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A Prática Educativa “Projeto querer, tecer, saber” 
 

1- Introdução: 

O “Projeto querer, tecer, saber” é um esforço em coadunar algumas teorias da 

educação ao saber fazer do professor. Ou seja, um possível caminho para fortalecer a 

relação teoria-prática em Educação: um exercício sobre realizar em sala de aula uma 

experiência real de prática educativa, subsidiada academicamente em sua concepção, 

aplicação e reflexão. Como prática educativa utilizamos a definição sugerida por Ribeiro 

e Soares (2007): 

Prática educativa pode ser definida, segundo Nélisse (1997), 
como um “fazer ordenado” voltado para o ato educativo, que 
introduz um método na ação humana, quer dizer, é uma ação 
eficaz que exige um momento de planejamento, um momento de 
interação, um momento de avaliação e, finalmente, a reflexão 
crítica e o replanejamento dessas ações. Esta se concretiza, de 
acordo com Zabala (1998), por meio de diversas variáveis que se 
inter-relacionam de forma complexa, e se expressa no 
microssistema da sala de aula. (p.175) 
 

Em um primeiro momento, pode parecer que a opção por realizar uma pesquisa 

com esse caráter já não caberia mais atualmente, quando já avançamos tanto nas teorias 

educacionais e quando eventos de Educação acontecem a todo o momento em nosso país.  

No entanto, pesquisas como a de Behrens e Prigol (2014), acerca da formação e 

da prática do professor do ensino superior, ressaltam que ainda não é unânime por parte 

da maior parte dos docentes pesquisados, a escolha pela utilização de certa prática 

pedagógica com o pleno conhecimento das teorias que as embasam.  

Ao indagar professores voluntários de sua pesquisa sobre quais linhas 

metodológicas subsidiam suas práticas, ou se a sua prática era emergente ou tradicional, 

a maioria dos docentes reconhecia a prática em si, sem conseguir coaduna-la a origem 

metodológica de sua proposição.  

Acreditamos que a atuação docente, quando formulada a partir de escolhas por 

estratégias de ação, coadunem suas práticas às teorias que as representam, pode vir a ser 

uma forma de reunir e fazer dialogar sala de aula e a academia.  

Portanto, a pertinência desse estudo se encontra em pretendermos expor uma 

trajetória, entre várias que poderiam ter sido propostas, para uma prática educativa 

emergente e que consideramos adequada para a atual conjuntura social e tecnológica em 

que nos encontramos (BAUMAN, 2001), caracterizada pela geração de milhões de 
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informações em tempo ínfimo e amplamente divulgadas através da Internet e das demais 

mídias (ARAÚJO, 2009; FERREIRA, 2009). Nosso intuito é de contribuir para ampliar 

o universo de pesquisa de docentes que se interessem por literatura ou metodologia, 

ligadas às práticas educativas interdisciplinares.  

Alarcão (2004) aponta uma concepção de professor como construtor de uma 

prática educativa autônoma, e que também reflete a preocupação com o fortalecimento 

entre teoria e prática, que buscamos ao propor o “Projeto querer, tecer, saber”. 

Para além da concepção de professor ligado ao transmitir e ao 
fazer, vai-se consolidando uma entre as várias dimensões 
existentes, e que se refere à do professor que constrói o fazer a 
partir da prática social, refletindo sobre ela, e que passa a ser o 
ponto de partida e o ponto de chegada. Nem as atuais abordagens 
por competências nem a formação reflexiva resolverão o 
problema enquanto não compreendermos que a formação é ação 
e que a ação é formação. Estas duas atividades congregam 
pensamento e ação, têm uma direcionalidade e um sentido 
ciclicamente reconstruído e captado e constituem-se como motor 
de desenvolvimento de um projeto. (ALARCÃO, 2004, p. 12).  
 

O “Projeto querer, tecer, saber”, além da tentativa de relacionar teorias e práticas 

em educação, foi constituído com a finalidade de propor uma prática educativa que 

coadunasse a atividade docente aos desafios encontrados na sala de aula atual. Malacrida 

e Barros (2011) citam alguns desses desafios: a) mudanças na estrutura familiar, b) 

avanço tecnológico que revolucionou o acesso à informação e transformou a visão do 

aluno e c) inclusão de alunos com necessidades especiais sem que o professor se sinta 

preparado para lecionar com tal desafio.  

A prática educativa sugerida pelo “Projeto querer, tecer, saber”, pretendeu mediar 

em sala de aula o desafio representado pelo item b: avanço tecnológico que revolucionou 

o acesso a informação e transformou a visão do aluno.  

No entanto, mais do que tratar em sala de aula dos desafios oriundos do avanço 

tecnológico, como permitir ou não o uso do celular ou tablet durante as aulas ou, de que 

forma avaliar pesquisas do tipo recorta/cola da Internet, temos por objetivo também 

conseguir escutar esse aluno, referenciar esse professor e tentar construir uma possível 

identidade para essa escola da atualidade.  

Que escolhas metodológicas poderiam vir a atendê-los, visto que a tecnologia que 

transformou o acesso à informação acabou por transformar as relações (MORIN, 2014) 

entre os seus usuários e a sociedade contemporânea? 
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Estando os alunos inseridos em uma sociedade de rede de comunicação e de 

informação a nível planetário, a prática educativa que será discutida em nossa proposta 

tem como objetivo desenvolver nos educandos que participam de suas ações, a capacidade 

de autogestão do conhecimento e da interdisciplinaridade, por pensá-las como 

concepções adequadas a serem por eles construídas na conjuntura social e tecnológica em 

que nos encontramos. 

A noção de interdisciplinaridade a que nos remetemos no presente estudo, foi 

formulada tendo como referências as concepções apresentadas por Ivani Catarina 

Fazenda (2011) e Morin (2011): uma nova atuação do educando frente ao conhecimento, 

construída para além das disciplinas escolares e que pode gerar novas organizações dos 

saberes constituídos pela humanidade. 

Por autogestão do conhecimento entende-se a capacidade de qualquer pessoa, a 

partir da constatação de interesse por conhecer algo ou, ao tomar conhecimento de 

questão até então por ela desconhecida, conseguir traçar estratégias para obter o saber 

desejado e articulá-lo aos que já possui, de forma consciente e estruturada. 

Para desenvolver a construção da noção de interdisciplinaridade e de autogestão 

do conhecimento nos alunos, propomos a elaboração de uma prática educativa que 

contenha os seguintes pressupostos: a pesquisa como princípio científico e educativo 

(DEMO, 2011), o Método de Projeto (KILPATRICK, 1918), o foco no desejo pelo saber 

do educando (MERIEU, 1998), a construção de um ambiente pessoal de aprendizagem 

(JOHNSON ET ALS, 2012) e a constituição de um “lugar escola”1 que propicie a 

cooperação (SENNETT, 2012) como forma de relação entre os indivíduos e de produção 

social do conhecimento.   

