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APRESENTAÇÃO

O Caderno de Reflexividade – Projetos na Educação Infantil é produto de uma pesquisa realizada no curso de

Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.

Buscamos a reflexão sobre a prática docente com Projetos. Como Schon (2000, p.235) acreditamos que a reflexão

sobre a prática deve acontecer por meio das realidades que os professores vivenciam para que sejam encorajados a refletir

sobre a sua prática, a imaginar e a fazer experimentos a partir da prática de outros professores. Para que possam refletir, pensar

e adaptar-se ou colocar-se no lugar do outro e, assim, dialogar com a prática de outros docentes.

Acreditamos que promover o encontro das narrativas das práticas dos professores e as referências teóricas sobre o

trabalho com Projetos favorecerá a reflexão sobre essa prática na Educação Infantil. Compreendemos ainda que a troca de

experiências com Projetos, o compartilhamento de ideias e o apoio de literatura de referência poderão contribuir com

informações importantes para consolidação de conhecimentos práticos pelos docentes, na emergência da realização dos

Projetos em classe.

Nossa articulação entre teoria e prática se dá através da reflexividade. O Caderno de Reflexividade põem em

diálogo tanto as orientações teóricas a respeito da metodologia de Projetos como exemplos da prática, através da narrativa de

professores que já lecionam com Projetos. Apresenta comentários, descrições e reflexões que colaboram para a reflexividade

dos professores. Oportuniza a interlocução com outras salas de aula, realidades distintas e olhares diversificados. Contribui

para que o professor compreenda a prática com Projetos, formule suas questões, estabeleça um diálogo com a sua prática e

acrescente seus comentários, exercitando a reflexão sobre a própria prática. Instiga a pesquisa e motiva o uso de Projetos na

Educação Infantil. Trata-se de um material aberto para a construção colaborativa, permitindo que a todo momento mais

professores registrem, analisem, construam e compartilhem seus saberes.

Finalmente, consideramos que a reflexão sobre a prática docente com Projetos podem inspirar outros professores e

interessados na área em contribuir para novas práticas de sala aula na Educação Infantil e ainda tomar o estudo como fonte de

reflexão para as práticas de Projetos em outros níveis de ensino.
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INSTRUÇÕES

 Lembre-se de fazer registros, regularmente, durante as leituras ou atividades do caderno. Anote questões, 

observações e dúvidas.

 Observe que é importante relacionar suas facilidades e dificuldades, distinguindo aspectos relacionados:

- à teoria;

- à sua atuação docente;

- aos alunos;

- à outras práticas docente. 

 Escreva livremente, registrando o que lhe parecer importante. E se lembrar de: 

* alguma proposta diferenciada, anote;

* alguma leitura que o auxilie na sua reflexão, registre a fonte;

* sensação e sentimentos despertados, escreva;

* surgimento de novas ideias, registre.

 É importante posicionar-se e expressar opiniões e percepções ao longo das leituras e exercícios propostos. 

Tudo isto contribuirá para a sua reflexão.

 Desejamos que estas reflexões contribuam para o seu desenvolvimento como profissional e motive o uso de 

Projetos em sua sala de aula.
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ESTUDANDO E REFLETINDO...

Nesta seção, traremos algumas referências teóricas que fundamentam a aprendizagem por

Projetos. Você poderá recordar estudos anteriores ou iniciar estudos a respeito do trabalho por Projetos.

Nas referências bibliográficas estão disponíveis a bibliografia, caso você queira aprofundar ainda mais

nos estudos.

“As aprendizagens nos Projetos acontecem a partir de situações concretas, das interações construídas em um processo

contínuo e dinâmico.” (BARBOSA e HORN, 2008, p. 41). Desta forma, ao longo de todo o percurso, a criança constrói,

questiona, interage, desconstrói, levanta novas dúvidas, investiga, tudo em um processo colaborativo. De acordo com

Vygotsky (1999) a criança compartilha contextos e significados com os outros. Freire (2014) acrescenta que a aprendizagem

ocorre num processo colaborativo entre os homens e o mundo.

Sendo assim, o planejamento é feito concomitantemente com as atividades que são desenvolvidas durante esse percurso

definido pelo compartilhamento de ideias e curiosidades do grupo. Freire (2014) menciona que a curiosidade provoca o

aluno a investigar e Bruner (1969 apud PORTILHO, 2011) complementa dizendo que a aprendizagem é mais significativa

quando se desenvolve a partir de uma curiosidade. As formulações de problemas, levantamento de hipóteses e

experimentações fazem parte das etapas de um Projeto.

