder essa conexão e, além de não estarmos dando
nossa contribuição para o grupo, acumulamos atividades, perdemos o fio das discussões e isso pode causar desmotivação e até evasão. Organizando seu tempo,
sua aprendizagem será mais efetiva.



O curso está metodologicamente ancorado no potencial de interação e aprendizagem de uma comunidade virtual, na qual todos os participantes são igualmente
corresponsáveis por sua formação e manutenção, acessando de forma sistemática o ambiente, mantendo-se atualizado em relação ao que está sendo proposto e
desenvolvido, participando efetivamente nas discussões, realizando as atividades
propostas e cumprindo os prazos acordados. Esse espaço também será utilizado
como apoio nos momentos presenciais do curso.



Participar de um curso a distância é também compartilhar ideias, sentimentos, experiências e conhecimentos prévios que possam enriquecer uma determinada situação de aprendizagem, sem, contudo, tentarmos impor ao grupo nossas próprias
convicções. Devemos ter abertura sincera para ouvir, refletir sobre a opinião do outro, negociar significados, repensar nossas próprias posições e crenças e estarmos
honestamente dispostos a aprender.



Adote a prática de, além de explorar todas as referências sugeridas no curso, buscar referências adicionais sobre os temas que estão sendo abordados. Isso proporciona uma compreensão mais profunda das ideias e conceitos, além de enriquecer
a participação individual e a experiência do grupo. Compartilhe sempre boas referências com o grupo!



Identificar dificuldades e dúvidas, solicitar a ajuda de colegas e/ou do formador

quando necessário, são atitudes fundamentais em um curso a distância. Ficar “quietinho” por medo de se expor pode nos levar à confusão, à desmotivação e até mesmo à desistência.


Mantenha-se sempre informado sobre os prazos das atividades do curso publicadas pelo formador e procure seguir o cronograma determinado. Caso haja algum
imprevisto, não deixe de comunicar ao formador.

A comunicação escrita não tem o apoio da nossa comunicação não-verbal, dos nossos
gestos, expressões faciais, entonação de voz, o olhar, dessa forma, é preciso escolher
as palavras com muito cuidado. Um recurso interessante para nos ajudar a organizar as
ideias e reﬂetir sobre o tom da nossa comunicação escrita é fazer um “rascunho” em um
editor de texto e depois copiar e colar no ambiente.
A riqueza de uma experiência de aprendizagem em uma comunidade virtual sem dúvida passa pela relevância do tema abordado, pela coerência metodológica da proposta pedagógica, mas é também diretamente proporcional ao nível de responsabilidade e
comprometimento de todos os envolvidos, bem como à qualidade das interações e das
contribuições de cada um.
Vamos agora passar às considerações sobre o conteúdo a ser desenvolvido no curso.

O primeiro momento do curso, previsto para ser presencial, inicia-se com as apresentações do formador, dos cursistas e da proposta do curso. Todas as informações sobre
o curso estarão disponíveis no ambiente colaborativo de aprendizagem - e-ProInfo, para
que sirvam de apoio ao formador durante a apresentação da proposta do curso, sendo
que devem também ser acessadas pelos cursistas, de forma que eles conheçam o ambiente e o modo como o curso está organizado nele. Essa é também uma oportunidade
para os cursistas iniciantes “perderem o medo do mouse” e praticarem o acesso e a navegação no ambiente.

Guia do formador

Abertura do curso

É muito importante ﬁcar bem claro para os cursistas como o curso se desenvolverá na prática, como deverá ser a participação deles e, principalmente, de que forma eles serão avaliados.
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Sugerimos que você escolha dinâmicas tanto para apresentação dos participantes
quanto para ter uma ideia das expectativas deles em relação ao curso, antes de apresentar o curso propriamente dito. Dessa forma, você pode direcionar sua apresentação,
procurando tranquilizá-los, especialmente em relação às suas ansiedades e inseguranças.

Elaboração de Projetos

A seguir, você encontrará alguns comentários, cujo objetivo é auxiliá-lo a compreender
de que forma cada eixo está organizado e a intenção pedagógica por trás das propostas
das atividades a serem realizadas pelos cursistas. Esperamos ajudá-lo a ter uma visão
mais profunda e global do curso e do conteúdo abordado, para que você se sinta pisando
em um terreno ﬁrme quando iniciar a mediação das turmas.
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EIXO 1: PROJETO
O foco desse eixo é o conceito de projeto. Para isso é feito um resgate histórico dos
princípios que deram origem ao trabalho por projetos. O estudo teórico é encaminhando
de forma integrada com a prática, ganhando uma nova dimensão pela inserção no contexto tecnológico.
A elaboração da proposta de um projeto a ser desenvolvido pelo cursista é essencial
em sua prática pedagógica. Integrado a essa elaboração, são trabalhados os seguintes
temas, entre outros que possam emergir das necessidades contextuais:
 Projeto: visão histórica.
 Projetos e o uso de Tecnologias
 Distintas instâncias de projeto na escola.
 Pedagogia de Projetos e suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem.
 Exemplos de projetos.
 Elaboração do Projeto (roteiro).
E serão propostas as seguintes atividades para os cursitas:

Atividade 1.1

Meu projeto pessoal/proﬁssional

Atividade 1.2

Diálogo teórico

Atividade 1.3

Projeto e suas características

Atividade 1.4

Banco de Projetos

Atividade 1.5

Proposta de Projetos

Atividade 1.6

Reﬂexão sobre a aprendizagem

Guia do formador

Eixo 1: Projeto
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A parte introdutória do conteúdo desse eixo será desenvolvida já no primeiro encontro
presencial e o restante a distância.
Agora, vamos compreender os objetivos desse eixo, bem como os objetivos de aprendizagem a serem atingidos pelos cursistas.

Objetivos do eixo 1


Conceituar projeto e suas características numa visão histórica e metodológica relacionada com o contexto educacional e tecnológico;



Proporcionar a identificação das contribuições das TIC para o desenvolvimento
de projetos envolvendo suas distintas instâncias na educação e respectivas interrelações;



Planejar e elaborar o Projeto de sala de aula integrado com o uso das tecnologias
e mídias;



Propiciar a reflexão sobre a aprendizagem.

Objetivos de aprendizagem
Elaboração de Projetos

Espera-se que ao ﬁm deste eixo os professores-cursistas sejam capazes de:
 Reconhecer o conceito de projeto e suas características com o uso das tecnologias e
mídias, bem como as implicações envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem;
 Identificar e compreender as contribuições das TIC nas distintas instâncias educativas onde ocorre o desenvolvimento de projetos e a importância de suas inter-relações;


Desenvolver o planejamento e a elaboração do projeto de sala de aula integrando
o uso das tecnologias e mídias;



Produzir relatos e comentários sobre as experiências pedagógicas do projeto;



Refletir sobre a própria vivência de aprendizagem.