A inovação do “Projeto querer, tecer, saber” não se encontra no ineditismo da 

prática educativa aqui apresentada como um projeto, mas na forma como essa reagrupa e 

ressignifica suas atividades de acordo com os pressupostos que foram escolhidos para 

embasar o seu fazer.  

Em decorrência de tal característica, referenciamos cada um de seus pressupostos 

para que aqueles que, porventura resolvam replicar o projeto, possam localizar a origem 

                                                           
1 Para o entendimento da visão da instituição escola pretendida pela presente prática educativa 
adotamos uma unidade conceitual denominada - “lugar escola” - que une a noção de lugar, 
retirada da geografia e cujo significado está ligado a proximidade afetiva do espaço de onde se 
fala, e ligada à instituição escola, no propósito dotar essa unidade dos significados que o espaço 
escolar tem nesse projeto. 
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dos postulados anteriormente elencados, comparando suas transformações e/ou 

permanências dentro do projeto.  

Outras duas características a ressaltar acerca dessa prática educativa são: a do 

tempo de duração do projeto e a de onde localizá-lo na grade escolar.  

A pesquisa que deu origem a esse trabalho desenvolveu o projeto por dois meses, 

mas ele pode ser estendido por mais tempo a critério do professor responsável ou também 

em função das diferentes complexidades encontradas em cada espaço escolar de aplicação 

do projeto. 

A opção prevista na pesquisa para o contraturno dos alunos envolvidos, foi feita 

devido a elaboração de uma proposta para parte do tempo em escolas de horário integral2, 

e pelo trabalho de projeto precisar de um tempo muito diferenciado do que dispomos nos 

tempos regulares, de cerca de cinquenta minutos, no Ensino Fundamental II. Porém, nada 

impede a localização do projeto dentro da grade normal da escola. Inclusive, essa é uma 

opção adotada pelo governo de Portugal desde 1990 (FERREIRA, 2013). 

 

2-  O “Projeto querer tecer saber” 

 

O “Projeto querer, tecer, saber” é uma prática educativa em que, ao contrário de 

outras propostas educativas que formulam projetos educacionais a partir de temas 

motivadores para a aprendizagem de seus alunos, sejam esses temas escolhidos pelos 

docentes ou pelos discentes, tem o desejo por aprender algo específico como o ponto de 

partida para a formação de um grupo voluntário de alunos pesquisadores. De Kilpatrick 

(1918) retiramos duas tipologias de projeto que poderíamos trabalhar com os alunos: 

projetos para resolver um problema intelectual ou projetos para obter uma habilidade ou 

conhecimento. 

                                                           
2  A meta de número 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) já em vigência e com duração até 
2024 diz: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.  E meta de número 2 tem como 
objetivo: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. Essa meta 
tem como terceira estratégia: criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental.  
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 
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Portanto, o critério decisivo para um aluno participar dessa prática educativa é a 

sua expressa vontade de desejar aprender algo, mesmo que seu tema de interesse não 

esteja inserido nos conteúdos escolares.  

O caráter voluntário da adesão é imprescindível para que a ideia de ser responsável 

pela própria aprendizagem seja percebida pelo aluno. Para Merieu (1998), sem um 

propósito que se coadune com um projeto pessoal de aprendizagem, geralmente maior do 

que os objetivos propostos pedagogicamente, dificilmente terão o envolvimento do aluno 

com o conteúdo que o professor tem por objetivo ensinar em determinado período letivo. 

Por isso, na fase de implantação do projeto uma apresentação cuidadosa do 

mesmo, com pormenores de sua rotina, deve ser feita para as turmas em que se encontram 

os futuros participantes.  

Deixar claro o caráter voluntário de participação e de que, atividades e ou recursos 

diferenciados daqueles que eles estão acostumados na rotina escolar irão acontecer, se faz 

importante para que o aluno possa escolher participar do projeto de maneira subsidiada. 

No caso do “Projeto querer, tecer, saber”, o uso de recursos tecnológicos, 

atividades lúdico-corporais, aulas de artesanato, diversas expressões artísticas como 

canto, dança, pintura, etc. são exemplos dos tipos de atividades e ou recursos que serão 

tratados com os alunos.  

A faixa etária aqui proposta é a dos alunos a partir do 8º Ano, porque entre os 

treze/catorze anos já apresentam o pensamento formal (PIAGET, 1982), sendo capazes 

de aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, o que é necessário no 

procedimento de pesquisa de própria autoria, base da proposta metodológica do projeto. 

Como sugestão para organizar essa abordagem inicial, podemos indicar uma 

sequência de ações como a que foi utilizada na pesquisa realizada para a construção dessa 

prática.  

Com duração de trinta minutos, tentou-se criar um diálogo motivador, que pudesse 

fazer com que os alunos se interessassem pelo projeto. 

Uma apresentação de slides digitais foi montada com oito partes distintas. Na 

primeira, encontramos o nome do projeto, da escola e da pesquisadora. Na segunda, um 

vídeo com a música “Gabriel” (Anexo I), de Paula Toller. Na terceira, quarta e quinta 

partes, indagamos em sequência de slides com imagens motivadoras se o aluno se 

interessaria em experimentar uma escola com práticas ligadas à expressão corporal e 

artística, onde ele escolhe o que pesquisar e o faz em meios eletrônicos. Na sexta, outro 

vídeo apresenta um exemplo de escola com proposta didática diferenciada. Na sétima, em 
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letras animadas, é feito o convite para os alunos participarem do projeto. A última parte 

mostra as etapas que os alunos deverão percorrer até ingressarem no projeto, bem como 

os seus horários e duração. 

Em seguida foi distribuída uma ficha de inscrição para o projeto (Apêndice A). 

Nessa ficha o aluno deveria colocar seu nome, turma de origem e o(s) tema(s) que gostaria 

de estudar nos encontros. 

Como o “Projeto querer, tecer, saber” funcionava dois dias da semana no 

contraturno do turno da tarde, ou seja, pela manhã, foram disponibilizadas vinte vagas. 

Esse quantitativo foi pensado por representar uma amostra de cerca de 10% dos 196 

alunos do turno da tarde e por ser uma quantidade de alunos com a qual uma única 

professora pudesse gerir. No total, 26 alunos se inscreveram no projeto. Ao longo de todo 

processo totalizaram 16 frequentando-o. 

Após a adesão dos alunos, e a ciência dessa adesão por seus responsáveis em 

reunião previamente agendada, começaram os encontros propriamente ditos.  

No encontro inicial ficou estabelecido com os alunos que a busca pelo queriam 

estudar poderia ser feita de diversas maneiras: com o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação – TIC’s, pesquisas em bibliotecas, tentativas de se encontrar 

parcerias entre o corpo docente da escola, na comunidade ou em qualquer outra instituição 

proposta pelos alunos, como museus, bibliotecas, centros culturais, etc.  

Quanto a abordagem dos conteúdos escolares no projeto, estabelecemos que, 

como os alunos estavam pesquisando no contraturno escolar, a abordagem dos conteúdos 

de cada disciplina de sua série/ano não seria necessariamente um requisito para a escolha 

de seu tema de pesquisa. Esta escolha possibilitou a ampliação das possibilidades de 

temas propostos e das possíveis correlações entre eles. 

