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O discurso: 

Nossa missão é formar o 

cidadão integral crítico e 

reflexivo, blá..blá..blá.. 



Quem é o sujeito integral 
que queremos formar? 



Sujeito integral: 
Criativo 

Espírito de Liderança 

Flexibilidade Inovador 

Aceite desafios 

Equilíbrio Emocional Relações 
Interpessoais 

Trab. em Equipe 

Autonomia 



A ressignificação do currículo 
e as novas práticas.    



Uma saída: 
O trabalho com os conteúdos  

de forma procedimental 

Os procedimentos expressam um  

saber fazer. 





    Conceituar: 



Um projeto 
sempre rompe 
com o presente e 
sonha/projeta  
um futuro. 



    Qual Projeto? 

Projeto pessoal Projeto profissional 

Projeto Institucional Projeto de trabalho 



Projetos e intenções: 
Por que trabalhar com Projetos? 

Porque está na moda... 
Porque a coordenadora 
mandou... 





Propiciar meios, 
ambiente e situações  
que auxiliem na 
resolução de um 
determinado 
problema que seja 
significativo ao 
aluno.  

   A função do projeto: 



Projetos e interações 

Interação entre 
os alunos 

Interação com 
o objeto de 

conhecimento 



   Diagnóstico   
(necessidades, 
interesses, sonhos, 
desejos, etc.). 

    O Tema 

O início de tudo: 



Problematização 



O Tema - 1° momento: 

Escutar 
(aquilo que não se ouve) 

Enxergar 
(aquilo que não se vê) 



   E quando o aluno não 
 “enxerga” o problema? 

É preciso 
“vender” a 
idéia do 
projeto... 





Então o 
professor não 
pode sugerir um 
tema, propor 
algo que julga 
ser importante 
para os alunos? 

O Tema 



Vamos para a prática? 

Discutir: “como fazer”. 



Etapas operacionais  
de um Projeto. 



As ações. 
(plano de trabalho) 

Professor Aluno Estratégico e Operacional. 

Os diferentes papéis. 
O planejamento: 



(Planejamento dos alunos – ações: 

O que fazer?      Como fazer?      
Quando fazer? 

Para que fazer?  Qual a importância?     

Qual o significado? )



Exemplos: 
•  Desenvolver o senso critico dos alunos.(??) 

•  Auxiliar no desenvolvimento do senso crítico 
dos alunos, por meio de atividades que 
possam colocá-los diante de situações que 
exijam seu posicionamento. 

•  Os alunos deverão elaborar uma cartilha sobre 
higiene corporal.(??) 



Professor Aluno 

Auxilia com os recursos. 

Os diferentes papéis. 
A execução: 

Realiza as ações planejadas. 



Mediação do  
professor  para a 

coleta de    
informações 

Internet Filmes 

Biblioteca 

Palestras 

Excursão/Visitas 



Mediação do  
professor  para o 
mapeamento das    

informações 

Classificar, selecionar, 
analisar, filtrar, 

depurar, sintetizar, 
etc. 

Verificar e utilizar o 
que for necessário ao 

projeto. 

Aprendizagem 

Conhecimento 



Os diferentes papéis. 
A depuração: 

Professor Aluno Questiona e provoca. 

Melhora o projeto. 

(ação-reflexão-ação)  



Orienta e assiste. 
(ele já auxiliou em recursos, mediou o 
processo, provocou a depuração, etc.) Professor Aluno 

Planeja a forma da exposição,  

apresenta os resultados e  

assim consolida os  

conhecimentos obtidos . 

Os diferentes papéis. 
A apresentação: 



Professor Aluno 
Medeia a sessão de 
avaliação.  

Avalia o projeto pelos 
objetivos. 

Os diferentes papéis. 
A avaliação: 

Faz a avaliação e a crítica  



Professor Aluno 

Tema  

Planejamento 

Acompanha  

Avalia 

Fechamento 

Planejamento 

Execução 

Depuração 

Apresentação 

Avaliação 

Os diferentes papéis. 



PROJETOS E 
INTERDISCIPLINARIDADE 



Objetivos básicos da 
Interdisciplinaridade 

•  Evitar a fragmentação e a 
compartimentação dos diferentes 
saberes. 

•  Propiciar a integração das 
diferentes áreas do conhecimento. 

•  Gerar a postura interdisciplinar, 
formando um cidadão com uma 
visão ampla da realidade na qual  
está inserido . 



Qual o problema da prática? 

Os conteúdos são 
divorciados da realidade  
do aluno. 
Produz-se um  
conhecimento  
desvinculado da vida 
humana e da sociedade. 



A solução: 

•  Propiciar ao aprendiz uma visão 
do todo, das interações  entre 
as disciplinas, os saberes e os 
conhecimentos, na realidade  e 
sobre a realidade. 

•  Como prática, busca-se o 
trabalho interdisciplinar. 



Uma prática  
(pseudo) interdisciplinar. 
Algumas considerações.... 

Tema único não garante a 
interdisciplinaridade; 
Uma “paradinha” nos 10 minutos finais 
de aula; 
Não existe a troca e o diálogo entre a 
equipe. 
Existe o especialista que não precisa 
do outro. 
Não é formada uma equipe com 
confiança mútua. 



Alguns equívocos...  
•  A coordenação/direção estabelece 

um tema para se trabalhar um 
projeto. 

•  No projeto estabelecido, o 
professor não enxerga uma relação 
entre seus conteúdos atuais e o 
tema do projeto. 



