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Por que ler o Guia Prático?
Um dos nossos maiores sonhos é poder facilitar a troca de experiência entre todos os
professores interessados em desenvolver projetos educacionais no Brasil. Como isso
ainda não é possível, decidimos começar sintetizando, da forma mais simples e prática
possível, algumas das reflexões que fizemos sobre esse tema até hoje. Nosso objetivo é
puxar conversa com educadores e educadoras interessados em conhecer melhor a
proposta do Programa Alavanca. Assim nasceu o nosso Guia Prático: como criar projetos
educacionais.
Para construir os relatos presentes em cada capítulo, nos inspiramos em projetos reais
financiados através da plataforma SomosProfessores.org entre os anos de 2015 e 2018.
É uma honra compartilhar, com professores do país inteiro, experiências significativas
idealizadas e realizadas por educadores de Pernambuco. As reflexões apresentadas
aqui, a partir dessas experiências e dos nossos estudos, expressam nossa jornada,
nossos desafios e os nossos aprendizados: são um pouco da nossa história.

O que queremos com esse material?
Com este material didático, buscamos esclarecer alguns conceitos utilizados em nossas
ferramentas de inscrição e oferecer panoramas para a criação de projetos educacionais
baseados em metodologias colaborativas, voltados para a investigação de um problema
relevante para a comunidade escolar, e em objetivos e avaliações de aprendizagem
claros que resultem em produtos de interesse público.

O que não queremos com esse material?
Criar mais uma receita de bolo ou prescrever normas do que deve ou não fazer parte de
um projeto educacional. Não censuramos a inscrição de nenhuma metodologia de ensino
que busque o aprendizado significativo e o engajamento dos estudantes. Estamos aqui
para apoiar ideias e sugerir formas de estruturá-las, não para ditar regras. Queremos,
sobretudo, ouvir, aprender e construir.
Se você é um profissional da educação que, assim como nós, acredita que pode fazer
mais pela sua comunidade escolar, e deseja aprender novas formas de ensinar e de
planejar suas práticas educativas, esse é o material certo para você.
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Como desenvolver um problema?
O problema escolhido deve ser relevante para os estudantes,
motivar o estudo de conceitos e a busca por soluções.
Introdução
Desenvolver um problema é como escolher um fio condutor para seu projeto. Com ele
você e sua turma tem uma excelente oportunidade de estudar conteúdos que façam
sentido na prática e criar soluções concretas que ajudem as pessoas afetadas por esse
problema. Os estudantes tendem a ser mais engajados quando vêem que seus
conhecimentos podem ser aplicados!
Dicas para desenvolver um problema:
1

Pense em alguma situação concreta que afete a comunidade, a escola
ou sua turma.

2

Pergunte aos seus alunos se essa questão é relevante para eles e se eles
gostariam de fazer algo a respeito.

3

Associe o problema com os conteúdos da sua área de trabalho ou disciplina.

4

Relacione o problema com outras áreas de trabalho ou disciplinas.

5

Reflita junto com seus alunos como vocês podem colaborar na solução desse
problema.

6

Transforme esse problema em um desafio realista para seus alunos.

Não esqueça!
O problema de projeto é uma questão desenvolvida a partir de situações
concretas, dificuldades ou desafios encontrados na sala de aula, na escola
ou comunidade da qual a escola faz parte.

Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.

Como desenvolver um problema?
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>> Saúde Na Medida Certa
A profa. Luciana e o prof. Misael perceberam que a rotina acelerada da escola terminava
por induzir professores e estudantes a terem hábitos alimentares desregulados. Mesmo
com a merenda bem produzida, o consumo de alimentos industrializados e não
saudáveis era muito alto dentro da escola. Isso, com o tempo, resultou no crescimento
do índice de doenças relacionadas à má alimentação.

“

“

Com o intuito de contribuir na transformação dessa realidade, os professores
desenvolveram um problema:

Como criar uma cultura alimentar saudável e consciente
entre professores e estudantes da ETE Miguel Batista?

Como professora de Educação Física, Luciana sabia da importância de incentivar a
prática de exercícios e propôs que a medição constante dos índices corporais motivaria
seus alunos a fazerem mais exercícios dentro e fora da escola. Já Misael, professor de
Biologia, viu a oportunidade de estudar tópicos da biologia através da manutenção de
uma horta escolar e do estudo do impacto dos alimentos no organismo. Ele também
queria que cada estudante pudesse ter sua própria horta em casa, com praticidade e
baixo custo.
A partir disso, Luciana e Misael iniciaram rodas de conversa sobre o tema com outros
professores e estudantes, procurando saber se esse problema era realmente prático e
correspondia com a realidade. A adesão ao projeto foi unânime e toda a escola aceitou
o desafio de trabalhar em prol de hábitos mais saudáveis.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/saude-na-medida-certa
https://somosprofessores.org/projeto/saude-na-medida-certa
https://somosprofessores.org/projeto/saude-na-medida-certa
https://somosprofessores.org/projeto/saude-na-medida-certa
https://somosprofessores.org/projeto/saude-na-medida-certa

>>
>>
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>> Re.Ambiental
Um rio poluído ao lado da escola incomodava a prof. Roberta. Além do mau cheiro
constante e as doenças transmitidas pela água contaminada, o lixo fazia o rio
transbordar em tempos de chuva afetando moradores, pequenos comerciantes e a
própria escola. Conversando com seus estudantes, ela percebeu que isso também os
preocupava, já que muitos eram vizinhos da escola. Era preciso educar a comunidade de
maneira prática. Assim, eles se perguntaram:

“

“

O que fazer para diminuir a poluição do rio Morno e,
com isso, amenizar os problemas relacionados a ela?

Roberta, que é professora de Geografia, sabia que precisava estudar os
comportamentos sociais em paralelo às transformações do ambiente. Ela começou a
elaborar aulas sobre sustentabilidade durante um bimestre, estimulando os estudantes
a realizarem pesquisas sobre como outros locais resolveram problemas semelhantes. O
grupo, então, criou uma gincana na escola, com duração semestral, onde eles
conscientizam a comunidade, coletam materiais que antes eram jogados no rio, e os
transformam em produtos que são vendidos para manter o projeto: é o exemplo do
sabão produzido com o óleo de cozinha que os pequenos comerciantes utilizavam para
fritar alimentos e, antes, despejavam no rio.
Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/reambiental
https://somosprofessores.org/projeto/reambiental
https://somosprofessores.org/projeto/reambiental
https://somosprofessores.org/projeto/reambiental

Sugestões de atividades
Viu como um bom problema é fundamental para o sucesso do seu projeto? Então que
tal realizar atividades que façam os estudantes pensarem e escolherem desafios
relevantes a escola e a comunidade? Aqui temos três sugestões diferentes para te
ajudar a pensar no seu projeto!
1

Leve jornais e revistas para seus estudantes e peça para eles construírem um painel
com as reportagens e imagens que falam sobre os principais problemas, visto por
eles, na escola ou comunidade. Com uma curta apresentação os alunos podem
justificar o problema escolhido e todos podem decidir juntos o problema mais
relevante para suas realidades.