É preciso haver uma flexibilidade de organização do fazer pedagógico na perspectiva de Projetos, pois os conteúdos

surgirão ao longo das demandas do grupo e das atividades propostas pelo professor. Edwards, Gandini e Forman (1999) e

Barbosa e Horn (2008) fomentam que os conteúdos emergem à medida em que os problemas e os temas de interesse coletivo

são definidos. O professor exerce a função de pesquisador, intérprete, organizador e relaciona os conhecimentos comuns ao

conhecimento científico escolar e as disciplinas. Isso lhe permite prever os conteúdos relacionados a serem desenvolvidos,

mas os autores alertam que novos interesses e necessidades surgirão ao longo do Projeto e novos conceitos poderão ser

abordados. Por isso a necessidade de um olhar sempre atento.
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ESTUDANDO E REFLETINDO...

Para exemplificar, em uma das experiências com Projetos das pré-escolas de Reggio Emilia, Malaguzzi descreve um extenso

Projeto sobre o sistema solar que surgiu a partir de um pôster levado por um dos colegas da uma classe. O interesse das crianças

pelo tema instigou ainda mais a imaginação dos pequenos, que representaram tudo o que pesavam a respeito do assunto através

desenhos, pinturas, conversas, brincadeiras, dando origem a novos questionamentos como a vida espacial, criaturas alienígenas,

foguetes, etc.

Uma lição prática que aprendemos dessas escolas é a atenção dos educadores às diferentes formas da criança comunicar e

expressar suas ideias e pensamentos a respeito dos temas e da vida a sua volta. Eles observam suas manifestações e representações,

dando atenção às suas diferentes maneiras de comunicar suas ideias, seus sentimentos, sua imaginação e suas observações. Para

eles, “as representações impressionantes que as crianças criam podem servir como base para hipóteses, discussões, argumentos,

levando a observações adicionais e a representações novas”. (EDWARDS, GANDINI E FORMAN, 1999, p.43). Os educadores do

exemplo citado utilizam a leitura que as crianças fazem de seus próprios desenhos e dos desenhos dos colegas como um recurso

para explorar as ideias infantis e usá-las como base para o planejamento das etapas seguintes de um Projeto em andamento.
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As crianças e os professores, juntos, examinam tópicos de interesse para as crianças pequenas em

detalhes e em profundidade no trabalho com projetos, e fazem o uso de uma excelente variedade de

formas visuais e gráficas enquanto realizam isto. Os professores parecem ter expectativas mais

grandiosas do que a maioria de nós nos Estados Unidos temos sobre as capacidades das crianças de

representarem seus pensamentos, sentimentos e observações por meio de habilidades gráficas que já

possuem como desenhar, pintar e manusear outras artes gráficas. (EDWARDS, GANDINI E

FORMAN, 1999, p.54).

É sobre esse trabalho em conjunto que também estamos nos referindo nesse estudo. A escola e o professor precisam

acreditar na capacidade do aluno da Educação Infantil de participar desde o princípio na construção de um Projeto de

aprendizagem. No exemplo acima foram usados técnicas e materiais que já fazem parte da rotina na educação de crianças.

Porém, o desenho, a pintura e a leitura que as crianças fazem deles são utilizados com outra visão pelo professor. Não são

produções ou construções isoladas, mas estão carregadas de sentidos e representam o que as crianças querem expressar. A

partir de algo comum à rotina dos alunos podemos iniciar o diálogo e a percepção dos seus interesses e selecionar tópicos

para o aprofundamento e estudo do grupo.



ESTUDANDO E REFLETINDO...

Para Isabel Alarcão (2010, p.44), a noção de professor reflexivo implica compreender o ser humano como criativo e não como

reprodutor de ideias que não fazem sentido pessoal para ele. Portanto, as práticas com projetos implicam que o professor tenha uma

ação “inteligente e flexível, situada e reativa” (ib. idem). A partir deste ponto iniciamos nossa conversa. E, embora não estejamos

fisicamente presentes, vamos propor a você, professor, que pense sobre o que dizem os autores que falam sobre projetos, o que

dizem as Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e, da mesma forma o que tem sido sua experiência prática

com Projetos. Para isso, tenha em mente os princípios de reflexividade apontados por Donald Schon (2000).
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CONVERSANDO COM OS TEÓRICOS

Racionalidade Técnica Examinar seu próprio uso das técnicas e dos comportamentos durante o Ensino a 

partir de uma base teórica; confronto da prática com a teoria, com vistas a 

identificação de acertos/erros.

Reflexão-em-ação Lidar com os problemas pedagógicos no momento da aula (reação/jogo de cintura na 

hora em que o problema surge). As ideias podem ser retomadas posteriormente e 

compartilhadas.

Reflexão-sobre-ação Lembrar-se da sua própria ação docente após a atividade prática. Refletir sobre as 

razões que levaram ao comportamento de sala de aula e aos resultados obtidos.

Reflexão-para-ação. Ação proativa para guiar ações futuras.



ESTUDANDO E REFLETINDO...