De acordo com Zabala (1998), essa forma de condução do ensino em que se rompe 

com a dependência disciplinar, é característica das metodologias globalizadas, que 

propõem a construção do saber a partir de unidades e temas que procurem estabelecer 

relações entre os conteúdos escolares das várias disciplinas.  

Essas metodologias são denominadas globais por derivarem de estudos 

psicológicos, como os feitos por Decroly, que afirmava que a criança geralmente 

apreendia a realidade como um todo em uma visão global, e que o objetivo do processo 

educacional poderia ser definido como o favorecer da passagem dessas visões globais, 

em grande parte superficiais, para a compreensão mais acurada e analítica da realidade 

(Idem). 
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Entre os vários métodos globalizados propostos ao longo do século XX, Zabala 

por razões históricas e por sua vigência longeva, escolheu quatro deles para demonstrar 

como é possível se organizar uma prática educativa sem partir dos conteúdos 

programáticos de cada série/ano. Os métodos escolhidos foram: os Centros de Interesse 

de Decroly; o Método de Projetos de Kilpatrick, o Estudo do Meio do Movimento 

Cooperazione Educativa da Italia - MCE e os Projetos de Trabalho Globais, com sua 

criação ligada aos Projects Works utilizados, segundo o autor, inicialmente para o estudo 

de línguas. 

No “Projeto tecer, querer, saber” utilizamos parte dos pressupostos dos autores de 

dois dos métodos apresentados: Decroly – Centro de Interesses, Kilpatrick – projetos. 

Citamos Hernandéz e Ventura – cujo trabalho coaduna com as propostas dos Projetos de 

Trabalho Globais. A pesquisa aproximou-se da sistematização da metodologia da 

Investigação do Meio, com a utilização da pesquisa como princípio científico de Demo, 

2011. Assim sendo, resolvemos reproduzir o quadro abaixo formulado por Zabala, com 

a finalidade de clarificar as diferenças e semelhanças dessas propostas metodológicas 

entre si e delas com o trabalho aqui apresentado. 

 

 CENTRO DE 

INTERESSES 

PROJETOS INVESTIGAÇÃO 

DO MEIO 

PROJETOS DE 

TRABALHO 

PONTO DE 

PARTIDA 

INTENÇÃO 

Situação real 

Tema a ser 

conhecido 

Situação real 

Projeto a ser 

realizado 

Situação real 

Perguntas ou 

questões 

Situação real 

Elaboração dossiê 

FASES -Observação 

-Associação 

• Espaço 

• Tempo 

• Tecnologia 

• Causalidade 

- Expressão 

- Intenção 

-Preparação 

- Execução 

- Avaliação 

- Motivação 

-Perguntas 

-Suposições ou 

hipóteses 

-Medidas de 

informação 

-Coletas de dados 

-Seleção e 

classificação 

-Conclusões 

- Escolha do tema 

-Planejamento 

-Busca de 

informação 

-Sistematização da 

informação 

-Desenvolvimento 

do índice 

-Avaliação 

-Novas perspectivas 
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-Expressão e 

comunicação 

(ZABALA, 1998, Quadro 6.1, p. 145) 

 

No “Projeto querer, tecer, saber”, associamos o caráter de realizar um projeto 

acerca de uma situação real, como é proposto no Método de Projetos de Kilpatrick (1918), 

pela realização de uma pesquisa a partir de algo que o aluno deseja conhecer. 

Este autor, apesar de propor a utilização do método de projetos como uma 

proposta de ação de um grupo de estudantes e não de um aluno, demonstra em sua obra a 

premissa de que a escolha sobre o que se quer saber deva ser do aluno. E, por sua vez, 

referencia sua postura baseando-se nos estudos do psicólogo americano Thorndike, que 

afirma que a criança, ao ser capaz de definir o que quer fazer, estará mais motivada para 

aprender e, portanto, mais propensa a alcançar os resultados esperados para sua educação 

(ARAÚJO, 2009).  

A sistematização de como os alunos deveriam proceder o desenvolvimento do seu 

projeto pessoal, era vinculada ao tipo de projeto que fossem realizar. É uma curiosidade 

sobre questões científicas? É o desenvolvimento de uma habilidade? É a construção de 

algo? Ou seja, dependendo do caráter daquilo que o educando deseja desenvolver unimos 

parte das propostas da Investigação do Meio, do Método de Projetos ou do Projeto de 

Trabalho Global para sistematizar suas pesquisas e produções.  

Como exemplo, podemos citar uma aluna que, além de investigar o tema Ecologia, 

tinha também o objetivo de dominar a movimentação correta da letra cursiva. Para 

realizar seus dois projetos, etapas diferenciadas foram disponibilizadas para que ela 

pudesse desenvolvê-los. Quanto à Ecologia, construímos em grupo uma sequência 

próxima a dos Projetos de Trabalho Globais: escolha do tema, planejamento, busca de 

informações, sistematização da informação. Já a avaliação do que foi produzido foi mais 

de acordo com a desenvolvida pela metodologia da Investigação do Meio: expressão e 

comunicação para o grupo de tudo o que tinha aprendido.  

Esse processo de avaliação se deu tanto no decorrer da aplicação da prática 

educativa, como nos momentos finais do projeto, porque a troca de informações, a 

cooperação e a socialização dos conhecimentos eram propostas em todos os encontros. 

Em relação ao domínio dos mecanismos para escrever de forma cursiva corretamente, 

usamos o encadeamento de ações do Método de Projetos de Kilpatrick: intenção, 

preparação, execução e avaliação. Em três encontros essa habilidade foi diagnosticada 
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como sendo o desejo da aluna, a professora-pesquisadora, que já atuou em turmas de 

alfabetização, prontificou-se em ajudá-la, os materiais necessários foram providenciados, 

a ação executada e a avaliação realizada. 

Já a definição de expressão em Decroly, valorização de todas as manifestações 

escritas, verbais e não verbais, como passíveis de demonstrarem ou fomentarem a 

aprendizagem dos alunos (DUBREUCQ, 2010), foram estimuladas na maioria das 

realizações do projeto por entendermos que, apesar de nem sempre serem possíveis dentro 

da realidade escolar, podemos demonstrar nossa aprendizagem de determinado assunto 

por outras formas que não só a escrita, tão valorizada academicamente. 

Os assuntos de pesquisa escolhidos pelos alunos foram inicialmente organizados 

em uma trama, espécie de estrutura elaborada com fios e cartões que ficou exposta no 

ambiente de realização do projeto até o seu término. Para que essa estratégia aconteça, 

cada tema proposto possuirá um cartão com fio de cor diferente pendurado em sua parte 

inferior. Os cartões serão alinhados lado a lado horizontalmente em uma das paredes e os 

fios penderão dos mesmos em linhas retas até o chão. A partir desse passo inicial, seus 

entremeios serão urdidos de acordo com os resultados preliminares dos estudos que forem 

sendo realizados ou das percepções interdisciplinares que os discentes concebam entre 

seus temas. Se pensarmos em temas como sendo A, B, C e D, por exemplo, se o tema A 

estiver ligado ao tema D seus fios serão conectados com fita adesiva e receberão um novo 

cartão com a explicação daquela conexão. E assim, sucessivamente. 