Como desenvolver um problema?

08

Crie um questionário com seus estudantes e apliquem ele na escola (com outros
alunos, professores, funcionários, pais e responsáveis). Com isso você poderá
descobrir que problemas mais afetam a comunidade escolar como um todo e ter
certeza
que a relevância do projeto vai além da sua sala de aula.
https://www.google.com/forms/about/
A ferramenta de criação de questionários do Google é gratuita e fácil de usar.
https://www.google.com/forms/about/
3 Oriente seus estudantes a entrevistar moradores, comerciantes e pessoas influentes
na comunidade. Eles podem dar a vocês um bom panorama dos principais
problemas, além de ser uma ótima experiência de pesquisa de campo.
2

Perguntas desafiadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Existe um problema prático que afete a comunidade? Qual?

2

Existe um problema prático que afete a escola? Qual?

3

Existe um problema prático que afete a sala de aula? Qual?

4

Esse problema é relevante para seus alunos e você? Por quê?

5

Esse problema é amplo suficiente para que seus alunos desenvolvam seus próprios
interesses dentro dele?

6

Você e seus alunos conseguem fazer ou propor algo a respeito desse problema?

7

Quanto tempo vocês levarão para fazer algo a respeito desse problema?

8

Existem conteúdo(s) curricular(es) relevantes envolvido(s) nesse problema?

Como desenvolver um problema?
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Como definir objetivos
de aprendizagem?
Para promover uma aprendizagem significativa, objetivo final de
qualquer projeto pedagógico, é indispensável ter clareza de
onde você e sua turma querem e podem chegar.
Introdução
Para ser capaz de mediar a jornada de aprendizagem dos seus estudantes, o professor
precisa saber, de antemão, em que direção conduzirá o seu barco. Um bom capitão não
precisa prever todos os obstáculos e oportunidades que encontrarão no seu caminho —
os projetos, assim como os mares, são guardiões de aventuras —, mas deve partir
sabendo qual é o destino final da viagem e as rotas que podem os levar até lá. E não dá
pra escolher as melhores rotas sem antes definir o destino, não é? É preciso começar a
jornada com clareza de onde queremos chegar.
Nosso destino desejado, isto é, os objetivos de aprendizagem, podem ser divididos em
objetivos de conhecimentos e objetivos de habilidades, sempre desejando que seus
estudantes alcancem algo. É como se pensássemos "ao fim do processo, meus
estudantes serão capazes de...". Se os objetivos forem de conhecimento, os verbos
utilizados serão saber ou compreender. Mas, se os objetivos forem de habilidades, os
verbos normalmente serão fazer, elaborar, desenvolver, construir... Para que o projeto
seja o mais completo possível, é importante o desenvolvimento de diferentes objetivos,
garantindo uma diversidade de aprendizagens.

Não esqueça!
Definir os objetivos de aprendizagem é o primeiro passo a ser dado depois da escolha
do problema. As atividades propostas, as técnicas de mediação e os formatos de
avaliação utilizados, tudo isso precisa estar alinhado com objetivos claros e
relevantes — para você, para seus estudantes e para a resolução do problema em

Dicas para definir seus objetivos:
1

Separe os seus objetivos em duas listas: conhecimentos e habilidades.

2

Liste os Componentes Curriculares que você precisa trabalhar no próximo semestre
(consulte os Componentes Curriculares da sua área/etapa aqui);
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
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3

Circule aqueles que podem ser abordados a partir do problema criado.

4

Elabore, para cada um deles, frases que comecem com "Meus estudantes irão
saber que..." ou "Meus estudantes irão compreender que..." e outras que comecem
com "Meus estudantes poderão fazer...." ou utilize verbos como elaborar,
desenvolver, construir.

5

Reflita sobre os seus objetivos, consulte as competências gerais da BNCC (você
pode vê-las aqui) e crie frases que comecem com "Meus estudantes desenvolverão
a capacidade de....".
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY
https://drive.google.com/drive/folders/1EvT7zStn0aqi07E3rDuaFv54jidG3jFY

Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.
>> Quilombolas: do livro para os quadrinhos
Laene é professora de Português da Escola Virgília Garcia Bessa, localizada em uma
comunidade Quilombola. Ela percebeu que as crianças e jovens para as quais ensinava não
conheciam as histórias dos seus descendentes e sabiam muito pouco sobre a comunidade
histórica da qual fazem parte.
A partir do entendimento de que o resgate de valores e vivências quilombolas
contribuíram para a formação da identidade e auto estima dos estudantes, Laene
começou a buscar formas de aliar esse objetivo à necessidade de trabalhar o
letramento, o incentivo à leitura e o interesse pelos gêneros literários.
Ela desejava que, ao fim do ano letivo, seus estudantes conhecessem a história da
comunidade em que viviam, reconhecessem diferentes gêneros textuais e
compreendessem as articulações entre as histórias de vida da comunidade com os
conhecimentos da Língua Portuguesa. Quanto às
habilidades, ela esperava que eles fizessem um
Quer se inspirar um pouco
levantamento de quais gêneros textuais são mais
mais? Clique aqui e veja a lista
acessíveis para a comunidade, elaborassem
de compras e outros detalhes
histórias com base nas pessoas da comunidade e
deste projeto.
criassem uma publicação, com gênero textual
determinado, com as histórias elaboradas.
https://somosprofessores.org/projeto/quilombolas-do-livro-para-os-quadrinhos
https://somosprofessores.org/projeto/quilombolas-do-livro-para-os-quadrinhos
https://somosprofessores.org/projeto/quilombolas-do-livro-para-os-quadrinhos
https://somosprofessores.org/projeto/quilombolas-do-livro-para-os-quadrinhos
https://somosprofessores.org/projeto/quilombolas-do-livro-para-os-quadrinhos

O projeto se desenvolveu em diversas etapas,
incluindo entrevistas com pessoas da comunidade,
oficina de criação de histórias e a produção de
uma História em Quadrinhos sobre a vida dos
moradores antigos.