Hernández e Ventura (1998) destacam que a introdução dos Projetos foi planejada como uma forma de vincular

a teoria e a prática. Apresentam alguns objetivos que fundamentam a relação entre ensino e aprendizagem na

concepção de Projetos, os quais destacaremos a seguir:
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•Um sentido da aprendizagem que quer ser significativo, ou seja, que pretende conectar e partir do que os

estudantes já sabem, de seus esquemas de conhecimento precedentes, de suas hipóteses (verdadeiras, falsas ou

incompletas) ante a temática que se há de abordar.

•Assume como princípio básico para sua articulação a atitude favorável para o conhecimento por parte dos

estudantes, sempre e quando o professorado seja capaz, de conectar com seus interesses e de favorecer a

aprendizagem.

•Configura-se a partir da previsão, por parte dos docentes, de uma estrutura lógica e sequencial dos conteúdos,

numa ordem que facilite sua compreensão. Mas sempre levando em conta que essa previsão constitui um ponto de

partida, não uma finalidade, já que pode ser modificada na interação da classe.

•Realiza-se com um evidente sentido de funcionalidade do que se deve aprender. Para isso, torna-se fundamental

a relação com os procedimentos, com as diferentes alternativas organizativas aos problemas abordados.

•Valoriza-se a memorização compreensiva de aspectos da informação, com a perspectiva de que esses aspectos

constituem base para estabelecer novas aprendizagens e relações.

•Por ultimo, a avaliação trata, sobretudo de analisar o processo seguido ao longo de toda a sequência e das

interelações criadas na aprendizagem. Parte de situações nas quais é necessário antecipar decisões, estabelecer

relações ou inferir novos problemas.

HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 62 e 63



ESTUDANDO E REFLETINDO...

Podemos relacionar os pontos destacados com as visões de alguns autores já apresentados. A aprendizagem significativa

proposta por Ausubel (1978) e Bruner (1969) configura-se a partir do conhecimento prévio dos alunos, de suas curiosidades e

interesses; concordando com a visão de Vygotsky (1994), Ausubel (1978) e Freire (2014) assim como o Referencial Curricular

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) percebem nos projetos a possibilidade da divisão de tarefas e responsabilidades,

oferecendo contextos para a aprendizagem significativa.

Para Hernández e Ventura (1998) “a perspectiva de globalização que se adota na escola e reflete nos Projetos, trata de ensinar

o aluno a aprender, a encontrar o nexo, a estrutura, o problema que vincula a informação e que permite aprender”. Essas

finalidades podem e devem coincidir com os objetivos educacionais de cada nível de ensino. A aprendizagem por Projetos deve

ajudar na organização dos conhecimentos do aluno, das informações obtidas e dos conteúdos escolares, articulando todos eles com

um único fim: a aprendizagem significativa.
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Hernández e Ventura (1998) dizem que a escolha do tema deve emergir do coletivo, de uma questão pendente em outro

Projeto, de um interesse do grupo e/ou temáticas consideradas relevantes pelo o grupo. Barbosa e Horn (2008) assim como

Edwards, Gandini e Forman (1999) se aprofundam nos aspectos que referem mais especificamente à Educação Infantil.

 O PRIMEIRO PASSO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: A DEFINIÇÃO DO TEMA.

De acordo com situações e exemplos já apresentados anteriormente a temática na EI pode emergir de situações como o

cartaz apresentado pelo aluno que levou à curiosidade do grupo sobre o sistema solar e o universo. Pode surgir a partir de uma

brincadeira ou atividade dirigida pelo educador. Pode ser proposto pelo educador e a partir do tema proposto, provocar o

levantamento de problemas e ideias que envolvem o que foi sugerido. Pode surgir a partir de uma história ou teatro. Pode surgir

nas rodas de conversas onde muitos assuntos emergem e ainda em muitas outras situações presentes no cotidiano escolar dessa

faixa etária.

 MAS COMO SURGE UM TEMA, UM ASSUNTO PARA SER INVESTIGADO?



ESTUDANDO E REFLETINDO...

Você já experimentou outras situações sobre o surgimento da temática de um projeto? Anote suas experiências e vamos

refletindo. Ao final deste caderno esperamos que você tenha subsídios suficientes para por em diálogo as suas experiências

com as referências apresentadas. Vamos lá! Este espaço é seu!

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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A compreensão do cotidiano se alia aos conhecimentos escolares quando o que se aprende na escola dá significados ainda mais

complexos ao cotidiano. A práticas com projetos apontam nesta direção, construindo um fluxo de “querer saber” que se inicia

desde os primeiros passos para a descoberta do mundo e, na educação formal, desde a Educação Infantil, O RCNEI acrescenta

que o a trabalho com Projetos que emerge de questões que necessitam ser respondidas, possibilita um contato com as práticas

sociais reais, pois:

Dependem, em grande parte, dos interesses das crianças, precisam ser significativos, representar uma questão

comum para todas e partir de uma indagação da realidade. É importante que os desafios apresentados sejam

possíveis de serem enfrentados pelo grupo de crianças. Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às

crianças que a partir de um assunto relacionado com um dos eixos de trabalho, possam estabelecer múltiplas

relações, ampliando suas ideias sobre um assunto específico, buscando complementações com conhecimentos

pertinentes aos diferentes eixos. Esse aprendizado serve de referência para outras situações, permitindo

generalizações de ordens diversas. (BRASIL, 1998, v.3, p. 57).