Essa trama era maleável e poderia ser reorganizada a qualquer momento de 

realização do projeto. A sua finalidade era materializar a interdisciplinaridade para os 

alunos, fazendo-os perceber que nós fazemos os recortes e conexões entre os temas que 

formam o todo do conhecimento humano. Além disso, funcionou como uma espécie de 

visualização posterior dos caminhos percorridos no projeto. 

Os participantes do projeto podiam pesquisar de forma individual ou se agrupar 

por afinidade de temas formados. No entanto, os resultados obtidos deveriam ser sempre 

debatidos nos fóruns, e pensados como resultados coletivos de produção de 

conhecimento. 

Para realizar a pesquisa em si, orientamos os alunos sobre como desenvolver um 

projeto, discutindo os passos para sua realização de acordo com o que o aluno queria 

aprender. No geral, as etapas eram: escolher o que se desejava saber, planejar, observar, 

registrar reflexivamente o que fizeram para realizar o que planejaram, e avaliar individual 

e coletivamente a sua produção, durante e ao finalizar seu projeto. 
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Foram oferecidos em todos os vinte encontros realizados pelo projeto: momentos 

de autorreflexão e consciência corporal, desenvolvimento de projeto pessoal, e fórum 

para a troca e cooperação entre os participantes do projeto, ao final de todos os encontros.  

Como pressuposto teórico para tão variada gama de atividades, utilizou-se a ideia 

de expressões de Decroly, que valorizava as manifestações não verbais como passíveis 

de demonstrarem ou fomentarem a aprendizagem dos alunos, mas que muitas vezes não 

é valorada ou estimulada na escola (DUBREUCQ, 2010). 

Dentro dessas atividades, gostaríamos de ressaltar a opção por utilizar a técnica 

de meditação como um recurso didático em quase todos os encontros. Estudos já foram 

realizados sobre os benefícios de se utilizar a meditação na escola.  

Segundo Vascouto, Sbissa e Takase, 2013  

Mediante a revisão bibliográfica, os trabalhos evidenciam os 
benefícios da prática meditativa no ambiente escolar, mais 
precisamente entre estudantes, em vários aspectos, tais como: 
melhora no aprendizado, aumento das funções cognitivas, 
diminuição de problemas atencionais e comportamentais, 
redução de estresse e ansiedade, melhor convívio social e 
regulação das emoções, entre outros. A utilização de atividades 
contemplativas, deste modo, torna-se uma importante estratégia 
pedagógica e educacional no enfrentamento das dificuldades e 
queixas escolares apresentadas pelos estudantes. (p.96-97) 

 

Nossa opção por explorá-la no “Projeto querer, tecer, saber”, deu-se com o 

objetivo de auxiliar os voluntários a se conscientizar como sendo um ser humano integral, 

corpo e mente, e trazê-los gradativamente do foco anterior a sua chegada ao projeto, 

concentrando sua atenção nas atividades a serem realizadas. 

Não tivemos dificuldades em implementar a prática da meditação junto aos 

alunos, apesar de ser difícil para alguns deles concentrarem-se nas primeiras tentativas. 

Durante a vigência do projeto, muitos deles pediam os links dos vídeos sobre meditações 

e mantras que foram explorados em sala, para que pudessem usá-los em casa. 

A respeito da cooperação, o sociólogo Richard Sennett (2012) faz uma defesa de 

que essa é uma habilidade que precisa ser despertada nos indivíduos da sociedade atual. 

Precisamos ser colaborativos uns com outros e realizar projetos que visem o bem comum, 

em uma sociedade altamente individualista, marcada pelo consumo irrefletido de bens 

materiais ou intelectuais.  

A cooperação foi objeto de dinâmicas de construção do grupo, propagada como 

uma forma de se construir e disseminar conhecimento e apontada como uma opção para 

estabelecermos uma visão de mundo que seja mais justa. 
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3-  O fazer do projeto 

 

O “Projeto querer, tecer, saber” contou com dois encontros semanais durante dois 

meses. A descrição da estrutura geral e dos assuntos abordados nos vinte encontros que 

foram realizados durante a vigência do projeto, foram apresentados a seguir. Todos eles 

foram gravados com o objetivo de registro em tempo real da pesquisa.3 

Para uma maior compreensão da escolha de organização da sequência das 

atividades realizadas em todos os encontros, em relação aos pressupostos metodológicos, 

elaborou-se a tabela nº 1. 

 

Tabela 1 – Estrutura geral de um encontro no Projeto Querer, Tecer, Saber 

 

Horário Atividade Pressuposto Metodológico 

1- 8h às 8h 

30min 

Organização do dia 

 

Madalena Freire (2008) aponta que, 

estabelecer uma rotina clarifica os 

limites, nos organiza e permite a 

construção de uma disciplina intelectual 

centrada na autonomia e não na 

heteronomia. 

2- 8h 30 min 

às 9h 

50min 

Oficinas As oficinas propõem vivências nas 

várias expressões, como abordadas por 

Decroly. 

“A expressão mobiliza o corpo 
(gesto, movimento, mímica, dança); 
a mão (experimentação, desenho, 
construção); a palavra (chamado, 
canto, discurso), a escrita (leitura, 
escrita, códigos), a arte (pintura, 
música, poesia, teatro)”. A utilização 
destas diversas maneiras de 
expressão na vida cotidiana prova a 
importância e o valor das 
manifestações não verbais, 

                                                           
3 A gravação dos encontros foi feita mediante consentimento dos participantes, seus responsáveis 
e colaboradores. Esse processo também auxiliará a reduzir o “bias” do pesquisador, evitando que 
os relatos sobre as atividades desviem-se do acontecido por basearem-se somente em relato 
posterior de memória da pesquisadora. 
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geralmente negligenciadas e mesmo 
completamente sacrificadas pela 
escola e pela maioria dos testes, que 
fazem uso da linguagem articulada 
ou dos códigos convencionais. 
(DUBREUCQ, 2010, p.23). 

 

3- 9h 50min 

às 10h 10 

min 

Recreio Essa atividade é muito importante, pois 

os alunos do projeto estarão em contato 

direto com os demais alunos da escola 

no seu contraturno, e podem, a partir 

desse encontro, despertar o interesse dos 

outros alunos pelo projeto, o que 

garantiria a sua perenidade. 

4- 10h 10 

min às 

11h 20 

min 

Trabalho de Projeto 

(cada aluno escolhe sobre o 

que deseja aprender nos três 

meses de encontro que 

propomos no Querer, Tecer, 

Saber)  

Método de Projeto e desejo do 

aluno 

A metodologia de trabalho de 

projeto abordada pela presente 

pesquisa será proposta a partir da 

apresentada por Kilpatrick no ensaio 

“O método de Projeto”, lançado em 

1918 pela Universidade de 

Columbia. O autor foi aluno e 

colaborou com os estudos de John 

Dewey, educador ligado a corrente 

filosófica conhecida como 

Pragmatismo, que entre o final do 

século XIX e início do século XX 

percebiam a escola como um local 

que deveria estabelecer conexões 

com a vida real dos alunos.  