Alguns equívocos...  
•  Quando existe uma relação, entre o 

conteúdo e o tema do projeto, essa 
é tratada de forma dissociada da 
realidade do aluno. 

•  Todas as disciplinas precisam 
trabalhar. 



Alguns equívocos... 

•  Na realização do trabalho, os 
professores não se reuniram, não 
interagiram e não definiram onde 
e quando será demonstrado, aos 
alunos, as relações 
interdisciplinares. 

•  Não se desenvolveu uma atitude 
interdisciplinar entre os 
envolvidos. 



“... Atitude de reciprocidade que 
impele à troca, que impele ao 
diálogo com pares idênticos, com 
pares anônimos ou consigo mesmo - 
atitude de humildade diante da 
limitação do próprio saber, atitude de 
perplexidade ante a possibilidade de 
desvendar novos saberes...” 
      Fazenda, 1988, p.82 

Uma atitude interdisciplinar 



As ferramentas auxiliares: 



Gerações diferentes… 



 A geração Z: 

ü Após 1995/2000 
ü Internet banda larga 
ü Comunidades Virtuais 
ü Ipod, celular, vidogame, etc. 
ü Multitarefas 
ü Tempo para o “prazer” 
ü Só aceitam o que tem 

utilidade na sua vida 
•  Só aceitam o que tem 

utilidade na sua vida 



Quando, como 
e por que 
utilizar  
a tecnologia? 



É necessário entender e 
incorporar as linguagens  
dos nossos alunos... 

1º 



Será que a 
gente não pode 
ver isso no 
Google Earth? 

Glogle o 
que???? 



Objetivo:  
Melhorar a 
comunicação entre os 
interlocutores 
(professores e alunos) 
para favorecer a 
aprendizagem. 



Cuidado!! 

Não fazer o “velho” com o “novo”. 

http://www.youtube.com/watch?v=mKbEbKQZVQU 

2º 



Cuidado!! 

“Fazer de conta...” 



E a Internet 



A Internet ainda 
está sendo 
utilizada como 
uma grande 
biblioteca para 
coletas de dados 
e informações. 
Uso do “velho” com o 
“novo” 



Por que não mudar a 
metodologia? 

Por que os trabalhos e 
atividades precisam utilizar 
apenas textos verbais? 



Blogs temáticos. 

O Blog permite a 
criação de texto 
plurais (verbal, 
imagético, 
sonoro) com 
possibilidade de 
interação 
(comentários, 
perguntas, etc.)  



Outra possibilidade: 

ü Edição de vídeo streaming (textos 
plurais): gravação, edição e postagem no YouTube.  



É possível abastecer a rede sem tecnologia? 

Uma forma de usar o “novo” com o “novo”. 



Qual os desafios do 
professor? 

Estabelecer critérios de avaliação para os 
“trabalhos virtuais” (textos plurais, os mecanismos 
de interação, as atualizações, o acompanhamento, 
etc.) 

Mudar as crenças e modelos mentais sobre as 
formas das atividades e das metodologias 
utilizadas. 



O planejamento, execução e depuração: 

 A tecnologia pode mudar o  
modelo unilateral de o professor 
deter toda informação na sala de 
aula. 

Novo conceito: Projetos telecolaborativos 

Tele = à distancia 
Colaborar = compartilhar o trabalho 



Projeto telecolaborativo: 
É aquele onde os participantes (alunos e 
professores) podem compartilhar  o 
projeto de trabalho à distância.  
Por exemplo, por e-mail,  fórum, 
comunidades, AVA, Skype, etc. 

Este compartilhamento pode nascer  
desde o planejamento (colaborativo)  
e prosseguir nas etapas de execução  
e depuração. 



Projeto telecolaborativo: (continuação) 

ü Trocas interpessoais (entre alunos e entre 
professores); 
ü Reuniões de trabalho (para planejamento, 
por exemplo); 
ü Interação com especialistas (diferentes 
disciplinas e/ou profissionais da área); 
ü Divisão de trabalho para coleta e análise de 
dados e informações; 
ü Criações sequenciais *. 



Por exemplo, Google Docs: (Gratuito) 







xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx 

Adicionar pessoas 
na conversa 

Utilizar a WebCam 



Projeto telecolaborativo: (continuação) 

Enfim, as tecnologias propiciam artefatos 
para auxiliar nas etapas de planejamento, 
execução e depuração, expandindo o 
projeto para além da sala de aula e 
ampliando as possibilidades na resolução 
do(s) problema(s) de forma coletiva e 
colaborativa. 



O momento atual... 
• Refletir sobre a subutilização 

das tecnologias. 
•  Incorporar as tecnologias para 

fazer o “novo” com o “novo”. 
• Desenvolver uma “nova” 

metodologia para utilizar com 
uma “nova” tecnologia. 



Rupturas 

. 

www.espectrum.com.br 

Modelos 
Mentais 

Peter Senge – A quinta disciplina 



Modelo Mental 

. 

www.espectrum.com.br 



. 

www.espectrum.com.br 

Modelos 
Mentais 

Peter Senge – A quinta disciplina 

Rupturas 



Reflexão: 



Contatos: 

e-mail: nilbo@nilbonogueira.com.br  

Site: www.nilbonogueira.com.br 

Celular: (12) 98218-8888 

Facebook: https://www.facebook.com/nilbo.nogueira.7 

Youtube: https://www.youtube.com/user/nilbornogueira 