ESTUDANDO E REFLETINDO...

Após a definição do tema, do levantamento de problemas e de hipóteses, o próximo passo está diretamente relacionado a

atividade do docente para a articulação e desenvolvimento do Projeto. Podemos nomear esta etapa como planejamento da ação

pedagógica que será desenvolvida no Projeto.

Para contribuir com o professor na sua reflexão sobre as estratégias para dar início ao trabalho com projetos, sem deixar de

atender aos pressupostos da Educação Infantil, vamos exemplificar apresentando um quadro, baseado em Hernández e Ventura

(1998, p.69) e no RCNEI (1998), elencando princípios que devem ser considerados pelo professor na articulação das práticas de

Projeto desde as referências teóricas até as orientações nacionais para atuação nas classes infantis.

. 
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Hernández e 

Ventura (1998)

Hernández e Ventura (1998) RCNEI (1998)

1. Especificar o fio

condutor

Relacionado com os Referenciais

Curriculares (RCNEI) ou com os

Parâmetros Curriculares (PCC).

Ver quais objetivos para aquele

nível de ensino serão referência

para o desenvolvimento do

Projeto.

Especificar o eixo de trabalho, os conteúdos e os

objetivos educacionais que poderão ser

desenvolvidos no Projeto.

2. Buscar conhecimentos Primeira previsão de objetivos e

conteúdos e atividades que serão

tratados no Projeto (o que se pode

aprender no Projeto?).

Atentar para os conhecimentos prévios das crianças

para adequar os Projetos à melhor maneira de

trabalhá-los com o grupo de crianças. (v. 3, p. 32).

Possibilitar o uso de diferentes materiais pelas

crianças, fazendo com que estes sejam percebidos

em sua diversidade, manipulados e transformados.

(v.3, p. 99)

QUADRO 1 – Papel do Professor
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Hernández e Ventura 

(1998)

Hernández e Ventura (1998) RCNEI (1998)

3. Estudar e preparar o tema Selecionar a informação em torno do

tema com critérios de novidades, que

proponham perguntas e permitam ao

aluno ir criando novos

conhecimentos.

Requer um planejamento cuidadoso com um

encadeamento de ações que visam a desenvolver

aprendizagens e possibilitar às crianças que a partir de um

assunto relacionado com um dos eixos de trabalho,

possam estabelecer múltiplas relações, ampliando suas

ideias sobre um assunto específico, buscando

complementações com conhecimentos pertinentes aos

diferentes eixos. (v.1, p. 55 e 57).

4. Envolver componentes do

grupo

Criar um clima de envolvimento e de

interesse no grupo, reforçar a

consciência de aprender do grupo.

A intensa participação das crianças, envolvidas na

resolução de problemas de naturezas diversas e o caráter

lúdico que os projetos na educação infantil têm,

representam criação e diversão para as crianças, sem

contar o prazer que lhes dá de conhecer o mundo. (v.1, p.

58).

5. Destacar o sentido

funcional do Projeto

Fazer uma previsão dos recursos que

permitem transmitir ao grupo a

atualidade e funcionalidade do

Projeto.

É possível integrar o conhecimento das famílias nos

projetos e demais atividades pedagógicas. Não só as

questões culturais e regionais podem ser inseridas, mas

também as questões afetivas e motivações podem fazer

parte do cotidiano pedagógico. (v. 1, p. 77).

O prazer lúdico deve ser o gerador do processo de

produção. (v. 3, p. 99).

ESTUDANDO E REFLETINDO...
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Hernández e Ventura 

(1998)

Hernández e Ventura (1998) RCNEI (1998)

6. Manter uma atitude de

avaliação

O que os alunos sabem, que dúvidas

surgem, o que acreditam que os

alunos aprenderam, como estão

acompanhando o sentido do Projeto.

As etapas de trabalho devem ser planejadas e

negociadas com as crianças para que elas possam se

engajar e acompanhar o percurso até o produto final.

Realizar o levantamento dos conhecimentos prévios das

crianças sobre o assunto, saber o que o grupo já sabe e o

que desejam saber, isto é, as dúvidas que possuem. (v.1,

p. 57).

7. Recapitular o processo

seguido

Recapitular o processo que se

realizou ao longo do Projeto em

forma de programação, que possa ser

utilizada como memória do

professor, para contrastá-las e

planejar novas propostas educativas.