Segundo Merieu (1998) “O que 

mobiliza um aluno, o que o introduz 

em uma aprendizagem, o que lhe 
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permite assumir as dificuldades da 

mesma, ou até mesmo as provas, é o 

desejo de saber e a vontade de 

conhecer” (grifos meus). 

 

Pesquisa como princípio educativo  

Pedro Demo (2011) apresenta a 

pesquisa como princípio educativo, 

aponta sobre a necessidade de que a 

educação desenvolva nos alunos a 

autonomia intelectual, o pensamento 

crítico e princípios éticos, e pensa a 

prática de pesquisa, desde a 

educação básica, como colaboradora 

para esse desenvolvimento. 

Ambiente Pessoal de 

Aprendizagem. 

O NMC (New Media Consortium), 

uma comunidade internacional de 

especialistas em tecnologia educa-

cional, explica que o termo 

“ambientes pessoais de 

aprendizagem” (Personal Learning 

Environments -PLEs na sigla em 

inglês) é geralmente utilizado para 

descrever ferramentas que apoiam o 

aprendizado independente, focado 

em objetivos e necessidades 

individuais. O termo vem evoluindo, 

mas atualmente designa uma coleção 

pessoal de ferramentas e recursos 

que uma pessoa monta para suportar 
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seu próprio aprendizado, tanto de 

maneira formal quanto informal. 

Interdisciplinaridade 

A perspectiva de 

interdisciplinaridade aqui abordada é 

formulada tendo como referências as 

concepções apresentadas por Ivani 

Catarina Fazenda (2011) e Morin 

(2011): uma nova atuação do 

educando frente ao conhecimento, 

construída para além das disciplinas 

escolares e que pode gerar novas 

organizações dos saberes 

constituídos pela humanidade. 

 
 

5- 11h 

20min à 

11h 50 

min 

Grupão Cooperação 

Para Richard Sennett (2012), a 

cooperação é uma habilidade que 

precisa ser despertada nos 

indivíduos da sociedade atual. 

Precisamos ser colaborativos uns 

com outros e realizar projetos que 

visem o bem comum, em uma 

sociedade altamente individualista. 
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Resumo das propostas dos 20 encontros: 

 

Encontro número 1 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização 

do dia 

Apresentação dos 

participantes e da 

rotina dos encontros. 

     A dinâmica 

consiste em cada um 

dos participantes 

retirarem um crachá de 

dentro de uma caixa. 

Se retirar o próprio 

nome, apresenta-se 

declarando um motivo 

pelo qual deveríamos 

conhecê-lo. Se retirar 

o nome de outro 

participante, tenta 

descobrir quem é, e 

inventa uma 

característica pela qual 

deveríamos conhecê-

lo. O verdadeiro dono 

do crachá deverá 

avaliar se a 

característica atribuída 

a ele pelo seu 

apresentador é correta 

ou se este precisará 

• Crachás e música 

instrumental. 

Prof ª Patrícia 

–

Pesquisadora 

responsável 

pelo projeto. 
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falar outra 

característica.  

 

 

 

2- Oficina Assistir ao vídeo da 

música “O silêncio” de 

Arnaldo Antunes 

(Anexo III) 

     Discutir com a letra 

da música com os 

alunos e lançar para 

eles a proposta de, 

antes de existirmos 

como um grupo, 

elaborarmos as regras 

de convivência. 

     Dinâmica corporal 

– relaxamento 

 

 

• Áudio da música e 

reprodução da letra 

para todos os 

participantes. 

• Música para 

dinâmica corporal. 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

     Assistir ao vídeo 

Pesquisa das crianças. 

 

     Conversa sobre as 

etapas da pesquisa 

realizada pelas 

crianças, enfatizando a 

parte do registro da 

pesquisa. 

 

•  Link do vídeo: 

https://www.youtube.com 

/watch?v=UO9jyPkhyYY 

 

• Material de 

papelaria para 

customização: cola, 

papéis coloridos, 

adesivos, fitas, 

lápis de cor, caneta 

Prof ª Patrícia 
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       Entregar um 

“caderno de campo” 

para cada aluno poder 

registrar seu 

planejamento e 

andamento de 

pesquisa. O caderno 

poderá ser 

customizado. O aluno 

também pode fazer seu 

registro de campo em 

meio eletrônico, sendo 

discutida com eles a 

necessidade de back 

up para a segurança 

dos dados. 

      Apresentar as 

possibilidades de 

locais ou formas para a 

realização da 

pesquisa: biblioteca, 

netbook, 

smartphones,... 

 

      Deixá-los iniciar 

um primeiro contato 

com seus trabalhos de 

pesquisa. 

 

 

hidrocor, etiquetas, 

etc. 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

5- Grupão Avaliação do dia e 

iniciar a teia do 

conhecimento. 

• Quadro branco, 

marcador de quadro 

branco, cartões, 

Prof ª Patrícia 



21 

 

 

     Os assuntos de 

pesquisa escolhidos 

pelos alunos serão 

organizados em uma 

trama, espécie de 

estrutura elaborada 

com fios e cartões que 

ficará exposta no 

ambiente de realização 

do projeto até o seu 

término. Para que ela 

aconteça, cada tema 

proposto possuirá um 

cartão com fio de cor 

diferente pendurado 

em sua parte inferior. 

Os cartões serão 

alinhados lado a lado 

horizontalmente em 

uma das paredes e os 

fios penderão dos 

mesmos em linhas 

retas até o chão. A 

partir desse passo 

inicial, seus 

entremeios serão 

urdidos de acordo com 

os resultados 

preliminares dos 

estudos que forem 

sendo realizados ou 

das percepções 

barbante, fita 

adesiva, cartolina e 

caneta hidrocor. 
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interdisciplinares que 

os discentes concebam 

entre seus temas. Se 

pensarmos em temas 

como sendo A, B, C e 

D, por exemplo, se o 

tema A estiver ligado 

ao tema D seus fios 

serão conectados com 

fita adesiva e 

receberão um novo 

cartão com a 

explicação daquela 

conexão. E assim 

sucessivamente. 
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Encontro número 2 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização 

do dia 

 Relaxamento com 

um mantra chamado 

Vairocana Budha 

Mantra. 

(Integração com o 

universo)  

Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-

3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Visita à Sala de 

Leitura da escola 

com o objetivo de 

verificar que tipo de 

material que nela 

encontramos para 

pesquisar. 

      Conversa com a 

professora 

responsável pelo 

espaço. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Câmera de filmar 

Prof ª Nair - 

Responsável 

da 

Sala de 

Leitura da 

Unidade 

Escolar (UE) 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

     Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia. 