Como definir objetivos de aprendizagem?
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>> Robotizando Beberibe
Frequentemente o objetivo final não está nada escondido, pelo contrário: ele é
justamente o que motivou a criação do projeto. Na EREM Beberibe, a professora Marta
percebeu que um Clube de Robótica era exatamente o que seus estudantes precisavam
para se interessar pelo estudo da Física e, assim, ampliar seus horizontes de
possibilidades. A Olimpíada Brasileira de Robótica foi o mote perfeito para o surgimento do
Clube, pois a competição também ajuda a desenvolver a cooperação, o comprometimento e
a auto confiança.
Os objetivos de compreender as relações entre Robótica e a disciplina de Física e saber
operar os diferentes equipamentos utilizados no Clube se juntaram à vontade de
disputar a OBR. Depois de muitas horas dedicadas ao Clube, chegou o momento em que
seus integrantes sabiam exatamente que conhecimentos e habilidades precisavam
desenvolver. Com esses objetivos específicos em mente, eles solicitaram novas peças de
robótica na plataforma da SomosProfessores.org.
Três anos e dois projetos financiados depois, o Clube tem transformado o interesse
pelas ciências exatas na EREM Beberibe. Hoje, ele conta com cinco kits e cinco grupos
de estudantes que trabalham com esses materiais — e seguem firmes e fortes em
busca do seu grande objetivo: chegar à etapa final da Olimpíada!

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/robotizando-beberibe
https://somosprofessores.org/projeto/robotizando-beberibe
https://somosprofessores.org/projeto/robotizando-beberibe
https://somosprofessores.org/projeto/robotizando-beberibe
https://somosprofessores.org/projeto/robotizando-beberibe

>>
>>
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Sugestões de atividades
Que tal realizar atividades que te ajudem a definir objetivos claros e relevantes? Aqui
temos três sugestões diferentes para te ajudar a pensar:
1

Escreva no quadro o problema escolhido e peça a seus alunos que listem,
individualmente, tudo o que eles acham que seria preciso entender e saber fazer
para resolvê-lo. Ao final, oriente que coloquem cada ideia em um pedaço de papel
diferente e guardem em um saco. Leia todas as ideias, anonimamente, e destaque
as que foram mencionadas mais vezes.

2

Compartilhe com seus estudantes os componentes curriculares que você precisa
trabalhar no semestre e peça que pensem como você os que podem ser abordados
a partir do projeto proposto.

3

Peça que seus estudantes escrevam uma redação sobre o problema proposto, antes
que qualquer pesquisa ou atividade seja feita. Observe o que eles já sabem, o que
deixaram de fora e, principalmente, os erros cometidos. Com esses dados, procure
elaborar objetivos personalizados para a sua turma.

Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

O que você gostaria que seus estudantes compreendessem ao fim do projeto?

2

O que você gostaria que seus estudantes fossem capazes de fazer ao fim do
projeto?

3

Que tipo de escolhas você gostaria que seus estudantes fizessem ao fim do
projeto?

4

Que tipo de resultado você gostaria que seu projeto tivesse na comunidade e na
vida dos seus estudantes para além da escola?

5

Como você gostaria que esse projeto contribuísse com os resultados alcançados
pelos estudantes em provas e avaliações externas?

6

Se seus estudantes se lembrarem de apenas uma coisa sobre o seu projeto daqui a
5 anos, o que você gostaria que fosse?

Como definir objetivos de aprendizagem?
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Como engajar os estudantes?
Abra-se para o que eles têm a dizer e deixe que os
interesses e as aptidões únicas de cada turma guiem o
sucesso do seu projeto.
Introdução
Se você tem um bom problema – escolhido com a turma – engajar seus estudantes se
torna muito mais fácil. A ideia é fazer com que eles participem ativamente do projeto,
não somente como ouvintes, mas como co-criadores. As decisões e escolhas devem ser
tomadas em conjunto com eles, assim como a construção de soluções para os
problemas e as atividades realizadas. Mediar a execução do projeto se torna mais fácil
quando os estudantes têm papéis de participação definidos; eles adquirem maior
responsabilidade e alcançam melhores resultados. Por isso, manter a turma engajada e
comprometida com o problema deve ser sempre um dos seus objetivos.

Não esqueça!
Engajar os estudantes significa mantê-los ativos e participativos no
projeto. Isso só é possível quando o professor garante que seus interesses
estejam presentes e eles se sintam importantes para a solução do
problema. Seus estudantes têm muito a aprender e muito a ensinar; todos
ganham quando professor e aluno fazem parte de uma mesma equipe!

Dicas para engajar seus alunos:
1

Discuta o problema escolhido com seus alunos e procure entender como eles e
suas famílias são impactados por ele.

2

Desconfie de verdades absolutas e estimule seus alunos a ouvir e compartilhar
histórias que ilustram diversos lados do problema.

3

Promova momentos de reflexão coletivos sobre o andamento do projeto, ao menos
uma vez por mês.

4

Desenvolva atividades práticas desde o início do projeto.

5

Supervisione pesquisas iniciais sobre o tema no horário de execução do projeto
(observá-los estudando e pesquisando é sempre uma boa oportunidade para
orientá-los a como fazer isso em casa).

6

Incentive seus estudantes a quererem os benefícios finais do projeto.

Como engajar os estudantes?
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Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.

>> A Letra Delas
A professora Suelen, da EREM Santa Paula Frassinetti, percebeu que seus alunos e
alunas não se interessavam muito pela leitura. Um dos motivos aparentes era que sua
turma, formada principalmente por garotas, não conhecia mulheres escritoras de
literatura. Ela, então, propôs discussões sobre o tema e percebeu que suas alunas não
cogitavam carreiras que envolvessem a escrita e que não se sentiam contempladas e
estimuladas lendo somente obras escritas por homens.
Após a etapa de debates, a turma realizou um levantamento sobre as principais mulheres
escritoras e criou uma ficha com suas biografias. Quando conheceram a fundo as
histórias dessas mulheres, os estudantes sentiram vontade de ler seus livros. Foi assim
que eles escolheram e adquiriram 60 exemplares de 5 diferentes autoras e criaram o
grupo de leitura A Letra Delas. Nas reuniões semanais, o grupo poderia fluir da leitura de
textos literários, melhorar sua oralidade, compartilhar problemas e demandas coletivas
através das histórias e conhecer a fundo livros escritos por mulheres.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/a-letra-delas
https://somosprofessores.org/projeto/a-letra-delas
https://somosprofessores.org/projeto/a-letra-delas
https://somosprofessores.org/projeto/a-letra-delas
https://somosprofessores.org/projeto/a-letra-delas