O registro dos conhecimentos que vão sendo construídos

pelas crianças deve permear todo o trabalho, podendo

incluir relatos escritos, fitas gravadas, fotos, produção

das crianças, desenhos etc. Compartilhar com as

crianças as experiências vividas, o produto final e a

solução do problema. (v.1, p. 57 e 58).

ESTUDANDO E REFLETINDO...

Embora Hernández e Ventura (1998) organizem algumas etapas em relação à função do professor diante do Projeto, afirmam

que tal visão não é homogênea no professorado. Já no RCNEI (1998), embora o professor não encontre tais etapas e orientações

descritas em um quadro e seguidas umas das outras, podemos encontrá-las ao longo de todo o texto dos três volumes, pois há

diversas orientações para o uso de Projetos na EI, e não somente as aqui descritas. Daí a importância da reflexividade. Em breve

vamos fazer um exercício de reflexão para trazer mais “conforto” a você, professor, nas suas práticas com Projetos.



ESTUDANDO E REFLETINDO...

Achamos válido destacar alguns aspectos definidos por Hernández e Ventura (1998, p. 83 a 86) que caracterizam o trabalho com

Projetos. Veja a lista a seguir.
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1. Um percurso por um tema-problema que favorece a análise, a interpretação e a crítica (como contraste de pontos de vista).

2. Onde predomina a atitude de cooperação e o professor é um aprendiz, e não um especialista (pois ajuda a aprender sobre

temas que irá estudar com os alunos).

3. Um percurso que busca estabelecer conexões entre os fenômenos e que questiona a ideia de uma versão única da realidade.

4. Cada percurso é singular e é trabalhado com diferentes tipos de informação. A problematização do tema é uma tarefa-

chave, pois abre o processo de pesquisa.

5. Há diferentes formas de aprender aquilo que queremos ensinar (e não sabemos se aprenderão isso ou outras coisas).

6. Uma aproximação atualizada aos problemas das disciplinas e dos saberes.

7. Uma forma de aprendizagem em que se leva em conta que todos os alunos podem aprender, se encontram um lugar para

isso.

8. Não se esquece de que a aprendizagem vinculada ao fazer, à atividade manual e a intuição também é uma forma de

aprendizagem.

Não destacamos tais etapas ou definições como uma receita a ser seguida pelo professor, mas temos o compromisso em

fomentar referências que orientem o professor que deseja atuar nessa perspectiva de Projetos. Isto é o que buscamos através desse

Caderno de Reflexividade, produto final de uma pesquisa Mestrado em Práticas da Educação Básica. Por isso convidamos você

para registrar suas experiências em relação a cada um dos itens relacionados acima.

Você terá um espaço para registrar sua reflexão com base nos conceitos de Schon, relacionados à lista acima.



REGISTRE SUA EXPERIÊNCIA
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ESTUDANDO E REFLETINDO...

Como não sabemos se sua reflexão vai se dar durante as atividades, ou após as atividades, sugerimos que registre, para o seu

próprio acompanhamento, a natureza da sua reflexão considerando o quadro de reflexões orientado anteriormente ,usando as

siglas:

Vamos relacionar alguns dos itens acima para que você registre sua memória em relação a eles. Agora é sua vez!

Utilize as siglas sugeridas conforme o momento em que lhe ocorre a reflexão: 

(RT) para a perspectiva da Racionalidade Técnica;

(REA) quando estiver Refletindo em Ação;

(RSA) quando se tratar do registro sobre uma ação já realizada

(RPA) quando se tratar de uma ideia para guiar futuras ações.

Sobre um percurso por um tema-problema que favorece a análise, a interpretação e a crítica (como contraste de pontos de vista).

( R____)

Um percurso que busca estabelecer conexões entre os fenômenos e que questiona a ideia de uma versão única da realidade.

( R____)



REGISTRE SUA EXPERIÊNCIA
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ESTUDANDO E REFLETINDO...

Uma atitude de cooperação entre o professor e o aprendiz

( R____)

Uma aprendizagem vinculada ao fazer, à atividade manual e às experiências concretas. 

( R____)

Uma  situação em que foram valorizadas diferentes maneiras de aprender um mesmo saber.

( R____)

Aproveite este espaço para relembrar, registrar 

suas ações e anotar novas ideias que surgiram!
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Hernández e 

Ventura (1998)

Hernández e Ventura (1998) RCNEI (1998)

1.  Escolha do tema Aborda critérios e argumentos,

elabora um índice com previsões

sobre os diferentes aspectos dos

Projetos.

Dependem, em grande parte, dos interesses das

crianças, precisam ser significativos, representar

uma questão comum para todas e partir de uma

indagação da realidade. (v. 1, p. 57).