      Comentar com os 

alunos que esse 

espaço de fórum 

também pode ser 

usado para que eles 

tragam propostas 

• Quadro branco, 

marcador de quadro 

branco, cartões, 

barbante, fita 

adesiva, cartolina e 

caneta hidrocor. 

Prof ª Patrícia 
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para serem 

realizadas no 

projeto, desde que 

contem com a 

aquiescência do 

grupo. 
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Encontro número 3 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização 

do dia 

Relaxamento com 

um mantra 

chamado 

Vairocana Budha 

Mantra. 

(Integração com o 

universo) 

 

Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Assistir a dois 

pequenos vídeos: 

um sobre Foco na 

tarefa x Foco no 

resultado, e outro 

sobre as vantagens 

da cooperação. 

Vídeos: 

• Foco na tarefa x Foco 

no resultado 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=J0iv3TqJBV8 

• O segredo do sucesso 

– Trabalho em equipe. 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=TK6ZJUGdm5g 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

     Os alunos 

deverão continuar 

com suas 

pesquisas 

pessoais. 

 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Roda de conversa 

sobre os 

acontecimentos do 

dia. 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 4 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização 

do dia 

Trabalho corporal – 

dança de ciranda 

 

 

 

• Vídeo da Ciranda do 

Anel – Bia Bedran 

https://www.youtube.com 

/watch?v=h79ibs2jNvQ 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Fuxico- reflexão 

sobre como os 

conhecimentos 

podem ser passados 

de geração em 

geração. 

 

 

• Tecido, linha, 

tesoura, miçangas, 

cola. 

• Música de fundo 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

     Os alunos deverão 

continuar com suas 

pesquisas pessoais. 

 

 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

Netbooks e  acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Roda de conversa 

sobre os 

acontecimentos do 

dia. 

 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 5 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização 

do dia 

Flashmob 

Macarena 

      O que 

encontramos na 

Internet? 

O que podemos 

fazer a partir dela? 

Todas as 

informações online 

são confiáveis? 

 

• Vídeo 

https://www.youtube.com 

/watch?v=iZ2e-xT81JA 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina de 

Macramê 

• Linhas coloridas 

• Vídeos  

www.youtube.com/watch?v=qVHW 

jzaRC6M&list=PLVjAlJ3NI_4vb4bh 

UJrDdH3z4NJF8JRB 

Profª 

Dulcineia 

(Professora 

de Artes da 

UE) 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Entregar os 

questionários 

iniciais para os 

alunos 

responderem. 

 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia 

em conversa 

informal. 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 6 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1-Organização do 

dia 

 Relaxamento com 

um mantra chamado 

Vairocana Budha 

Mantra. 

(Integração com o 

universo)  

 

Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-

3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina       O que é 

Meditação 

Por que meditar faz 

bem? 

Como podemos 

meditar? 

• Vídeo 

“Meditação para quem 

nunca meditou” 

www.youtube.com/ 

watch?v=-pIH98glHJ0 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

     Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e  acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia. 

      Responder a 

questão:  

Você acredita que 

poderá usar a 

meditação em sua 

vida? 

• Quadro branco, 

marcador de quadro 

branco. 

Prof ª Patrícia 
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Encontro número 7 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização 

do dia 

Escravos de Jó 

     Como podemos 

relacionar essa 

atividade com as 

disciplinas 

escolares? 

 

• Lápis ou canetas na 

mesma quantidade de 

participantes da 

atividade. 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina de 

Macramê 

• Linhas coloridas 

• Vídeo 

www.youtube.com/watch?v=qVHW 

jzaRC6M&list=PLVjAlJ3NI_4vb4bh 

UJrDdH3z4NJF8JRB 

 

 

Profª 

Dulcineia 

 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia 

em conversa 

informal. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 8 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

Relaxamento com a 

música Pedalinho de 

Bia Bedran 

• Os alunos devem 

sentar em frente 

um do outro, dar as 

mãos e puxarem-se 

alternadamente, 

num movimento de 

vai e vem. O ritmo 

deve ser percebido 

e os movimentos 

devem representá-

lo. 

 

• Link: 

www.youtube.com/ 

watch?v=Ytq1G5ErpEs 

 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina       Oficina de 

construção de sólidos 

geométricos. 

Os alunos devem 

construir os sólidos em 

duplas seguindo as 

instruções dadas por 

escrito e depois 

confeccionar um 

trabalho artístico com 

eles. 

 

 

• Cartolinas 

coloridas com os 

sólidos 

impressos e 

materiais 

diversos para 

decoração 

(linhas, fitas, 

miçangas, cola 

colorida, etc.) 

• Instruções: 

- Separe os materiais 

listados. 

- recorte os sólidos. 

Prof ª Patrícia 
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- Dobre-os nas linhas 

pontilhadas e cole-os 

onde tiver a 

sinalização para isso. 

-Decore-os e 

apresente-os para o 

grupo 

 

 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

     Apresentação dos 

grupos sobre como foi 

realizar o projeto de 

montar sólidos. 

     Registrar as etapas 

necessárias para 

realização de um 

projeto: 

planejar, observar, 

registrar 

reflexivamente o que 

faz e avaliar. 

 

 

• Quadro branco, 

marcador de 

quadro branco 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

• Música de fundo Patrícia 
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Encontro número 9 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

       Meditação Mantra do amor 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=u0BYd_fRfY8 

 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina       O foco de hoje é 

Organização. 

Por que devemos ser 

organizados? 

• Dividir os alunos 

em dois grupos: 

um defenderá a 

organização para 

um melhor 

desempenho em 

nossas atividades 

diárias e o outro 

defenderá o 

oposto. 

• As defesas 

deverão acontecer 

em forma de 

esquetes. 

• Roupas, adereços 

e objetos que 

possam ser usados 

para uma pequena 

encenação. 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 10 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

Reflexões sobre a 

posição do mestre e do 

discípulo no vídeo: 

aprender a aprender 

• Link: 

https://www.youtube.com 

/watch?v=Pz4vQM_EmzI 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina       Partilha de 

conhecimentos sobre 

os recursos 

tecnológicos de uso 

diário dos alunos e da 

professora. 

Ex; Word, Power 

Point, Youtube, 

Whatsapp, Facebook, 

etc. 

• Netbooks e 

acesso à Internet. 

Prof ª Patrícia 

e alunos do 

projeto 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

              Os alunos 

deverão continuar com 

suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de 

campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e 

acesso à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia  

      Chegamos a 

metade dos nossos 

encontros. “Responda 

a questão a seguir 

quando receber” a bola 

de gás. 

“Qual a sua avaliação 

sobre o projeto hoje? 

• Música de fundo 

• Bola de gás 

 

Prof ª Patrícia 
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Encontro número 11 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

     O que são virtudes? 

Jogo de memória que 

relaciona 

virtudes/vícios 

• Jogo da memória 

contendo o nome 

dos 

vícios/virtudes e 

seus 

significados. 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina       Como seria o meu 

mundo perfeito? 