Formador, antes de iniciar a discussão do conteúdo desse eixo, sugerimos que escolha
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uma dinâmica para levantar conhecimentos prévios dos professores-cursistas, informações sobre o que entendem por projeto. Por exemplo, solicite que um participante voluntário diga o que entende por projeto, registre essa deﬁnição na lousa ou telão e, após isso,
solicite que os demais complementem a deﬁnição. Essas anotações poderão ser retomadas após a devida leitura e reﬂexão sobre esse tema no ambiente.
Em seguida, parta para a exploração do ambiente, no qual há uma breve contextualização do tema e o conceito de projeto é apresentado.

Para Refletir
Para reﬂexão, sugere-se um link para leitura complementar de um texto do Professor Nilson José Machado: Projeto de vida, disponível em: www.fm.usp.br/tutores/
bompt54.php

Em seguida é proposta a primeira atividade do curso.

Nesta atividade, os professores-cursistas são convidados a fazer uma introspecção, identiﬁcando algum aspecto dos projetos pessoais/proﬁssionais que gostariam de relatar e compartilhar com os colegas da turma no fórum “Meu projeto
pessoal/proﬁssional”. Eles devem também comentar os relatos dos colegas.

Lembrete

Guia do formador

Atividade 1.1 - Meu projeto pessoal/profissional

Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Meu projeto pessoal/proﬁssional”.
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Formador, essa é uma atividade individual, mas se houver tempo suﬁciente, é interes
sante que você proponha uma dinâmica para os cursistas (pelo menos os que se dispuserem) compartilharem seus projetos. Além de interessante, é também uma maneira das
pessoas irem se conhecendo melhor.

Elaboração de Projetos

Iniciar um curso com uma atividade individual e introspectiva, com uso de um editor de
texto, tem várias vantagens, tais como:
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Colocar o cursista em contato com o computador e com o ambiente do curso, estratégia especialmente importante para os iniciantes, oportunizando a prática do uso
dos recursos: escrever um documento em editor de texto, salvar o arquivo no computador, acessar o ambiente para disponibilizar o arquivo, participar de um fórum.



Falar de suas próprias experiências é mais confortável do que falar sobre conceitos
ainda frágeis, em construção.



A contextualização do conceito de projeto por meio da atividade oportuniza sua
significação/ressignificação.



Aproximar as pessoas pelos relatos pessoais, pela identificação com as expectativas e projetos apresentados, pela participação em um fórum.



Vivenciar a dinâmica de participação de uma discussão em um fórum de uma maneira mais informal, mais leve.

Essa atividade encerra o momento presencial.
Formador, lembre-se de antes de terminar o momento presencial, reforçar para os cursistas a importância da organização do tempo para a participação no curso e da disciplina para cumprir o planejamento pessoal (deixar para depois pode acarretar acúmulo de
tarefas, desânimo e até evasão!). Combine também com eles a forma como você fará os
atendimentos (síncrono e assíncrono).
A primeira parte a distância do curso inicia com um resgate histórico das ideias de
alguns teóricos que inﬂuenciaram a educação. Nesse percurso, procura-se evidenciar os
princípios que surgiram como ideário de educação, sendo que muitos deles continuam
presentes e ressigniﬁcados nas propostas atuais do trabalho com projetos em sala de
aula. São apresentadas ideias dos seguintes educadores:

Pestalozzi

João Pestalozzi, nasceu em Zuripe, Suíça em 1746 e faleceu e 1827. Foi um grande defensor da educação pública. Quando era
estudante ao ler Emilio de Rousseau teve o sentimento de que a educação podia elevar os homens, desenvolvendo uma educação
com afeto. Para Pestalozzi, os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma na criança.

Froebel

O alemão Friedrich Froebel (1782 a 1852), viveu na Prússia. Suas idéias reformularam a educação, ele foi um dos primeiros
educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas – idéia hoje
consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor.A essência de sua pedagogia são as idéias de atividade e liberdade.

Decrolly

O educador belga Ovide Decroly nasceu em 1871 e morreu em 1932. Sua obra educacional destaca-se pelo valor que colocou nas
condições do desenvolvimento infantil. Propôs o trabalho escolar organizado em “centros de interesse”. Entendia que as crianças
deveriam ter contato com o conhecimento de maneira global, ao contrário dos conteúdos fracionados dos currículos escolares.

Montessori

Maria Montessori nasceu na Itália, em 1870, e morreu em 1952. Educadora e também formada em medicina, iniciou um
trabalho com crianças com deficiências, vindo posteriormente a experimentar em crianças de evolução regular, os mesmos
procedimentos e materiais. Apontou a necessidade da atividade livre e da estimulação sensório-motora. O Material
Dourado é um dos muitos materiais idealizados pela Montessori para o trabalho com matemática.

Dewey

John Dewey (1859-1952), nasceu nos Estados Unidos, tornou-se um dos maiores pedagogos americanos, contribuindo
intensamente para a divulgação dos princípios do que se chamou de Escola Nova. Não aceitava a educação pela instrução
e propunha a educação pela ação; criticava a educação tradicional e a ênfase dada à memorização. Defendia uma
educação com a finalidade de propiciar à criança condições para que resolvesse, por si própria, os seus problemas, tendo
o conceito de experiência como fator central de seus pressupostos.

Kilpatrick

William Kilpatrick, discípulo de Dewey, nasceu nos EUA em 1871 e é considerado um dos mais destacados pedagogos
contemporâneos. Para ele, as atividades escolares deveriam ser desenvolvidas em forma de projetos, a fim de que a escola
se tornasse um espaço de vida e de experiência; uma escola onde os alunos fossem ativos.

Celestin Freinet nasceu na França em 1896 e viveu na sua terra natal até a sua morte, em 1966. Foi crítico da escola
tradicional e criou uma pedagogia do trabalho, dando ênfase aos estudos de campo e a produção do jornal feito em sala
de aula. Para ele, a atividade é o que orienta a prática escolar e o objetivo final da educação é formar cidadãos para o
trabalho livre e criativo, capaz de dominar e transformar o meio e emancipar quem o exerce.

Freire

Paulo Freire nasceu em Recife em 1921 e faleceu em 1997. É considerado um dos grandes pedagogos da atualidade e
respeitado mundialmente. Freire, autor da pedagogia do oprimido, defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a "ler
o mundo" para poder transformá-lo. Criticou a educação bancária onde o professor age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo. Enfatizou a importância de despertar a curiosidade do aluno, a reflexão, a indagação e
autonomia para aprender.