2. Planeja o 

desenvolvimento do 

tema

Colabora no roteiro inicial da

classe com o ponto de partida que

irá organizar o planejamento e à

aproximação de cada estudante.

As várias etapas de trabalho devem ser planejadas e

negociadas com as crianças para que elas possam se

engajar e acompanhar o percurso até o produto final.

(v. 1, p. 57).

3. Participa na busca de 

informação

Buscam a informação e entram

em contato com diferentes fontes:

entrevistas com a família, visitas a

museus, excursões, apresentações

de vídeos, programas de

computador, etc.

Várias fontes de informações poderão ser usadas,

como livros, enciclopédias, trechos de filmes,

análise de imagens, entrevistas com as mais

diferentes pessoas, excursões, visitas a recursos da

comunidade etc. (v.1, p. 57 e 58)

ESTUDANDO E REFLETINDO...

QUADRO 2 – Atuação do aluno em parceria com o professor

Paralelamente ao trabalho do professor está o conjunto de ações pertinentes ao trabalho dos estudantes. A ação conjunta e

interação de ambos é que articula o sentido da organização do Projeto. Destacaremos também algumas etapas baseadas na

proposta de Hernández e Ventura (1998, p. 72), interligando-as às orientações do RCNEI, que enfatizam a atuação conjunta de

alunos e professores nos Projetos.
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Hernández e Ventura 

(1998)

Hernández e Ventura (1998) RCNEI (1998)

4. Realiza o tratamento da

informação

Interpreta a realidade utilizando

diferentes linguagens e enfoques.

Organizar as informações, distinguir

as informações que se diferem,

sintetizar todas as informações

recolhidas.

Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical,

plástica, oral e escrita) ajustadas as diferentes intenções e

situações de comunicação, de forma a compreender e ser

compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades e desejos e avançar no seu processo de

construção de significados, enriquecendo cada vez mais

sua capacidade expressiva. (v.1, p. 63).

Possibilitar o uso de diferentes materiais pelas crianças,

fazendo com que estes sejam percebidos em sua

diversidade, manipulados e transformados. (v.3, p. 99).

5. Analisa os capítulos do

índice

Desenvolve os capítulos assinalados

no índice.

Desenvolve as atividades planejadas pelo professor e

negociadas com os alunos. (v.1, p. 57).

6. Realiza um dossiê de

sínteses

Realiza um dossiê de síntese dos

aspectos tratados e dos que ficam

abertos para futuras aproximações

por parte de toda turma e de cada

estudante.

Realiza uma síntese a partir dos registros que foram

realizados pelas crianças e professores ao longo de todo o

percurso do Projeto, relacionando os conhecimentos

prévios com as informações colhidas e conteúdos dos

eixos temáticos. (v.1, p. 57 e 58).

ESTUDANDO E REFLETINDO...
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Hernández e Ventura 

(1998)

Hernández e Ventura (1998) RCNEI (1998)

7. Realiza a avaliação Recapitula sobre o que foi feito e o

que foi aprendido, aplicando os

conteúdos estudados em situações

simuladas.

A avaliação deve permitir que as crianças acompanhem

suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades

ao longo de todo processo de aprendizagem. Também é

um instrumento para que a instituição para estabelecer as

prioridades para o trabalho educativo, identificando os

pontos que necessitam de maior atenção e, assim

reorientar a prática. (v.1, p. 60).

8. Novas perspectivas Propõe novas perguntas para outros

temas.

Ao ampliar suas ideias sobre um assunto e buscar

complementações com conhecimentos dos diferentes

eixos, as aprendizagens servirão de referência para outras

situações, permitindo generalizações de ordens diversas e

o surgimento de novas questões. (v. 1, p.57).

ESTUDANDO E REFLETINDO...

Ressaltando o caráter colaborativo do trabalho com Projetos já mencionado, cabe lembrar que essas etapas descritas como

função do aluno não significam que serão desenvolvidas apenas por ele ou pelo grupo de alunos. É preciso haver constante

interação entre professores e alunos, pois suas funções como pesquisadores e organizadores das informações se completam.

Vale lembrar que embora o quadro acima tenha sido construído a partir das referências oferecidas por Hernández e Ventura

(1998) como atividade individual, os estudos de Barbosa e Horn (2008) e Edwards, Gandini e Forman (1999) tratando

especificamente de projetos com a Educação Infantil indicam que o professor é o mediador, condutor e organizador dessas etapas e

de todo o processo de desenvolvimento do Projeto neste segmento, foco da pesquisa que subsidiou este caderno.

Daqui pra frente queremos que você acompanhe as relações que foram estabelecidas entre a

teoria e a prática, utilizando a narrativa de professores da Educação Infantil que se

voluntariaram a relatar suas experiências com Projetos.



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

Nesta seção, traremos alguns relatos de experiência com Projetos na Educação Infantil. São

relatos de professores voluntários, frutos de uma pesquisa de mestrado. Através deles, convidamos você a

dialogar com a teoria estudada até aqui e a prática dos professores.