• Os alunos podem 

responder a 

pergunta 

escrevendo um 

texto ou 

desenhado. 

 

• Papel ofício 

• Lápis coloridos/ 

caneta 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos deverão 

continuar com suas 

pesquisas pessoais. 

• Caderno de 

campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e 

acesso à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 12 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

      Relaxamento 

com um mantra 

chamado Vairocana 

Budha Mantra. 

(Integração com o 

universo)  

 

. Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-

3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina       Cine debate – 

Sete anos no Tibet 

       O que você 

pensa sobre a 

transformação 

pessoal ocorrida com 

o personagem 

principal ao longo do 

filme? 

        

• Filme Sete anos no 

Tibet 

• Incensos 

• Cangas e objetos 

indianos para 

ornamentar a sala 

 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 13 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

 Relaxamento com 

um mantra chamado 

Vairocana Budha 

Mantra. 

(Integração com o 

universo)  

 

Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-

3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina      Oficina de Arte a 

partir de materiais de 

reciclagem.  

• Papelão, plástico, 

embalagens, etc. 

• Cola 

• Tesoura 

• Diversos materiais 

para decoração 

(linhas, fitas, 

botões, ...) 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 14  

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

Quebra-cabeça 

inclusivo 

     Dividir os alunos 

em quatro grupos e dar 

a cada um deles um 

quebra-cabeça faltando 

uma peça, e com uma 

peça do quebra-cabeça 

de outro grupo. 

Deixá-los perceber o 

que ocorre com os 

quebra-cabeças e 

resolver a situação. 

     Debate sobre a 

atividade. 

 

 

 

• Quatro quebra-

cabeças 

diferentes. 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina de vídeos. 

Propor aos alunos a 

escrita de um roteiro de 

vídeo que tenha como 

objetivo estimular a 

cooperação entre as 

pessoas. 

 

 

 

• Caderno de 

campo 

• Lápis / caneta 

Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 
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3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos deverão 

continuar com suas 

pesquisas pessoais. 

 

 

 

 

• Caderno de 

campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e 

acesso à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

Propor aos alunos 

que eles montem 

oficinas sobre algo 

que possam ensinar 

para os colegas.  

Organizar quem 

apresenta o quê em 

que data. 

 

 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro 15 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

 Relaxamento com 

um mantra chamado 

Vairocana Budha 

Mantra. 

(Integração com o 

universo)  

 

Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-

3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina de Dança Vídeo com coreografia 

a ser trabalhada trazida 

pela aluna responsável 

pela atividade. 

Aluno do 

projeto 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

      Devemos 

continuar com as 

oficinas pensadas 

pelos participantes 

do grupo. 

 

 

Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 16 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais necessários  Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

          Relaxamento 

com um mantra 

chamado Vairocana 

Budha Mantra. 

(Integração com o 

universo)  

 

Vídeo do mantra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Om8sscf-

3w 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina de pulseiras 

de linha 

 

 

 

• Linhas coloridas 

• Embalagens 

plásticas 

• Cola universal 

 

 

Aluno do 

projeto 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão continuar 

com suas pesquisas 

pessoais. 

 

 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso à 

Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 17 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

     Dança livre com a 

música Roda Viva - 

Chico Buarque 

     Link 

https://www.youtube.com 

/watch?v=HRFw5u5wR4 

c&list=RDHRF 

w5u5wR4c#t=172 

 

 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina sobre Ecologia 

(tema de estudo de um 

dos alunos) 

• Material de 

pesquisa trazido 

pelo aluno 

responsável pela 

oficina 

 

Aluno do 

projeto 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos deverão 

continuar com suas 

pesquisas pessoais. 

 

 

 

 

• Caderno de 

campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e 

acesso à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 18 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

     Vídeo sobre a visão 

utilitarista da natureza 

pelo homem. 

 

 

• Acervo da 

professora 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Cine Debate - 

Lixo Extraordinário 

• Algo no filme me 

faz relacioná-lo 

com a comunidade 

de Rio das Pedras? 

 

• Filme Lixo 

extraordinário. 

Prof ª Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos deverão 

apresentar para o 

grupo o andamento de 

suas pesquisas 

pessoais. 

 

 

• Caderno de 

campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e 

acesso à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 19 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do 

dia 

     Meditação Mantra do amor 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=u0BYd_fRfY8 

 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Oficina de Desenho 

livre e aquarela 

• Folhas A3 

• Material de 

pintura e desenho 

(lápis de cor, 

canetas hidrocor, 

tinta aquarelável, 

água, panos e 

pincéis) 

 

Aluno do 

projeto 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Os alunos 

deverão apresentar 

para o grupo o 

andamento de suas 

pesquisas pessoais. 

 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso 

à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do dia em 

conversa informal. 

 

 

Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Encontro número 20 

 

Horário/atividade  Descrição da 

Atividade 

Materiais 

necessários  

Dinamizador 

1- Organização do dia      Meditação Mantra do amor 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=u0BYd_fRfY8 

 

 

Prof ª Patrícia 

2- Oficina Festa de 

despedida com 

bolo, salgadinhos 

e doces. 

 

• Músicas 

selecionadas 

pelos alunos 

Alunos do 

projeto e 

Profª  Patrícia 

3- Recreio    

4- Trabalho de 

Projeto 

       Entregar os 

questionários 

finais para os 

alunos 

responderem. 

 

 

• Caderno de campo 

• Lápis / caneta 

• Netbooks e acesso 

à Internet. 

Prof ª Patrícia 

5- Grupão Avaliação do 

projeto em 

conversa informal 

e despedida da 

professora. 

 

 

• Música de fundo Prof ª Patrícia 
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Após o vigésimo encontro, ou do último encontro planejado, sugerimos que seja 

realizada uma atividade de culminância a critério dos alunos de forma a mostrar a 

comunidade escolar suas descobertas, fazendo circular o conhecimento por eles 

pesquisado/ adquirido/construído/sistematizado. 

 Todas as atividades dos encontros podem ser modificadas, mas para estarem de 

acordo com o projeto, as novas propostas devem seguir os critérios formulados na tabela 

um, levando em consideração os pressupostos teóricos para cada etapa das atividades. É 

importante também, que se leve em consideração as escolhas dos temas de pesquisa dos 

alunos no momento dessa organização, visando propor encontros que possuam ligação 

com o interesse dos participantes do grupo.  

 

4- Conclusões acerca da aplicação da prática educativa “Projeto querer, 

tecer, saber” 

 

A elaboração, aplicação e reflexão da prática educativa que apresentamos como 

“Projeto querer, tecer, saber”, procurou responder à seguinte indagação: a aplicação de 

uma prática educativa, elaborada a partir da metodologia de trabalho de projeto e centrada 

no desejo do aluno, pode ser compreendida como uma prática educativa interdisciplinar 

e desenvolver nos educandos a autogestão do conhecimento, e uma visão interdisciplinar 

de seus estudos? 