Hernández

Fernando Hernández, nascido na Espanha em 1957, é doutor em Psicologia e professor na Universidade de Barcelona.
Tem 52 anos e a mais de 20 anos se dedica a lutar pela inserção dos projetos de trabalho na escola. Para o autor, o
entendimento de Projetos como forma de aprender a pensar criticamente, leva a dar significado à informação, analisá-la,
planejar ações e resolver problemas. O projeto considerado como um ato problematizador pode contribuir para o
desenvolvimento do raciocino do aluno, na formulação de suas hipóteses, pondo à prova suas próprias conclusões.

Guia do formador

Freinet
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Ao longo do texto, são sugeridos alguns links para leituras complementares que propiciam aprofundamento no tema e reﬂexão:
Pestalozzi:
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/friedrich-froebel-307910.shtml
Froebel:
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/friedrich-froebel-307910.shtml
Decroly: http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/primeiro-tratarsaber-forma-unica-423099.shtml
Montessori:
www.centrorefeducacional.com.br/montesso.html
Dewey:
www.curriculosemfronteiras.org/classicos/teiapple.pdf
http://revistaescola.abril.uol.com.br/historia/pratica-pedagogica/john-dewey-428136.shtml

Elaboração de Projetos

Kilpatrick:
Kilpatrick, W. H. Educação para uma civilização em mudança. São Paulo: Melhoramentos, 1978.
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Freinet:
http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/mestre-trabalho-bom-senso-423309.shtml
Freire:
Portal do Instituto Paulo Freire: www.paulofreire.org
Em seguida é proposta a segunda atividade.

Atividade 1.2 - Diálogo teórico
Nessa atividade o cursista é convidado a escolher um dos teóricos apresentados,
fazer um estudo mais aprofundado de suas ideias, consultando as fontes sugeridas
ou outras que ele tiver acesso, destacar um aspecto considerado por ele importante e compartilhar com os colegas em um fórum.
Após deixar sua contribuição no fórum “Diálogo teórico”, o professor-cursista deve
ler as contribuições dos colegas, observando e analisando dentre os aspectos destacados as ideias convergentes destes educadores em torno do conceito de Projeto.

Lembrete

A proposta agora é partir da vivência prévia de participação em um fórum de discussão
para oportunizar uma discussão não mais no nível subjetivo, mas de caráter teórico, demandando do cursista estudo, pesquisa e reﬂexão sobre um determinado tema.
Formador, no fórum, sugerimos que faça comentários também formulando perguntas
que estimulem a reﬂexão, a compreensão e a comparação entre as ideias dos diversos
teóricos.
É importante orientar os professores-cursistas a continuarem interagindo nesse fórum
durante a realização das atividades deste eixo temático do curso, uma vez que as ideias
de outros teóricos irão sendo acrescentadas.

Guia do formador

Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Diálogo teórico”.

Chegando aos dias de hoje, são acrescentadas as ideias de Piaget, Hernández e Vigotsky, além do novo signiﬁcado de trabalho com projetos decorrente dessas ideias.
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Nesse ponto são sugeridos alguns links para leituras complementares sobre os autores:
Piaget:
http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/jean-piaget-428139.shtml
Hernández:
www.centrorefeducacional.com.br/fehernan.htm
www.conteudoescola.com.br/site/content/view/88/40/
Vigotsky:
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/lev-vygotsky-307440.shtml
E ainda um texto da Professora Maria Elisabette Brisola Brito Prado: Articulações entre
áreas de conhecimento e tecnologia. Articulando saberes e transformando a prática, disponível em: www.tvebrasil.com.br/salto.
Em seguida, são discutidos os conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade, e
o trabalho com projetos como potencializador de ambas, além da apresentação da próxima atividade.
A leitura complementar sugerida é um texto da Professora Maria Elisabette Brisola Brito
Prado: Interdisciplinaridade: refletindo sobre algumas questões. Disponível no ambiente do
curso.

Elaboração de Projetos

Chegamos agora na próxima atividade a ser realizada pelos professores-cursistas.
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Atividade 1.3 - Projeto e suas características
Nesta atividade, o professor-cursista é convidado a reﬂetir e debater suas ideias
com os colegas no fórum “Projeto e suas características”. Para orientar a discussão são apresentadas duas questões:



Todo projeto é interdisciplinar?
É possível desenvolver um projeto focado em um tema de uma determinada
área do conhecimento?

Lembrete
Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Projeto e suas características”.

Além das questões norteadoras, é indicada a leitura de uma entrevista intitulada Como
se trabalha por Projeto, concedida pela Professora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida
à Revista TVEscola, disponível em: http://mecsrv04.mec.gov.br/seed/tvescola/revistas/revista22/PDF/entrevista.pdf
A leitura, a reﬂexão e a discussão promovidas por essa atividade introduzirão a próxima
discussão sobre falsos juízos baseados em uma visão equivocada de transdisciplinaridade, como por exemplo, valorizar práticas transdisciplinares e negar atividades disciplinares e a interação entre as áreas de conhecimento e uma visão mais abrangente no
desenvolvimento de um projeto.
Os seguintes links para leituras complementares são sugeridos:
Ensinar e aprender com o computador: a articulação inter-trans-disciplinar, da Professora
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, disponível no ambiente do curso, com link para
acesso.

Projeto: uma nova cultura de aprendizagem, da Professora Maria Elizabeth Bianconcini
de Almeida, disponível no ambiente do curso.

Guia do formador

Ideias abordadas pela Professora Ivani Fazenda sobre Interdisciplinaridade de A a Z, disponível em: www.educacional.com.br/reportagens/educar2001/texto04.asp
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Atividade 1.4 - Banco de Projetos
Nesta atividade, os cursistas deverão identiﬁcar e registrar boas práticas com projetos usando tecnologias para a construção de um banco de projetos. Ele deverá
elaborar um relato de uma experiência a partir de sua própria prática ou de projetos
realizados por outros professores de sua escola.
O registro de cada projeto deve ser feito conforme roteiro disponível no ambiente
do curso e compartilhado com o grupo. Além disso, os cursistas devem também
acessar os relatos dos colegas.

Formador, observe se realmente os registros elaborados pelos cursistas caracterizam
um projeto ou se são atividades contextualizadas que não podem ser consideradas como
projetos. Não desmerecendo nenhuma contribuição, nos seus comentários evidencie os
aspectos que caracterizam um projeto. É importante que todos tenham a clareza do que
é um projeto e o que é uma atividade contextualizada.