>>
>>
>> Mundo Verde
Já os alunos do professor Augusto, da EREM Ginásio Pernambucano, queriam que as
aulas de ecologia fossem mais dinâmicas e produtivas. Eles haviam entendido que era
importante ajudar a preservar o meio ambiente e cuidar do ecossistema, mas, mesmo de
frente para o Rio Capibaribe, eles não sabiam como fazer isso.
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Passaram, então, a discutir como preservar o meio ambiente e criar, ao mesmo tempo,
materiais que pudessem ser úteis para a escola. Pesquisaram como essa questão afetava a escola diretamente e procuraram outras pessoas que já tinham tentado dar
soluções para esse problema. Perceberam que a escola necessitava de um espaço de
convivência e descobriram que era possível construir móveis com pneus, garrafas e outros
materiais recicláveis.
Juntos, criaram a oficina de design sustentável Mundo Verde, onde produzem puffs,
bancos, luminárias, esculturas e muito mais. Tudo com materiais recicláveis e de baixo
custo. Os alunos são tão envolvidos que os monitores costumam ser convidados para
realizar palestras em outras escolas. Com o tempo e sucesso do projeto, o grupo
começou a vender os objetos para outros professores, alunos e agentes da comunidade, além de feiras de conhecimento promovidas pela Secretaria de Educação. Há três
anos, o dinheiro arrecadado é utilizado na manutenção e melhoria da oficina que nunca
mais parou suas atividades e hoje tem até fila de espera!

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/mundo-verde
https://somosprofessores.org/projeto/mundo-verde
https://somosprofessores.org/projeto/mundo-verde
https://somosprofessores.org/projeto/mundo-verde
https://somosprofessores.org/projeto/mundo-verde

Sugestões de atividades
Falar é fácil, mas só os professores sabem como é difícil engajar todos os estudantes
igualmente. Por isso, preparamos algumas sugestões que podem te ajudar a enfrentar
esse desafio!
1

Crie um calendário com seus estudantes. Você pode fazer em três colunas: atividade,
prazo e responsáveis. Assim, ao longo do projeto, os estudantes saberão com mais
clareza o que estão aprendendo, além de se sentirem responsáveis por ele.

2

Organize grupos que valorizam as aptidões de cada aluno. Sabe aquele estudante
que gosta mais de pesquisa? E aquele que sabe fazer trabalhos manuais? Também
tem o que gosta de falar e fazer apresentações? Juntem eles em grupos e dê a eles
diferentes responsabilidades.

3

Programe momentos de discussão quinzenais sobre o andamento do projeto. Deixe
que os alunos falem sobre como estão se sentindo e o que gostariam de fazer dali
em diante.

4

Uma caixa de sugestões anônima, na sala, também pode ser útil para os estudantes
mais tímidos se expressarem.

Como engajar os estudantes?
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Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Como você gostaria de começar seu projeto?

2

Como você gostaria de terminar seu projeto?

3

Como você comunicaria seu projeto para os alunos?

4

Quais atividades práticas você faria com seus estudantes no começo do projeto?

5

Quais as responsabilidades dos seus alunos no projeto?

6

Quais os benefícios dos alunos no projeto?

7

Quais as suas responsabilidades no projeto?

8

Quais seus benefícios no projeto?

9

Quanto tempo você e seus estudantes pretendem dedicar ao projeto?

Como engajar os estudantes?
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Como mediar o processo
de aprendizagem?
Para ser um bom mediador, o professor tem que estar em contato
com seu aluno interior e sua própria capacidade de aprender.
Introdução
O mediador tem a função de enxergar um pouco mais à frente e não perder de vista os
objetivos traçados. Ele normalmente é a pessoa mais experiente que pode dar
conselhos, se responsabilizar por algumas das decisões mais críticas, resolver conflitos e,
até mesmo, pesquisar um pouco mais a fundo os problemas estudados. O mediador
deve estar com um olho no problema do projeto e o outro na avaliação dos resultados,
tentando garantir que o processo faça sentido para os outros.

Não esqueça!
A mediação é o processo de condução do projeto. No fundo, diz respeito a
como você se relaciona com o trabalho que seus estudantes estão
realizando, resolve os conflitos que possam surgir no caminho e elabora as
avaliações do projeto.

Dicas para mediar o processo:
1

Crie metas para o projeto junto com seus estudantes.

2

Separe seus estudantes em grupos de trabalho inter-conectados.

3

Distribua atividades entre os grupos, de acordo com os interesses de cada um.

4

Desenhe um cronograma de atividades junto com os estudantes.

5

Organize momentos onde os estudantes possam compartilhar as resoluções
de tarefas.

6

Foque em atividades práticas, realizáveis e lúdicas.

Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
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através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.
>> KanTeatro
A Professora Maria Mazarelo fazia questão de trabalhar as relações étnico raciais na
escola. Junto com outras professoras e estudantes, elas tinham um problema: como
superar práticas racistas dentro da escola e na comunidade?
Mas elas também tinham objetivos: perceber uma grande diminuição do racismo na
escola dentro de um ano; e fazer com que os estudantes conheçam profundamente a
história e a cultura africana e sejam capazes de relacionar outros conhecimentos
adquiridos na sala de aula com as temáticas étnico raciais.
Os alunos começaram a estudar a geografia e a cultura da África, realizando produções
de texto e leituras de diversos livros. Decidiram, assim, criar uma peça de teatro para
apresentação na escola e comunidade no final do semestre.
O grupo se dividiu em subgrupos: os que escreveriam o roteiro, os que produziriam os
figurinos e cenário e os que atuariam. Para planejar e executar essas atividades no
tempo disponível, fizeram um calendário. O espetáculo ficou pronto a tempo e foi
aplaudido por toda a comunidade escolar. Referência em Olinda, o grupo teatral
KanTeatro mantém unido e engajado um grupo de crianças e jovens confiantes,
apaixonados por teatro e assíduos frequentadores da escola.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/kanteatro
https://somosprofessores.org/projeto/kanteatro
https://somosprofessores.org/projeto/kanteatro
https://somosprofessores.org/projeto/kanteatro
https://somosprofessores.org/projeto/kanteatro

>>
>>
>> Sintonia MB
Cintya é professora de Português e adora trabalhar os diversos meios de comunicação.
Ela percebeu que seus alunos desejavam compartilhar informações importantes dentro
da escola, como datas de provas e notícias, além de se incomodarem com uma
verdadeira competição de sons na hora do intervalo. Como eles resolveriam esse
problema? Decidiram criar uma rádio escolar!