Durante a aplicação e reflexão do “Projeto querer, tecer, saber” ficou explícito que 

a primeira parte da indagação acima foi validada: a aplicação de uma prática educativa, 

elaborada a partir da metodologia de trabalho de projeto e centrada no desejo do aluno, 

pôde ser compreendida como uma prática educativa interdisciplinar. Ou seja, a escolha 

metodológica pelos princípios do trabalho de projetos, como realizado pela prática 

educativa aqui apresentada, aliada a um interesse particular dos alunos sobre o tema 

inicial de sua pesquisa tornou essa prática preponderantemente interdisciplinar, visto que 

os temas que foram escolhidos pelos voluntários extrapolaram os conhecimentos 

escolares e permitiram aos alunos traçar suas próprias conexões dentro de sua pesquisa, 

em relação às pesquisas dos demais participantes do grupo.  

A segunda parte da indagação, a aplicação de uma prática educativa, elaborada a 

partir da metodologia de trabalho de projeto e centrada no desejo do aluno, desenvolve 

nos educandos a capacidade de autogestão do conhecimento e uma visão interdisciplinar 
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de seus estudos, pôde ser comprovado tanto pela análise das respostas dos voluntários aos 

questionários de pesquisa, quanto pela postura do grupo durante os encontros. 

Cerca de 90% dos voluntários demonstraram que pensam que aprenderiam mais 

caso tivessem os conhecimentos escolares trabalhados em sala de aula pela prática 

educativa, tal qual a utilizada no projeto; 100 % relataram que usariam a autogestão do 

conhecimento em outros momentos de seu cotidiano e 50% conseguiram perceber a 

participação de várias disciplinas escolares em seu tema de pesquisa. 

Como ferramentas para obtenção e organização dos dados de interesse dos alunos 

em um ambiente pessoal de aprendizagem, o acesso à Internet em smartphones, tablets, 

netbooks foram citados por 80 % dos alunos como recursos que utilizam sempre que 

pesquisam algo que desejam saber em seu cotidiano. 75% afirmam que também passariam 

a utilizar esses recursos para obter o conhecimento escolar a partir da experiência no 

“Projeto querer, tecer, saber”.  

No entanto, a acessibilidade, quando precária, tornou-se um limitador do projeto 

por que as TIC’s foram utilizadas em 95% das atividades. 

A assiduidade em um projeto voluntário também foi uma dificuldade encontrada 

pelo estudo. Nem sempre eram os mesmos alunos que estavam na escola nos dois dias da 

semana programados para desenvolver as atividades, o que dificultava ações encadeadas.  

Em parte, essa questão foi minimizada logo no início do trabalho, quando uma 

aluna participante resolveu iniciar uma conversa do grupo pelo WhatsApp, um aplicativo 

de mensagens gratuitas multiplataforma. Na maioria das vezes, esse era o canal de 

comunicação utilizado pelos alunos para justificar ou avisar a sua ausência. Essa forma 

de comunicação com a qual os alunos já estavam acostumados em seu cotidiano foi muito 

utilizada durante o projeto. Por esse canal tiravam dúvidas, comunicavam/ justificavam 

ausências, compartilhavam informações de interesse geral ou mostravam seus estudos.  

A pesquisa “Projeto querer, tecer, saber” mostrou-se passível de realização em 

condições mínimas consideradas necessárias para se reunir um grupo. Um pequeno 

espaço ou pátio, com acesso à Internet disponível, já servem como ponto inicial para se 

começar a realizá-lo.  

Esta afirmação decorre do fato de constatarmos durante a aplicação do projeto 

que, para os alunos, poder aprender na escola algo que se escolhe, fazê-lo com o uso das 

TIC’s, participar de atividades diferentes da rotina escolar e conhecer uma metodologia 

de pesquisa que subsidie sua busca pelo conhecimento, ou que o auxilie a empreender 

projetos pessoais no seu cotidiano, acabaram sendo apontados como fatores 
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determinantes sobre a visão positiva que tiveram do estudo, em detrimento das 

dificuldades da realidade material em que, por vezes, se encontravam.   

Os resultados da pesquisa ainda apontam que, a possibilidade de se aplicar uma 

prática educativa interdisciplinar e promovedora da autogestão do conhecimento pelo 

aluno, pode vir a minimizar a perda da função social da escola na era do conhecimento, 

em que parece patente a desmotivação dos discentes perante aos saberes propostos por 

essa instituição.  

A metodologia de trabalho de projeto, a prática de atividades que explorem as 

mais variadas expressões do saber e o uso das TIC’s, ressignificam o cotidiano escolar e 

possibilitam a transformação da escola em um espaço vivo e dotado de sentido para 

aqueles que compartilham do seu cotidiano. Num espaço assim constituído, o 

conhecimento construído pelos alunos em seu meio acabaria por transformar-se em 

conhecimento significativo, socialmente construído e partilhado. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Querer, Tecer, Saber 

Meu projeto de conhecimento é aprender sobre 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  Aluno(a): _____________________________________________________ 

 



51 

 

ANEXOS  

ANEXO 1 

Oito Anos (Paula Toller) 

Por que você é flamengo 
E meu pai botafogo? 
O que significa 
"impávido colosso"? 

Por que os ossos doem 
Enquanto a gente dorme? 
Por que que os dentes caem? 
Por onde os filhos saem? 

Por que os dedos murcham 
Quando estou no banho? 
Por que as ruas enchem 
Quando está chovendo? 

Quanto é mil trilhões 
Vezes infinito? 
Quem é Jesus Cristo? 
Onde estão meus primos? 

Well, well, well 
Gabriel...(bis) 

Por que o fogo queima? 
Por que a lua é branca? 
Por que a terra roda? 
Por que deitar agora? 

Por que as cobras matam? 
Por que o vidro embaça? 
Por que você se pinta? 
Por que o tempo passa? 

Por que que a gente espirra? 
Por que as unhas crescem? 
Por que o sangue corre? 
Por que que a gente morre? 

Do que é feita a nuvem ? 
Do que é feita a neve? 
Como é que se escreve 
Réveillon? 

Well, well, well 
Gabriel...(bis) 
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ANEXO 2 

O Silêncio (Arnaldo Antunes) 

 
Antes de existir computador existia tevê 

antes de existir tevê existia luz elétrica 

antes de existir luz elétrica existia bicicleta 

antes de existir bicicleta existia enciclopédia 

antes de existir enciclopédia existia alfabeto 

antes de existir alfabeto existia a voz 

antes de existir a voz existia o silêncio 

o silêncio 

foi a primeira coisa que existiu 

um silêncio que ninguém ouviu 

astro pelo céu em movimento 

e o som do gelo derretendo 

o barulho do cabelo em crescimento 

e a música do vento 

e a matéria em decomposição 

a barriga digerindo o pão 

explosão de semente sob o chão 

diamante nascendo do carvão 

homem pedra planta bicho flor 

luz elétrica tevê computador 

batedeira, liquidificador 

vamos ouvir esse silêncio meu amor 

amplificado no amplificador 

do estetoscópio do doutor 

no lado esquerdo do peito, esse tambor 

 

 

 

 
 