Elaboração de Projetos

A busca, o registro e a oportunidade de conhecer várias propostas de projetos serão
uma introdução para o próximo tema a ser abordado: Projeto e Tecnologia.
Nessa etapa é apresentado o Projeto Amora, concebido pela Professora Léa Fagundes
e implantado no Colégio de Aplicação da UFRGS, com a participação de um grupo de
professores e pesquisadores. Este projeto é considerado uma referência a para a discussão sobre o trabalho com projetos integrando tecnologia. De acordo com tal metodologia
pedagógica, denominada Projeto de Aprendizagem, o projeto deve obrigatoriamente partir
de uma pergunta do aluno e a intervenção do professor deve ocorrer no sentido de levantar as dúvidas temporárias e certezas provisórias dos alunos, instigando-os à atitude de
pesquisador e produtor do seu conhecimento.
Como material de apoio para aprofundamento no tema há um podcast com uma fala do
Professor José Armando Valente sobre construcionismo, um link para um vídeo contendo
uma conversa entre Seymour Papert e Paulo Freire.
O podcast está disponível no ambiente do curso, com link para acesso: http://www.
paulofreire.ufpb.br/paulofreire/Controle?op=detalhe&tipo=Video&id=37
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Além desses materiais de apoio, também é sugerido um link para a leitura dos seguintes textos, como leitura complementar:
Sobre o Projeto Amora: http://amora.cap.ufrgs.br/ e http://amora.cap.ufrgs.br/coordenador.php.
Projeto de Aprendizagem (texto disponível no ambiente do curso, com link para acesso).
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; MORAN, José Manuel. Integração das Tecnologias na Educação. Salto para o Futuro. Brasília: SEED-MEC, 2005, p. 54-58, disponível
em: www.tvebrasil.com.br/salto
Para saber mais sobre as questões relacionadas à tecnologia na educação, o trabalho
com projeto e a formação de educadores, é recomendado um artigo de Pedro Ferreira de
Andrade, disponível no ambiente do curso.
Em seguida é proposta mais uma atividade para ser realizada pelos professores-cursistas.

Nessa atividade, os cursistas devem elaborar uma proposta de projeto a ser implementada em sala de aula. Sugere-se partir das observações feitas no Banco de
Projetos e de um diálogo prévio na escola. As ideias também devem ser compartilhadas com o grupo em um fórum e a proposta deve ser elaborada a partir de um
roteiro disponível no ambiente.

Se houver cursistas de uma mesma escola participando do curso, eles poderão elaborar o projeto em conjunto.

Guia do formador

Atividade 1.5 - Proposta de Projetos
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Essa atividade coloca o professor-cursista diante do desaﬁo de elaborar e pôr em prática
um projeto, vivenciando todas as etapas compreendidas nesse processo. Ela explicita também o nível de compreensão que o cursista tem do que é projeto, das maneiras como a tecnologia pode ser integrada e o seu grau de articulação com os demais professores da escola.
Formador, essa atividade é o ponto alto desse eixo: elaborar e implantar um projeto!
Para que ela seja realizada da forma mais efetiva possível, sua mediação será fundamental. Estimular os cursistas a trocarem ideias, discutir com eles a relevância pedagógica das
suas propostas e do uso de recursos tecnológicos que estão propondo, fazer perguntas
que estimulem a reﬂexão e a autoavaliação, incentivá-los a envolver outros professores da
escola no projeto, motivar os que estão com mais diﬁculdade para elaborar sua proposta,
oferecer sugestões, são exemplos de intervenções que você pode fazer.

Lembrete
Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Esboçando o Projeto”.

Após a proposta da atividade, são apresentadas algumas reﬂexões importantes para a
elaboração de um projeto, como:

Elaboração de Projetos

 A importância de a proposta do projeto ter abertura para possíveis redirecionamentos.
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O trabalho com projetos não pode ser uma “camisa-de-força” para todas as atividades escolares.



O conhecimento do ponto de vista técnico e pedagógico sobre as especificidades
e implicações envolvidas no uso dos recursos tecnológicos.



A necessidade de sensibilizar os demais atores da comunidade escolar quanto às
possibilidades do uso da tecnologia em novas práticas pedagógicas.



A importância de a escola desenvolver projetos de dimensões distintas, próprias de
cada instância do contexto educacional, porém de forma articulada.



O projeto da gestão escolar, expressando seu compromisso político, administrativo

e pedagógico como uma possível ação viabilizadora do projeto de sala de aula do
professor.
Em complemento a essas reﬂexões, são apresentadas duas questões:



Os conteúdos previstos para serem estudados numa determinada série são possíveis de serem abordados no projeto?
Como isto pode ser feito em sua prática pedagógica?

Uma breve discussão sobre avaliação no contexto do trabalho com projetos integrando tecnologias encerra esse eixo.
São revisitadas as questões propostas por Paulo Freire, que devem ser respondidas
para a escolha das estratégias e instrumentos de avaliação: Quem avalia? Para que avaliar?
O que avaliar? Como avaliar? Quais são os critérios de avaliação?
Defende-se uma avaliação baseada em processos e produtos. Nesse caso, a concepção de avaliação coerente com o trabalho por projetos deve ter caráter formativo e
processual, pois assume que o aluno é um ser ativo e interativo e o conhecimento é algo
inacabado em contínuo processo de reconstrução. As TIC trazem contribuições fundamentais para o registro de processos e produtos e a recuperação de tais informações,
facilitando o acesso, favorecendo a reﬂexão e a reformulação.

ALMEIDA, M. E. B. Educação Projetos, tecnologia e conhecimento. São Paulo:
PROEM, 2001.
CAPPELLETTI, I. F. Avaliação de currículo: limites e possibilidades. In: CAPPELLETTI, I. F. (org.). São Paulo: Editora Articulação Universidade/Escola, 2002.

Guia do formador

Sobre esse tema são recomendadas as seguintes leituras complementares:
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Atividade 1.6 - Reflexão sobre a aprendizagem

Elaboração de Projetos

Como atividade de encerramento do estudo desse eixo, é proposta uma reﬂexão
individual no Diário de Bordo. A partir das leituras, debates, indagações, produções
elaboradas, cada participante pode revisitar suas experiências e aprendizagens
acerca da temática desse Eixo de estudo. Esse é um momento pessoal de registro
do seu próprio processo de introspecção.
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EIXO 2: CURRÍCULO
O foco é a realização concreta do PITEC – Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo
em sala de aula, a qual ocorre em articulação com estudos teóricos para melhor compreender as concepções de currículo. Os seguintes temas são apresentados para estudos
neste eixo, além de outros que possam surgir no trabalho com os cursistas:
 Currículo (concepções e tendências).
 Integração de tecnologias ao currículo.
 Currículo por projetos.
 Projetos desenvolvidos em outros contextos educativos.
 O desenvolvimento do projeto na sala de aula.
E serão propostas as seguintes atividades para os cursitas:

Atividade 2.1

Painel das propostas do Projeto

Atividade 2.2

Compartilhamento do Projeto em ação

Atividade 2.3

Currículo e suas características

Atividade 2.4

Análise do Projeto na ação

Atividade 2.5

Podcast com Léa Fagundes

Atividade 2.6

Reﬂexão sobre a aprendizagem

O conteúdo desse eixo será introduzido em um momento presencial e posteriormente
desenvolvido a distância.