As referências apresentadas anteriormente no caderno servem também para o aprofundamento e estudo a partir da prática dos

professores, contribuindo para um diálogo reflexivo bem próximo da realidade da sala de aula.

Os relatos de experiência serão utilizados tanto em sua versão completa e também alguns trechos. Eles foram selecionados e

analisados pela pesquisadora e a partir deles é possível observar algumas características que evidenciam a organização do trabalho

por projetos. Também é possível relacionar aos quadros 1 e 2 que dispõem os aspectos teóricos.

Nos relatos, utilizamos alguns marcadores e caixas de diálogo para destacar e chamar a atenção para os aspectos que apontam

para as características ou etapas do ensino por Projetos. Dentre essas características destacamos e apontamos para a ação do

professor e do aluno; para os objetivos educacionais, eixos e conteúdos dispostos no RCNEI; para as múltiplas linguagens que

aparecem nas descrições; para o papel ativo do aluno; para as indagações da realidade e as curiosidades dos alunos; para as

hipóteses levantadas e a busca por informações; para as ações de pesquisa e o tratamento das informações; para a síntese e a

comunicação das aprendizagens e outras etapas e características peculiares ao desenvolvimento de Projetos. A partir do relato de

experiência e dos marcadores para destaque dos aspectos relevantes, propomos exercícios reflexivos que dialoguem com a teoria
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O QUE TE ESPERA A SEGUIR:
• Procuramos relacionar a teoria e a prática de Projetos;

• Incentivamos que você identifique aspectos mencionados nos quadros de referência 1 e

2 nas narrativas dos professores;

•Sugerimos leituras para que você possa conhecer outros Projetos e suas práticas;

•Propomos exercícios que estimulam a reflexão sobre a sua prática e a prática de outros

professores;

•Provocamos sua reflexão sobre a prática com Projetos.



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

O primeiro relato fala sobre o surgimento do tema de estudo no Projeto. O professor descreve uma situação na qual podemos

verificar o que motivou a escolha dos assunto para estudo. Nele é possível relacionar aspectos do item 1 do quadro 2 (p.16),

assim como outros aspectos abordados pelos autores apresentados anteriormente.

Leia o relato a seguir e observe as marcações que realizamos para chamar a sua atenção.
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Um Projeto que me chamou a atenção foi o que demos o nome

De onde vem. Ele foi escolhido inicialmente pelo grupo de

professores para iniciar o ano letivo com a intenção de trabalhar a

identidade com as crianças, incentivar o conhecimento sobre si e

sobre o outro. Após essa temática, "de onde eu venho", "de onde

vem o bebe," os alunos começaram a questionar tudo a sua volta

e queriam saber de onde vem o leite que eles tomam todos o dias

no café da manha da creche, de onde vem o papel que eles usam

pra pintar e desenhar com frequência, de onde vem o chocolate

que eles tanto gostam, e muitas outras perguntas foram surgindo.

Em um cartaz coletivo registramos as ideias das crianças e o que

mais gostariam de saber. Foi muito gostoso perceber o interesse

dos pequenos e como eles aproveitaram o primeiro tema pra

sugerir vários outros. Foi um projeto muito rico e com a

participação intensa das crianças.

Narrativa 1 – Como surgem os temas de estudo?

Questões/

Curiosidades

Indagação da

realidade

Aluno 

ativo

Objetivo/

Orientações/

RCNEI

Professor

que instiga



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

A partir da Narrativa 1 podemos relacionar alguns aspectos da teoria. Que tal exercitar o que estudamos?

Vamos relacionar as marcações que realizamos no relato com os autores e orientações curriculares para que você acompanhe

nossos registros e observações.

Veja as anotações que fizemos abaixo:
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MARCADORES ASPECTOS TEÓRICOS AUTORES

Professor que

instiga

Cria um clima de envolvimento e de interesse

no grupo, reforça a consciência de aprender do

grupo.

Hernández e Ventura (1998)

Questões e 

curiosidades dos 

alunos

A aprendizagem significativa configura-se a

partir do conhecimento prévio dos alunos, de

suas curiosidades e interesses.

Ausubel (1978) e Bruner, Vygotsky (1994),

Freire (2014) e RCNEI (1998).

Incentivar o 

conhecimento 

sobre si e sobre o 

outro

A criança constrói, questiona, interage,

desconstrói, levanta novas dúvidas, investiga,

tudo em um processo colaborativo. Compartilha

contextos e significados com os outros. num

processo colaborativo entre os homens e o

mundo.

RCNEI (1998), Vygotsky(1994) e Freire (2014)

Indagação da 

realidade

Os temas dependem, em grande parte, dos

interesses das crianças, precisam ser

significativos, representar uma questão comum

para todas e partir de uma indagação da

realidade.