Como mediar o processo de aprendizagem?
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A tarefa era desafiadora, mas eles desenvolveram metas e distribuíram tarefas. Para
começar as atividades públicas da rádio em, no máximo, três meses, um grupo ficou
responsável por pesquisar o trabalho de outras rádios escolares, outro procurou saber o
que os alunos da escola gostavam de escutar, um outro pesquisou quais os materiais
necessários para começar a rádio. Cintya se encarregou da supervisão das atividades: ela
garantia que os grupos trabalhassem juntos e resolvia os conflitos.
Para conseguir os materiais, os alunos se engajaram na campanha de arrecadação
impulsionada pelo SomosProfessores.org. Eles arrecadaram mais de 300 reais em rifas
cujo prêmio era o direito de escolher as músicas da rádio durante um dia inteiro. Quando
os materiais chegaram, eles contaram com a ajuda de outros professores e funcionários
da escola para montar os primeiros programa da Rádio Sintonia MB, que se mantém no
ar com uma programação diversificada, idealizada e executada pelos próprios

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/sintonia-mb
https://somosprofessores.org/projeto/sintonia-mb
https://somosprofessores.org/projeto/sintonia-mb
https://somosprofessores.org/projeto/sintonia-mb

>>
>>
Sugestões de atividades
Nem sempre é fácil assumir o papel de mediador e deixar os estudantes guiarem o
processo de aprendizagem. Mas é possível! Aqui temos algumas sugestões de atividades:
1

Peça para seus estudantes escreverem uma redação com a seguinte reflexão: “o que
você mais gostaria de aprender nesse projeto?”. Com isso, você poderá saber quais as
expectativas e os principais interesses de cada estudantes para criar atividades e
delegar tarefas com maior potencial de engajamento.

2

Convide pessoas da comunidade e/ou da escola, que sejam diretamente afetados pelo
problema, para participarem do projeto como consultores. Além de motivar os
estudantes, vocês poderão saber se as soluções e atividades estão com foco no
problema.

3

Construa um calendário junto com os estudantes, levando em consideração a
quantidade de encontros que vocês terão do começo ao fim do semestre e as
atividades que planejam realizar.

Como mediar o processo de aprendizagem?
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Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Quais as diferentes tarefas que esse projeto necessita?

2

Como essas atividades podem ser distribuídas em grupos, de acordo com os
interesses dos estudantes?

3

Quantos encontros vocês terão no semestre?

4

Como a comunidade será inserida no projeto?

5

Como outros alunos, que não fazem parte do projeto, serão envolvidos?

6

De que forma os interesses desse grupo específico de alunos estão sendo
considerados no planejamento das atividades?

Como mediar o processo de aprendizagem?
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Como elaborar o orçamento
do seu projeto?
Para fazer um orçamento completo, é fundamental pensar o
quê e quem poderá ajudar você e seus alunos a atingirem
os seus objetivos.
Introdução
O orçamento do seu projeto nada mais é do que uma lista dos materiais e serviços
necessários para realizá-lo com excelência. Sua lista de materiais pode prever, por
exemplo, materiais de consumo: aqueles que serão utilizados e esgotados (papéis,
canetas, colas, tecidos, etc). Pode prever, também, materiais duráveis: aqueles
equipamentos que devem ser utilizados por mais tempo (câmeras, impressoras, livros,
gravadores, etc). Mas ela não precisa, necessariamente, ter os dois!
Já para uma boa lista de serviços você deve pensar: que profissionais podem ajudar no
andamento do meu projeto e na resolução do meu problema? Eles podem ser
consultores, palestrantes e oficineiros (nutricionistas, agrônomos, engenheiros) ou
mesmo pessoas que vão realizar serviços pontuais, como a edição de um curta
metragem ou a confecção de acessórios e cenários. Sua lista também pode incluir
transporte para passeios, ingressos para exposições, impressão de panfletos e aluguel
de stands para eventos públicos. Solte a sua imaginação!

Não esqueça!
Todo orçamento é, inicialmente, uma lista de desejos. Precisamos imaginar
o cenário ideal e saber o que é preciso para chegar lá; depois fazemos as
adaptações necessárias. O importante é deixar claro a utilidade e
importância de cada item da sua lista. Na dúvida, menos é mais!

Dicas para criar a sua lista:
1

Liste todos os materiais e serviços que você imagina que irá precisar.

2

Circule os que sua escola não poderá adquirir e crie uma nova lista com eles.

3

Se o valor desses itens for superior a R$ 3.000,00, circule os mais importantes para
o começo do projeto.
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4
5
6

Recolha o máximo de informações possível sobre esses itens (preço e
especificações).
Relacione cada item às atividades que você planeja desenvolver.
Pense nos profissionais que poderiam auxiliar na resolução do seu problema ou
inspirar os seus alunos, ainda que não os considere essenciais para a realização do

Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.
>> Robótica Livre
Os estudantes do professor Neilton queriam aprender programação e robótica. Embora
fossem aprendizes do curso de Informática e Redes da ETE Miguel Batista,, algumas
linguagens são mais difíceis de assimilar. Além disso, professor e estudantes chegaram
a conclusão de que não gostariam de usar modelos de robôs pré-fabricados utilizados
na maioria das competições. A grande questão deles era:

“

“

Como a robótica pode ser utilizada no cotidiano, com
materiais mais acessíveis?

A partir desse questionamento, os estudantes tiveram uma ideia: projetar casas inteligentes, com mecanismos que pudessem ser acionados por celular, via Bluetooth. Com
essa tecnologia, os estudantes pretendiam ajudar pessoas com deficiência a ligar e desligar luzes e eletroeletrônicos sem precisar se locomover. Eles, então, construíram uma lista
de materiais que incluía peças de computador e de eletrônica para montar toda a parte
tecnológica do projeto. Além disso, também utilizaram isopor, papéis coloridos, colas e
outros materiais de papelaria para criar a maquete da casa inteligente.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/robotica-livre
https://somosprofessores.org/projeto/robotica-livre
https://somosprofessores.org/projeto/robotica-livre
https://somosprofessores.org/projeto/robotica-livre
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>> Consciência Limpa
Marcela é professora de Química da EREM Ginásio Pernambucano e uma das questões
que a inquietava era o destino dado ao óleo de cozinha utilizado pelas famílias e
comerciantes da região. Ela percebeu que, a partir da escola, poderia disseminar
conhecimentos sobre os males causados pelo descarte inadequado do óleo e de outros
produtos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente.
Com a criação de um minicurso de reciclagem para estudantes do Ensino Médio, ela
pretendia abordar aspectos químicos relacionados aos princípios básicos da reciclagem
e os modos de descarte e utilização do óleo. Ela decidiu, ainda, utilizar o óleo coletado
para desenvolver as habilidades necessárias para a produção de sabão e de biodiesel.
Os alunos se interessaram imediatamente e assim nasceu o Consciência Limpa.
Além dos materiais específicos para a produção de sabão, como balança, fôrmas de
silicone, essências e corantes lipossolúveis, Marcela também planejou que os
estudantes visitassem uma usina experimental de biodiesel localizada em Caetés-PE e
conseguiu levá-los graças ao apoio de professores da UFRPE.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/consciencia-limpa-reciclando-oleo-de-cozinha
https://somosprofessores.org/projeto/consciencia-limpa-reciclando-oleo-de-cozinha
https://somosprofessores.org/projeto/consciencia-limpa-reciclando-oleo-de-cozinha
https://somosprofessores.org/projeto/consciencia-limpa-reciclando-oleo-de-cozinha
https://somosprofessores.org/projeto/consciencia-limpa-reciclando-oleo-de-cozinha

>>
>>
Sugestões de atividades
Viu como você pode soltar a imaginação e realizar mais do que imagina? Essa lista de
atividades podem te ajudar a escolher os materiais e serviços ideais para o seu projeto:
1

Separe um grupo de estudantes para fazer um levantamento de todos os materiais que
vocês já possuem para o projeto e criar uma tabela. Isso pode ajudar a perceber quais
outros materiais vocês precisam para conduzir o processo.