Guia do formador

Eixo 2: Currículo
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Objetivos do eixo 2


Conceituar currículo, sua organização, características e desenvolvimento por meio
de projetos que integram tecnologias.



Propiciar a identificação de conteúdos de áreas de conhecimento, estratégias e
tecnologias utilizados no desenvolvimento de projetos desenvolvidos em outros
contextos educativos.



Propor atividades que levem ao desenvolvimento de um Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo – PITEC.

Objetivos de aprendizagem

Elaboração de Projetos

Espera-se que ao ﬁm deste eixo os professores-cursistas sejam capazes de:


Reconhecer o conceito de currículo, bem como suas características e formas de
organização viabilizadas pelo uso de tecnologias digitais de informação e comunicação – TIC em seu desenvolvimento;



Integrar os recursos tecnológicos no desenvolvimento de projetos em atividades
curriculares;

 Identificar os conteúdos de áreas de conhecimento, estratégias e tecnologias envolvidos no desenvolvimento de projetos desenvolvidos em outros contextos educativos;



Desenvolver um Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo – PITEC.
Produzir relatos e comentários sobre as experiências pedagógicas vivenciadas no
desenvolvimento do PITEC.

O eixo 2 do curso Elaboração de Projetos será dedicado ao desenvolvimento do
PITEC – Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo, em articulação com estudos que
propiciem melhor compreensão do que seja o currículo que se constrói à medida que se
desenvolve o projeto.
Como contextualização do tema, aborda-se os instrumentos e as linguagens que fazem
parte da cultura da atual geração. Para ilustrar a preocupação de nós educadores diante
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dos desaﬁos colocados pelos novos modos de se comunicar, pensar, agir e aprender que
caracteriza a geração digital e provocar uma reﬂexão sobre o tema, sugere-se o vídeo Fronteiras Digitais, disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UFLNl1Z5rqI&NR=1
Formador, sugerimos que assista ao vídeo com antecedência, prepare algumas questões para suscitar reﬂexão e orientar a discussão desse tema antes e depois do vídeo.
Para saber mais sobre a atual situação de acesso à Internet nos lares brasileiros, são
apresentados alguns dados quantitativos levantados pelo IBOPE/NetRatings, disponível
em: http://idgnow.uol.com.br/internet/ideia20/archive/2008/09/28/ fronteiras-digitais-a-riqueza-na-base-da-pirmide-dos-bits/

Guia do formador

Em seguida é apresentada uma atividade para ser realizada pelos cursistas.
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Atividade 2.1 - Painel das propostas do Projeto
Essa atividade propõe o compartilhamento das propostas dos projetos elaboradas
na atividade 1.5 do Eixo 1, de modo que todos possam ter uma visão panorâmica
dos projetos.
Inicialmente, os cursistas devem elaborar uma apresentação contendo a proposta
do projeto elaborada por eles, compatível com o tempo combinado para cada um
apresentar. Se houver cursistas da mesma escola e estiverem desenvolvendo o
projeto em conjunto, eles deverão elaborar uma única apresentação e apresentá-la
em conjunto. A apresentação deve ser elaborada a partir do roteiro “Painel”, disponível no ambiente.
Sugerimos que solicite aos cursistas que, durante as apresentações, anotem as ideias
que vão surgindo para enriquecer sua própria proposta e as propostas dos colegas.
Após as apresentações, destacar as convergências entre as propostas de projetos
elaborados, comentar aqueles que apresentam características diferentes dos demais, procurar identiﬁcar o currículo previsto no desenvolvimento dos projetos, as
articulações entre disciplinas, além de sugerir também melhorias.

Elaboração de Projetos

Em seguida, abra o debate para que os cursistas possam colocar suas dúvidas e
sugestões às propostas de projetos dos colegas.

O próximo passo agora é propor a re-elaboração das propostas, com vistas a integrar as
sugestões recebidas e os aspectos interessantes vislumbrados nas propostas apresentadas,
que possam ampliar as possibilidades de o projeto promover ações que explorem efetivamente as propriedades das TIC e tragam novas aberturas ao desenvolvimento do currículo.
Formador, não esqueça de combinar com os participantes o tempo para cada apresentação, de modo a garantir que todos consigam apresentar seu projeto.
Esta atividade encerra a parte presencial deste eixo.
A parte a distância desse eixo se inicia com uma discussão sobre a importância do
uso das TIC no desenvolvimento de projetos pedagógicos, as possibilidades e novas
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perspectivas que essa prática possibilita para o desenvolvimento do currículo e para o
fazer do professor.
Para saber mais sobre esse tema, é indicada para leitura de uma matéria escrita por
Ebenezer de Menezes, da Agência EducaBrasil, sobre a fala da Profa. Monica Gather
Thurler, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra,
em um seminário realizado em São Paulo, com o tema “Formação de professores numa
escola aprendiz”, disponível em: www.midiamix.com.br/eb/exe/texto.asp?id=429

Como pontos para reﬂexão sobre este tema são
colocadas duas questões:


Que currículo é este que se desenvolve em projetos com o uso de tecnologias?



O que compreendemos por currículo?

A seguir, após retomados os passos já percorridos para a elaboração do projeto e
considerando que o mesmo já esteja sendo colocado em prática, é proposta a próxima
atividade do curso.

Trata-se de uma discussão realizada no fórum “Projeto em ação”, onde os participantes podem compartilhar com os colegas as diﬁculdades encontradas, as
estratégias utilizadas e as conquistas, bem como as potencialidades evidenciadas
durante a implantação do projeto.

Lembrete

Guia do formador

Atividade 2.2 - Compartilhamento do Projeto em ação

Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Projeto em ação”.
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Formador, incentive a participação de todos no fórum! Todos devem ler as descrições
dos colegas, tecer comentários, dar sugestões que contribuam para a análise sobre as
experiências particulares que estão sendo vivenciadas durante a implantação do projeto
em sala de aula. Sabemos que ao ser colocado em prática, o projeto ainda pode ser aprimorado, enriquecido.
O próximo passo é conhecer o projeto desenvolvido na aldeia dos índios Kuikuro, situada no Alto Xingu, como um exemplo de projeto que articula projeto, tecnologia e currículo.
Para isso, é sugerida a leitura de uma matéria sobre o esforço dos índios Kuikuro para preservar sua cultura por meio do desenvolvimento do projeto Vídeo nas Aldeias, promovido
por uma ONG de mesmo nome, voltado à produção de vídeos curtas-metragens, vários
deles premiados em festivais nacionais e internacionais.
A matéria é intitulada Câmera digital preserva tradição dos índios e está disponível no seguinte link, com acesso no ambiente: http://g1.globo.com/Noticias/
Tecnologia/0,,MUL76884-6174,00 CAMERA+DIGITAL+PRESERVA+TRADICAO+DOS
+INDIOS.html
Um vídeo produzido pelos índios Kuikuro também é sugerido, disponível em: http://
www.youtube.com/watch?v=fJvkItqA7HU&feature=related

Elaboração de Projetos

São apresentadas algumas questões para reﬂexão individual sobre o texto e o vídeo:


A produção desse vídeo pode ser caracterizada como um projeto que articula currículo, tecnologia e cultura? Quais evidências vocês identificam a esse respeito?



Que conhecimentos, atitudes, valores e procedimentos configuram essa produção?



O que é currículo?

Em seguida é apresentado o conceito de currículo vivido, tendo como base a experiência vivenciada pelos índios desde a concepção do projeto até a execução do vídeo.
A ideia de usar esse exemplo dos índios, de compreender este contexto de um projeto
sociocultural com o uso de tecnologias, cuja trajetória delineia um currículo informal desenvolvido fora do âmbito escolar, permitindo alargar nossa visão, nos ajuda a entender o
currículo em situação de educação formal.
Para conhecer mais sobre o tema, é sugerida a leitura do texto Os múltiplos conheci-
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mentos: saberes do aluno, saberes do professor; saberes locais, saberes universais, de Zilda
Kessel. Disponível no Boletim do Salto para o Futuro. TVESCOLA. Série “A aventura de
conhecer”, Programa 3, setembro de 2008.
A questão “Vocês já identificaram que o uso de tecnologias na prática pedagógica impulsiona a abertura do currículo para incorporar as experiências dos alunos, seu contexto de vida
e o que ocorre no mundo?” introduz uma discussão sobre a possibilidade que a tecnologia
pode proporcionar para o estabelecimento de conexões entre a escola, o cotidiano da vida
dos alunos e os acontecimentos do mundo; de integração do local com o global; de abertura de fronteiras para o diálogo e o trabalho integrado entre as disciplinas escolares.
Em seguida, é abordado o trabalho por projeto usando os recursos da tecnologia na
perspectiva de temas transversais e no âmbito dos PCN, como uma possível contribuição
para o desenvolvimento tanto dos conteúdos disciplinares como de uma nova maneira de
ser e estar frente à nossa realidade: atitude, comprometimento, engajamento, diversidade
de leituras etc.

Sobre o tema Tecnologia e Currículo, é sugerida a leitura do texto Tecnologia Educativa e Currículo: caminhos que se cruzam ou se bifurcam?, da professora Clara Pereira
Coutinho, do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade de Braga, Portugal. O
artigo foi apresentado no VII COLÓQUIO SOBRE QUESTÕES CURRICULARES, 2006,
que também possui um link para acesso: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6468/1/Texto%20Col%20QC%202006.pdf
Após as discussões desses pontos é apresentada a próxima atividade do curso.

Atividade 2.3 - Currículo e suas características

Guia do formador

Para aprofundamento, é sugerida a leitura do livro O computador em sala de aula: articulando saberes, das professoras Fernanda M. P. Freire e Maria Elisabette B B Prado.
Disponível no site do NIED-Unicamp: www.nied.unicamp.br/oea//pub/livro2/index.html

Essa atividade propõe uma discussão no fórum “Currículo e suas características”,
baseada na seguinte pergunta: Como se caracteriza o currículo que se desenvolve
com o uso de computadores e Internet nas atividades de sala de aula?
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Formador, incentive a participação de todos no fórum! Todos devem ler as considerações dos colegas e apresentar suas argumentações sobre a temática, com base nas
leituras e reﬂexões que antecedem essa atividade.

Lembrete
Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Currículo e suas características”.

Para concluir a discussão desse ponto, é sugerida a leitura da entrevista de Antonio
Flávio Moreira, reconhecido pesquisador brasileiro da área de currículo, concedida para o
programa Salto para o Futuro, na qual ele aﬁrma a importância de o currículo escolar estar
em consonância com a sociedade plural em que vivemos hoje e de a escola conceber o
currículo como um conjunto de experiências de aprendizagem, disponível em: www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=28

Elaboração de Projetos

Em seguida, é apresentada a concepção de “design emergente” de David Cavallo,
que incorpora ao currículo as mudanças provocadas pelo trabalho que se desenvolve a
partir das problemáticas contextuais. Essa perspectiva requer uma postura investigativa
do contexto imbuída de ousadia e ﬂexibilidade para lidar com os imprevistos, mas com
clareza de propósito.
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Após a apresentação da concepção de currículo como um processo de construção social, resultante de escolhas que consideram “o que” deve ser aprendido, o “como” ensinar
para favorecer a aprendizagem, e principalmente “por que” ensinar certos conhecimentos
e não outros, os cursistas serão convidados a analisar o projeto PITEC em desenvolvimento no contexto da prática pedagógica, em busca de identiﬁcar as construções curriculares.

Atividade 2.4 - Análise do Projeto na ação
Os cursistas devem retomar a proposta do PITEC elaborada no Eixo 1 deste curso
e interrogar sobre o andamento do projeto em relação aos seguintes aspectos:
tema, disciplinas envolvidas, objetivos, ações realizadas, atitudes e valores vivenciados, resultados alcançados, utilizando o roteiro “Análise do Projeto na ação”,
disponível no ambiente.

Após esta atividade, são apresentadas algumas questões para reﬂexão, tendo como
pano de fundo o documento “INDAGAÇÕES SOBRE CURRÍCULO. Currículo e Desenvolvimento Humano”, publicado pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de
Educação Básica, em 2007.
Este documento encontra-se no ambiente e-ProInfo e também é disponibilizado o link
para acesso externo: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf
São também apresentadas algumas questões como pontos para reﬂexão:
 Como podemos enfrentar os desafios que levem à concretização do projeto de
escola democrática?

 Como podemos trabalhar a flexibilização da organização curricular tornando-a
adequada para a trajetória de uma sociedade complexa e em contínuo processo de
mudança?
Em seguida, é apresentada uma síntese sobre a organização do currículo no processo
de escolarização como objeto de estudos e propostas nas políticas educativas do Brasil
desde os anos 20, com o Movimento da Escola Nova, a partir das ideias de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, os quais foram fortemente inﬂuenciados pelo
pensamento de Dewey e Kilpatrick, passando pelas ideias de Fernando Hernández sobre
currículo baseado em projetos.