2

Coloque um mural na sala para os estudantes, ao longo de uma semana, sugerirem
profissionais com os quais eles gostariam de trabalhar nesse projeto. No fim da
semana façam uma votação para eleger os profissionais mais importantes.

3

Crie um quadro de sugestões para atividades em que os estudantes possam dizer o
que gostariam de fazer para resolver o problema. Mesmo que você não escolha
previamente as atividades, vai poder saber que materiais seriam úteis para seu projeto.
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Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Quais os materiais de consumo você precisa para começar o projeto?

2

Quais os materiais duráveis você precisa para começar o projeto?

3

Para que etapas esses materiais são importantes?

4

Que serviços você precisa para o seu projeto?

5

Quais desses materiais são indispensáveis e quais são desejáveis?

6

Que profissionais poderiam auxiliar no desenvolvimento do projeto?

3
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Como avaliar o seu projeto?
É através da avaliação que você descobre os melhores caminhos
e garante o máximo de aproveitamento dos seus estudantes.
Introdução
Uma das coisas mais importantes em um projeto é decidir como você vai avaliar o que
deu certo e o que precisa melhorar. E essa avaliação precisa estar bem alinhada com os
seus objetivos. Se você queria que seus alunos exercitassem a capacidade de
argumentação oral, por exemplo, não adianta utilizar como ferramenta uma prova
escrita; é melhor organizar um debate. Avaliar não é simplesmente dar uma nota ou dizer
se está ruim ou bom, é olhar para os objetivos traçados no começo, identificar o quanto
eles foram atendidos e por quê.

Não esqueça!
Avaliar o projeto não significa medir a sua qualidade como professor nem a
inteligência dos seus alunos. O objetivo da avaliação é promover reflexões
úteis para que a próxima turma aprenda ainda mais e melhor!

Dicas para avaliar o projeto:
1

Reveja as metas que criou para seu projeto — e se ainda não criou, crie agora!

2

Compartilhe essas metas com seus estudantes, coloque-as em um local visível da
sala.

3

Programe momentos para discutir o andamento do projeto, o grau de satisfação e
aprendizado de todos.

4

Considere pedir que seus alunos avaliem as atividades do projeto e se auto-avaliem.

5

Planeje atividades dialogadas, escritas e executáveis com seus estudantes.

6

Registre as críticas, sugestões e ideias que seus estudantes compartilharem
durante o processo.
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Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.
>> Nossa Escola Soletra
Quando percebeu que os alunos precisavam expandir seus vocabulários e aprimorar os
conhecimentos em ortografia, o Prof. Eduardo resolveu criar um grande campeonato de
soletração. O próprio projeto garantia momentos de avaliação que não eram somente
focados em ganhar ou perder, mas em práticas constantes de aprendizado de palavras: o
desafios dos estudantes era ampliar seu vocabulários e descobrir novas formas de se
expressar.
Como o projeto envolvia a escola inteira, ele resolveu fazer isso em ciclos, enquanto a
competição acontecia. Em suas avaliações ele queria: (1) sondar se os alunos estavam
estudando dicionários e realizando pesquisas de novas palavras, (2) mapear quais as
novas palavras que os estudantes estavam aprendendo, (3) saber se o campeonato de
soletração estava estimulando a leitura, (4) verificar se os desafios propostos estavam
de acordo com a faixa etária e série dos estudantes.
Para alcançar os objetivos de avaliação eles resolveram: (1) realizar atividades escritas
individuais, verificando o vocabulário adquirido durante o campeonato, (2) criar um
"dicionário particular", onde os estudantes deveriam registrar as novas palavras
aprendidas, (3) verificar se houve crescimento nos empréstimos de livros da biblioteca
pelos alunos envolvidos no projeto, (4) fazer conversas periódicas com os estudantes
para saber se eles ainda consideravam o campeonato desafiante. No fim do processo,
eles perceberam o quanto o campeonato ajudou os estudantes a aprenderem novas
palavras e se interessarem pela leitura.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/nossa-escola-soletra
https://somosprofessores.org/projeto/nossa-escola-soletra
https://somosprofessores.org/projeto/nossa-escola-soletra
https://somosprofessores.org/projeto/nossa-escola-soletra
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>> Se essa rua falasse
O Professor de Geografia Vlademir queria desconstruir estereótipos dos estudantes em
relação ao bairro de Casa Amarela, onde a maioria mora e estuda. Para chegar lá, ele
pensou em valorizar memórias que não estão acessíveis em registros oficiais, através de
entrevistas com moradores das proximidades da escola e fotografias da localidade.
O projeto "Se essa rua falasse" começa com a leitura do livro “Do outro lado tem
segredos” de Ana Maria Machado, que conta a história de um garoto e as descobertas
de suas origens com a ajuda dos avós. Em seguida, os estudantes se dividiram em
grupos e selecionaram as ruas próximas da escola que seriam utilizadas para começar a
investigação. Munidos de informações cartográficas e históricas do bairro, eles deveriam
fotografar as áreas selecionadas com seus celulares e coletar informações em
entrevistas com os moradores sobre as questões que afetam a região em que vivem. As
turminhas do 6o ano receberam até a visita de um recenseador do IBGE, que deu dicas e
orientações para a coleta de dados.
No fim, os estudantes discutiram os dados encontrados e relacionaram com o processo
de urbanização, produzindo cartazes com sugestões de melhorias para os problemas
observados para que toda a comunidade possa ver.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/se-essa-rua-falasse
https://somosprofessores.org/projeto/se-essa-rua-falasse
https://somosprofessores.org/projeto/se-essa-rua-falasse
https://somosprofessores.org/projeto/se-essa-rua-falasse

Sugestões de atividades
Está difícil pensar em formas criativas de avaliar se seus objetivos estão sendo
alcançados? Temos algumas ideias que podem ajudar!
1

Peça que seus estudantes produzam cartazes com o que sabem/acham sobre os
assuntos do projeto antes dele começar e outros quando terminar. Vocês poderão
acompanhar o que aprenderam no projeto no “antes e depois”.

2

Distribua cadernos e peça que seus estudantes criem diários de bordo ou cadernos
de campo. Neste diário, eles podem registrar o passo-a-passo do projeto, as
inquietações e desejos. Ao fim do processo, você poderá avaliar como as
aprendizagens individuais foram se construindo durante o projeto.

Como avaliar o seu projeto?
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3

Organizem um debate, ao fim do projeto, sobre como foi a condução e que
aprendizagens foram adquiridas. Peça para um grupo de estudantes escreverem
uma ata ou uma memória do debate para que fiquem registradas as impressões.

4

Use o problema escolhido como mote e elabore uma pergunta-chave que seus
alunos precisaram responder todos os meses, à mesma pergunta. A cada mês, com
novos aprendizados, a ideia é que suas respostas evoluam e você possa
acompanhá-las.

Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Qual a forma de avaliação mais cômoda para seus estudantes? E para você? Por quê?

Qual a forma de avaliação mais incômoda para seus estudantes? E para você? Por
quê?
3
É possível propor avaliações diferentes para estudantes diferentes?
4
2

É possível construir formatos de avaliação levando em consideração as habilidades e
dificuldades de cada aluno?
5
Que formatos de avaliação são mais interessantes para o começo, o meio e o fim do
processo? Por quê?
6
Como é possível explorar várias modalidades de avaliação em um mesmo projeto? Por
exemplo: atividades individuais e em grupo, orais e escritas, de criação e de síntese.

Como avaliar o seu projeto?
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Como criar um produto final?
Mais do que criar algo que resolva por completo o problema
proposto, planejem construir algo que vocês usarão para
apresentar o seu projeto para públicos diversos.
Introdução
Um produto final é algo que sintetiza o que vocês aprenderam e as conclusões que
chegaram ao fim do projeto. Dependendo de como for concebido e apresentado, ele é
uma maneira de você e seus alunos devolverem para a sociedade o que aprenderam
sobre problemas reais e como aplicar conhecimentos adquiridos na escola para
resolvê-los. Além disso, produtos finais são uma ótima forma de lembrar, durante muito
tempo, o que aquele projeto representou para vocês.
Produtos finais nada mais são do que formas criativas e lúdicas de apresentar projetos
educacionais para o mundo. Podem ganhar a forma de uma maquete, um vídeo, um livro,
uma apresentação pública, um evento, um aplicativo, site, campanha de conscientização
ou qualquer outro protótipo de solução para um problema real.

Não esqueça!
Um produto final é a síntese de um processo. A ideia do que ele vai ser
pode surgir no começo, no meio ou no final do projeto, mas ele precisa ter
a cara e a identidade do grupo que o fez, materializando os desafios e
aprendizagens colhidos por ele no curso do desenvolvimento do projeto.

Dicas para criar um produto final:
1

Reveja com seus alunos todos os materiais produzidos e ideias levantadas
durante o projeto.

2

Mapeie se entre as soluções encontradas durante o projeto existe alguma
que pode virar um produto.

3

Dialogue com seus estudantes sobre quais outros produtos eles gostariam
de elaborar.

4

Pensem no público para quem esse produto será criado.

Como criar um produto final?
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5

Condensem as aprendizagens gerais do projeto no seu produto final.

6

Se vocês não serão capazes de colocar a solução em prática, avalie se não é
possível criar um modelo, maquete ou cartaz apresentando suas descobertas para
o mundo.

Exemplos reais
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.
>> Agentes de Saúde Mirim
Durante o maior surto de Dengue no Recife, o Professor de Biologia Oswaldo decidiu
trabalhar as táticas de prevenção com seus alunos. Com o tempo, ele percebeu que
não adiantava estudar se esses conhecimentos ficassem somente em sala de aula.
Daí surgiu a preocupação:

“

“

Como conscientizar a comunidade em torno da escola
sobre os cuidados contra a dengue?

Depois de vários ciclos de estudo e pesquisa, conversas com agentes de saúde e
outros profissionais que trabalhavam diretamente com o controle da epidemia, o grupo
decidiu (1) criar e distribuir panfletos com informações sobre os cuidados contra a
dengue e (2) espalhar na comunidade, dentro das casas dos moradores e nos espaços
públicos, armadilhas contra o mosquito Aedes Aegypti. Assim, além de entenderem a
importância de cuidar da saúde pública no coletivo, os estudantes criaram um produto
final que os permitia aplicar os conhecimentos adquiridos em prol da sua comunidade.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/agente-de-saude-mirim
https://somosprofessores.org/projeto/agente-de-saude-mirim
https://somosprofessores.org/projeto/agente-de-saude-mirim
https://somosprofessores.org/projeto/agente-de-saude-mirim
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>> Minhas histórias dão um livro
O "Projeto Contos" foi uma iniciativa do Professor de Artes Jayse Antônio, que surgiu da
necessidade de estimular seus estudantes a praticarem mais a escrita. Sua questão era:

“

“

Como estimular nos alunos o gosto pela escrita e ajudá-los
a vencer as dificuldades nas redações do ENEM?

A proposta era que cada grupo de alunos produzisse um conto que envolvesse a escola;
o texto vencedor seria transformado em um roteiro de um curta-metragem que,
posteriormente, seria encenado e filmado pelos próprios estudantes e parceiros locais.
Um edital foi criado especificando as regras do concurso, como gênero textual, número
de páginas, número de participantes por equipe, entre outras.
O gênero escolhido foi conto de suspense, pois reza uma lenda antiga que a escola teria
sido construída no terreno onde antes haveria existido um cemitério. A partir daí, asas à
imaginação e o resultado foram 15 contos que tratam de escuridão, mistério e lendas. O
primeiro produto público do projeto foi um curta metragem, produzido pelos alunos e
exibido em praça pública, que você também pode conferir clicando aqui. O segundo
produto público foi a produção de um livro de contos, diagramado com apoio da
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e impresso com apoio da Companhia
Editora de Pernambuco (CEPE), através de parceria firmada pela Somos Professores.
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrGMiMc77Co&feature=youtu.be

O livro “Onde os mortos descansaram" reúne os quase 30 contos escritos e teve seus
500 exemplares impressos entregues aos estudantes e distribuídos para bibliotecas
públicas após uma noite de autógrafos na escola, em Itambé/PE.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/minhas-historias-dao-um-livro
https://somosprofessores.org/projeto/minhas-historias-dao-um-livro
https://somosprofessores.org/projeto/minhas-historias-dao-um-livro
https://somosprofessores.org/projeto/minhas-historias-dao-um-livro
https://somosprofessores.org/projeto/minhas-historias-dao-um-livro
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Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Que tipo de soluções um problema como o de vocês precisa?