Guia do formador

 Que respostas nos permitem ir além da visão de currículo como conteúdos prontos
a serem passados aos alunos?
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Sobre este tema são indicadas as seguintes leituras complementares, com links para
acesso:
Vida e obra de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho:
http://www.youtube.com/watch?v=UJQxKTbMTgs
Texto de Cristiane Marangon e Eduardo Lima sobre as ideias de Fernando Hernández:
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/materias_296380.
shtml?page=page1
Críticas de Fernando Hernandez e Joana Sancho ao currículo baseado em disciplinas descontextualizadas e sem conexão entre si, em entrevista à revista Isto é online:
http://www.terra.com.br/istoe/1910/especial_proxima_geracao/1910_espanhois_
dao_aula.htm
Para fechar a discussão desse ponto são novamente apresentadas algumas questões
para reﬂexão:


Quais as contribuições das TIC ao desenvolvimento de projetos?



Como se desenvolve o currículo por meio de projetos?

Elaboração de Projetos

Em seguida, mais uma atividade do curso é proposta.

Atividade 2.5 - Podcast com Léa Fagundes
Nesta atividade, os cursistas são novamente convidados a participar do fórum de
discussão “Cultura Digital e Currículo”, partindo de um depoimento da Professora
Léa Fagundes, no qual ela desaﬁa a reﬂexão colocando a seguinte questão: Você,
educador, está pronto para a cultura digital?disponível no ambiente.

Lembrete
Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Cultura Digital e Currículo”.
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Formador, incentive a participação de todos no fórum! Todos devem ler as considerações dos colegas e apresentar suas argumentações sobre a temática, com base no
depoimento da Profa. Léa Fagundes.
A análise de projetos desenvolvidos em outros contextos com o uso das TIC permite
ampliar as possibilidades das experiências curriculares com o desenvolvimento de projetos e fornece referências de outros contextos e proﬁssionais com os quais vocês possam
estabelecer contatos e com a ﬁnalidade de compartilhar experiências.
Diante disso, são propostas algumas situações para análise e identiﬁcação de aspectos
que possam ser recontextualizados para o desenvolvimento de projetos em sua escola.
Incentive também os professores-cursistas a explorarem os links sugeridos. Os projetos apresentados podem ser fontes de inspiração e ideias para novas propostas!
 Projetos educacionais realizados em escolas: http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/link.html?categoria=15


Baú de projetos do Kidlink Brasil: http://www.kidlink.org/portuguese/kidproj/
bau.html

 Projetos: Coisas boas da minha terra e Coisas boas para minha terra: http://www.
educarede.org.br/educa/index.cfm?id_comunidade=15



Projeto mão na massa, em educação infantil: http://www.unipli.com.br/mestrado/rempec/img/conteudo/3_com_a_mao_na_massa_na_medicao_da_terra.pdf



Projeto agroecologia: http://www.agroecologiaemrede.org.br/upload/arquivos/
P325_2005-08-25_142702_445SNO.pdf



Projeto Voo – BPF: http://voobpf.blogspot.com/

Concluindo este Eixo de estudo, passando pelas contribuições das TIC no desenvolvimento de projetos, discute-se “Qual será o papel de cada educador nesse processo de construção do currículo por projetos com o uso de tecnologias?” a partir das ideias de Paulo Freire.

Guia do formador

 Projeto Gestão da Água Doce, desenvolvido na Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, em Portugal: http://www.esec-povoa-lanhoso.rcts.pt/socrates/index.htm
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Atividade 2.6 - Reflexão sobre a aprendizagem

Elaboração de Projetos

Como atividade ﬁnal, partindo das leituras, debates, indagações, produções elaboradas, cada participante é convidado a revisitar suas experiências e aprendizagens acerca da temática desse Eixo de estudo. Este é um momento pessoal de
registro do próprio processo de introspecção e as reﬂexões devem ser registradas
no Diário de Bordo. A seguinte questão orientadora é apresentada para auxiliar o
cursista nesta tarefa: O que aprendemos sobre currículo por projetos com o uso de
tecnologias neste eixo?
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EIXO 3: TECNOLOGIA
Na perspectiva da espiral ascendente do conhecimento e da formação, este eixo tem
como foco a análise do currículo (conceitos, procedimentos e atitudes) construído no desenvolvimento do projeto e o papel das tecnologias utilizadas. Os temas previstos para
estudos são:
 Projetos e tecnologias: abrindo as fronteiras do currículo.
 Currículo na ação.
 Cartografia cognitiva e mapas conceituais.
E serão propostas as seguintes atividades para os cursitas:

Atividade 3.1

Socialização do PITEC

Atividade 3.2

Reﬂetindo no coletivo

Atividade 3.3

Mapa conceitual do PITEC

Atividade 3.4

Reﬂexão sobre a aprendizagem

O conteúdo desse eixo será introduzido em um momento presencial e posteriormente
desenvolvido a distância.

Objetivos do eixo 3


Desenvolver atividades que propiciem aos alunos a análise do currículo construído
no desenvolvimento do Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo – PITEC e o
papel das tecnologias utilizadas.



Propiciar a identificação de conceitos de áreas de conhecimento, procedimentos e
atitudes mobilizados no desenvolvimento do PITEC.

Guia do formador

Eixo 3: Tecnologia
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Realizar estudos sobre mapas conceituais como estratégia para facilitar a aprendizagem significativa e mapear o currículo desenvolvido em projetos de trabalho.

Objetivos de aprendizagem
Espera-se que ao ﬁm deste eixo os professores-cursistas sejam capazes de:


Identificar o currículo construído no desenvolvimento do Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo – PITEC e o papel das tecnologias utilizadas.



Identificar conceitos de áreas de conhecimento, procedimentos e atitudes mobilizados no desenvolvimento do PITEC.



Construir mapas conceituais sobre a aprendizagem desenvolvida ao longo deste
curso.

Neste terceiro eixo – o último – do curso Elaboração de Projetos, vamos analisar e sistematizar a experiência realizada com o Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo – PITEC.

Elaboração de Projetos

Para isto, sugere-se um momento presencial para a socialização do processo e do resultado do PITEC com os colegas da turma. Para subsidiar essa prática, inicialmente há
uma discussão sobre o processo de socialização, sua importância e as demandas que ele
nos impõe.
Mas qual é a importância da socialização para o aprendizado?
A socialização requer que os atores envolvidos no projeto revisitem a própria experiência
e explicitem para seus pares a sua compreensão sobre a experiência vivenciada no projeto.
Revisitar envolve imprimir um novo olhar sobre uma ação já vivida, implica fazer uma releitura. Esse processo é rico porque propicia a reﬂexão sobre as ações desenvolvidas no projeto.
O processo de explicitação demanda uma reorganização do pensamento para expor de forma clara e coerente aquilo que pretende compartilhar. Ele também propicia a reﬂexão sobre
as ações desenvolvidas no projeto. O ato de revisitar e explicitar o processo e o resultado do
PITEC potencializa a reﬂexão sobre as ações vivenciadas e a sua compreensão.
Esta etapa é iniciada por uma discussão acerca da importância da reﬂexão sobre e
durante uma ação, como uma ferramenta poderosa para o aprimoramento da prática,
fundamentada pelas ideias de Dewey e Shön. Discute-se especialmente a reflexão-sobre-
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a-ação e a reflexão-na-ação no contexto da prática pedagógica, mais especiﬁcamente,
no contexto do desenvolvimento do PITEC pelos professores-cursistas desse curso. Em
seguida, é apresentada a próxima atividade do curso.