2

Essa solução pode ser executada por vocês em 5 meses?

3

Se não, a execução dessa solução pode ser planejada por vocês em 5 meses?

4

Como os estudantes participantes podem se beneficiar de um produto gerado
por esse projeto?

5

Como a comunidade escolar pode se beneficiar de um produto gerado por
esse projeto?

6

Como a comunidade no entorno da escola pode se beneficiar de um produto
gerado por esse projeto?

Como criar um produto final?
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Como apresentar um produto final?
O resultado do seu projeto é valioso demais para ficar escondido.
Mostre a todo mundo o que você e seus estudantes fizeram
Introdução
Se você seguiu esse Guia a risca, então o seu projeto se baseou em um problema real,
relevante para seus estudantes e para a comunidade, e você utilizou metodologias
colaborativas para investigar o tema e buscar soluções para ele articulando
componentes curriculares e outros objetivos de aprendizagem. Parabéns! Um projeto
como esse tem imenso valor e precisa ser compartilhado com as pessoas diretamente
afetadas pelo problema em questão, mostrando a elas um pouco do que vocês
aprenderam e as soluções que encontraram. Vocês podem apresentar o produto na
escola ou em praça pública, e participar de eventos como feiras, congressos,
competições e prêmios.
Mais do que exibir os resultados alcançados, a apresentação pública é um momento
importantíssimo para os estudantes submeterem seu projeto aos comentários de fora,
praticarem a comunicação oral, a argumentação e a capacidade de tornar o
conhecimento técnico adquirido acessível para todos os públicos. São momentos que
fortalecem a auto estima dos estudantes e o vínculo da escola com a comunidade.

Não esqueça!
Seu projeto aborda um problema real, de interesse público. Logo, seu
produto também é de interesse público! Seja apresentando seu produto
para a comunidade, a escola, as pessoas afetadas ou a sociedade civil
como um todo, é fundamental criar momentos para dialogar com outros
sobre o que você e sua turma fizeram juntos.

Dicas para apresentar os resultados:
1

Façam um mapeamento de todas as partes interessadas no seu projeto, como por
exemplo, pessoas ou organizações afetadas por ele e pessoas ou organizações que
podem diminuir seu impacto negativo. De preferência, liste pessoas de fora da escola.
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2

Escolham para quais dessas pessoas ou organizações vocês mais querem apresentar
os resultados do seu projeto.

3

Reflitam qual seria a forma mais impactante de apresentar esses resultados para elas.

4

Preparem uma apresentação e ensaiem apresentando para a comunidade escolar.

5

Descubram a melhor forma de se comunicar com esse público e levem sua
apresentação até eles!

Exemplos práticos
Todo professor sabe que um bom exemplo é a melhor forma de explicar um conceito.
Por isso a gente traz aqui duas histórias de projetos reais que foram financiados
através da plataforma de financiamento coletivo SomosProfessores.org entre 2015 e
2018. A ideia é que eles ilustrem os conteúdos apresentados e sirvam de inspiração para
a elaboração de novos projetos.
>> Navio Negreiro
As Professoras Ediane e Lilian passaram um ano trabalhando questões étnico-raciais
com os estudantes em suas aulas de Artes. Foram estudos voltados para a sociologia e
antropologia, a cultura, a arte e a dança. Seu problema de projeto era:

“

“

Como aplicar os conhecimentos das relações
étnico-raciais na educação e combate ao racismo?

Após etapas de pesquisas, experiências artísticas, laboratórios, atividades e
apresentações, os estudantes resolveram escrever e produzir um espetáculo de dança
intitulado "Navio Negreiro", trabalhando as questões estudadas sobre o processo de
escravização dos povos negros no Brasil.
O espetáculo funcionou como produto final e relatório dos conhecimentos adquiridos. Foi
ensaiada e apresentada ao fim do ano letivo na escola. Mas, eles também submeteram a
peça a competições e prêmios. O espetáculo foi apresentado, posteriormente, para toda
a sociedade civil no festival Janeiro de Grandes Espetáculos, da Prefeitura do Recife e foi
encenado no Teatro de Santa Isabel, com ingressos distribuídos gratuitamente para os
pais dos alunos, membros da comunidade escolar e sociedade civil em geral.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/projeto-navio-negreiro
https://somosprofessores.org/projeto/projeto-navio-negreiro
https://somosprofessores.org/projeto/projeto-navio-negreiro
https://somosprofessores.org/projeto/projeto-navio-negreiro
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>> Jogos mentais
O Professor de Matemática Alyxandre se interessa particularmente pela apresentação
de jogos matemáticos/lógicos para seus estudantes. Junto com seus estudantes, ele
queria descobrir

“

“

Quais as possibilidades de se utilizar jogos lógicos
no aprendizado da matemática?

Alyxandre e seus monitores pesquisaram, estudaram e experimentaram construir jogos
com cartolina e palito de sorvete. Eles se apaixonaram pelo tema e decidiram batalhar
para reinaugurar o inativo Laboratório de Matemática da EREM Frei Jaboatão, em
Itambé/PE. Através da nossa plataforma, conseguiram doações para adquirir jogos como
cubo mágico, tangram, nós de madeira, Torre de Hanói, e novos materiais para
confeccionar seus próprios jogos.
Ainda na etapa de pesquisa do projeto, o grupo descobriu que o novo Laboratório seria o
único do tipo em Itambé e em todos os municípios vizinhos. Por isso, os estudantes
decidiram não só atuar como monitores, mantendo o laboratório aberto para a
comunidade escolar, mas também receber estudantes e professores de outras escolas,
repassando conteúdos e aprendizagens adquiridas no projeto — expandindo assim o
alcance e impacto do produto criado por eles para toda a região.

Quer se inspirar um pouco
mais? Clique aqui e veja a lista
de compras e outros detalhes
deste projeto.
https://somosprofessores.org/projeto/jogos-mentais
https://somosprofessores.org/projeto/jogos-mentais
https://somosprofessores.org/projeto/jogos-mentais
https://somosprofessores.org/projeto/jogos-mentais

Perguntas norteadoras
Para terminar, deixamos uma lista de perguntas que podem te ajudar a organizar melhor
as ideias. Para cada item que você não souber a resposta, nossa dica é chamar um
aluno ou um colega professor para pensar junto com você.
1

Que pessoas merecem saber mais sobre o que vocês aprenderam?

2

Que organizações merecem saber mais sobre o que vocês aprenderam?

3

Como eles poderiam se beneficiar do seu produto final?

4

Como eles poderiam utilizar seu produto final para beneficiar outros?

5

Qual o melhor jeito de apresentar suas ideias para eles?

6

Como fazer essa apresentação ser memorável?
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