Atividade 3.1 - Socialização do PITEC
Considerando os aspectos envolvidos no processo de socialização do projeto desenvolvido no contexto da escola, nesse momento presencial do curso cada participante fará a apresentação do PITEC.
Essa apresentação deverá constar dos aspectos signiﬁcativos que ocorreram durante o processo de realização do PITEC, considerando os conhecimentos mobilizados, as estratégias utilizadas, as atitudes e valores envolvidos e os resultados
que essa experiência trouxe para o seu aprendizado.

Após as apresentações e, considerando que na prática de aprender ouvir o outro,
falar para o outro, confrontar pontos de vistas diferentes, reconhecer convergências de ideias, rever as próprias concepções, projetar novas práticas, a reﬂexão
assume um caráter coletivo e, iniciando a última parte a distância do curso, nova
atividade é proposta.

Guia do formador

Caro formador, não se esqueça de combinar com os participantes o tempo para
cada apresentação, de modo a garantir que todos consigam socializar seus projetos. Sugerimos 10 minutos, mas este tempo também vai depender do tamanho da
turma e da quantidade de apresentações.
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Atividade 3.2 - Refletindo no coletivo
Para dar continuidade ao processo reﬂexivo desenvolvido no coletivo da turma,
os participantes são convidados a compartilhar o entendimento que cada um tem
sobre o papel das tecnologias no desenvolvimento de um projeto integrado ao
currículo no fórum “Papel das tecnologias integradas ao currículo”, considerando as
apresentações dos PITEC e os aspectos discutidos na turma.

Lembrete
Lembre-se de abrir com antecedência o fórum “Papel das tecnologias integradas ao
currículo”.

Elaboração de Projetos

Formador, incentive a participação de todos no fórum! Todos devem ler as contribuições dos colegas e apresentar suas argumentações, com base na prática de implementação do PITEC nos estudos e nas leituras feitas durante o curso.
Após essa atividade, sob o tema “O que se aprende com o projeto?”, discute-se alguns
aspectos da aprendizagem signiﬁcativa de Ausubel, no contexto do trabalho com projetos.
As questões a seguir introduzem a importância da retomada e do registro dos conteúdos que foram abordados no decorrer do projeto, bem como suas interligações e o mapa
conceitual; a partir das ideias de Joseph D. Novak, é apresentado como uma ferramenta
para facilitar essa visualização.
Mas como saber quais conceitos foram trabalhados no desenvolvimento de um projeto?
Os conceitos previstos foram abordados? Quais conceitos emergiram na ação? Quais procedimentos e atitudes foram utilizados no decorrer do projeto?
Formador, sugerimos que explore essas questões com a turma, estimulando a troca de
ideias e procurando enfocar quais estratégias os professores utilizam para ajudar o aluno
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a identiﬁcar os conceitos e ideias desenvolvidos no decorrer de um projeto.
Sobre a utilização de mapas conceituais, é sugerida a leitura da entrevista com Gilda Helena Campos sobre o tema Mapas Conceituais colaboram para a construção do conhecimento,
disponível em: www.ead.sp.senac.br/newsletter/julho05/entrevista/entrevista.htm
É também sugerido um texto da Profª Lia C. B. Cavellucci contendo uma breve revisão
sobre mapas conceituais e sobre aprendizagem signiﬁcativa. O texto Mapas conceituais:
uma breve revisão está disponível no ambiente do curso, também com link para acesso.
Em seguida são abordadas as formas de utilização de mapas conceituais. Neste ponto
destaca-se o uso dos mapas conceituais nos processos de avaliação da aprendizagem dos
alunos, baseando-se em categorias construtivistas propostas pelo Prof. Ítalo Modesto Dutra.
Para aprofundamento no tema é sugerida a leitura do texto Mapas conceituais e uma
proposta de categorias construtivistas para seu uso na avaliação da aprendizagem, do Prof.
Ítalo Modesto Dutra.
Após considerações sobre a mediação pedagógica nas situações de aprendizagem,
especialmente no trabalho com projetos, é apresentada mais uma atividade do curso.

Durante a socialização do PITEC que ocorreu na atividade 3.1, no encontro presencial, os professores-cursistas vivenciaram um processo de reflexão-sobre-ação e,
provavelmente, identiﬁcaram aspectos que podem ser reformulados.
O Projeto foi esboçado no eixo 1, colocado em ação durante o eixo 2 e socializado
no eixo 3. Agora, ele deverá ser reformulado e a partir dessa nova versão, a proposta dessa atividade será a elaboração de um Mapa conceitual do PITEC. Para
isso, cada um poderá escolher o recurso tecnológico que preferir (CMap, Editor de
apresentação, editor de textos).

Guia do formador

Atividade 3.3 - Mapa conceitual do PITEC
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Formador, considerando os recursos disponíveis no CMAP, sugerimos que você, caso
ainda não conheça esse software, pratique a construção de mapas conceituais nele, é
bem simples! Motive os professores-cursistas que ainda não utilizaram esse recurso a
considerar seu uso, para que se apropriem dessa ferramenta também, pois ela poderá ser
utilizada em atividades com seus alunos. Os dois links para tutoriais do CMAP sugeridos
podem ajudá-lo.



http://spider.ufrgs.br:8001/servlet/SBReadResourceServlet?rid=11477710985
62_1286438531_362&partName=htmltext
http://guaiba.ulbra.tche.br/~yanzer/Manual_Cmap_Tools.pdf

E, como atividade ﬁnal do curso, solicita-se aos professores-cursistas voltarem ao Diário de Bordo, reﬂetindo sobre as questões: O que aprendemos sobre Mapas Conceituais?
O que aprendemos sobre o papel das tecnologias no desenvolvimento do PITEC? E a
integração das tecnologias ao currículo na perspectiva do trabalho por projeto?

Elaboração de Projetos

Atividade 3.4 - Reflexão sobre a aprendizagem
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A partir das leituras, debates, indagações, produções elaboradas, cada participante pode revisitar suas experiências e aprendizagens acerca da temática estudada
ao longo do curso e registrar suas reﬂexões no Diário de Bordo. Este é um momento pessoal de registro do seu processo de introspecção.