RCNEI v. 1, p. 57

Aluno ativo O aluno é sujeito ativo de seu processo de

aprendizagem.

Ausubel (1978) e Bruner, Vygotsky (1994),

Hernández e Ventura (1998), Barbosa e Horn

(2008), Edwards, Gandini e Forman (1999),

Freire (2014) e RCNEI (1998).



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

Faça um resumo dos aspectos que destacamos na Narrativa 1 e da teoria que estudamos, considerando o papel do professor, do

aluno, na metodologia de projetos. Complete as linhas em branco destacando o que você identifica em relação a cada um deles.

Já iniciamos!! Agora é com você.
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TEORIA + PRÁTICA

Hora de colocar a mão na massa e identificar aspectos da teoria na prática de 

Projetos. 

Vamos lá? Acrescente também suas percepções.

Professor

• Instiga, motiva, provoca a partir de um tema;

• Relaciona o tema aos objetivos educacionais e conteúdos do RCNEI;

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

Aluno

• Indaga, questiona;

• Demonstra interesses e curiosidades;

• ________________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________________

Projetos

• Articula os conhecimentos escolares, os objetivos educacionais, conteúdos e interesses, 
curiosidades e realidade do aluno;

• Predomina a atitude de cooperação entre professores e alunos; 

• __________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

Como surgem os temas de estudo na sua sala de aula?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

De que forma você registra e aproveita as curiosidades dos alunos para os temas de estudo?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Em quais momentos você percebe que os seus alunos mais expressam seus interesses?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Com que frequência você consegue relacionar os interesses dos alunos às propostas curriculares?

_________________________________________________________________________________________________________

Se o relato apresentado fosse o relato da sua realidade, quais aspectos da teoria você percebe em sua prática ?

_________________________________________________________________________________________________________
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Para refletir

 

 

Para ir além...

Em escola infantil na Bahia, crianças decidem o que querem aprender.

http://porvir.org/em-escola-infantil-na-bahia-criancas-decidem-querem-aprender/

http://porvir.org/em-escola-infantil-na-bahia-criancas-decidem-querem-aprender/


RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

O segundo relato fala sobre a pesquisa e a busca por informações durante a execução de um projeto. O professor descreve uma

situação na qual podemos verificar várias formas de recolher informações e de realizar pesquisa na Educação Infantil.

A partir de agora, faremos menos marcações, para que você possa fazer suas próprias inferências na medida em que lê os relatos.

Leia a narrativa a seguir:
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Projeto tudo sobre mim. Trabalhamos com a identidade das crianças, o

conhecimento de si, de sua família e dos colegas. Pra mim o que se

destacou nesse Projeto foi a participação da família que enriqueceu muito

nosso trabalho. Os alunos pesquisaram com os pais sobre a escolha do

nome deles e juntos fizeram um registro e levaram pra escola,

selecionaram fotos da mãe grávida, deles bebezinhos e uma atual e foi

possível construir uma linha do tempo com as fotografias. Também

fizemos um chá com as vovós e elas puderam nos contar histórias de

quando os pais das crianças eram pequenos. Parecia até uma entrevista,

de tantas perguntas que as crianças faziam. Foi divertido pras crianças

perceberem como eram seus pais quando crianças. As vovós também

trouxeram uma receita pras crianças experimentarem de uma comida que

seus pais gostavam muito de comer quando eram pequenos e uma delas

executou a receita com a ajuda dos alunos. Procuramos na biblioteca os

livros que tinha histórias sobre crianças e famílias e nas revistas, as

crianças procuraram imagens de pessoas nas diferentes fases da vida. Foi

um dos projetos em que a família nos ajudou muito a enriquecer com

muitas informações.

Narrativa 2 – A busca por informações: fazendo pesquisa

Orientações do 

RCNEI

Múltiplas 

linguagens 

Participação 

dos alunos na 

busca por 

informações.



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

Na Narrativa 2 diminuímos a quantidade de marcações para que você exercite suas percepções.

No relato ainda é possível marcar outros trechos e relacioná-los com a teoria. Que tal colocar seus

conhecimentos em prática?

Faça um resumo dos aspectos da Narrativa 2 e da teoria que estudamos, considerando o papel do professor,

do aluno, na metodologia de projetos. Complete as linhas em branco destacando o que você identifica em

relação a cada um deles. Se tiver dúvidas, volte ao exercício da página 22 para relembrar.

Já iniciamos!! Agora é com você.
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TEORIA + PRÁTICA

Professor

• Propõe, planeja o uso de múltiplas linguagens tanto na busca por informações como para o tratamento das 
informações  e registros;

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

Aluno

• Interage com as diferentes linguagens;

• ________________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________________

Projetos

• Viabiliza o uso de múltiplas linguagens durante a realização das pesquisas.

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...
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Para refletir

 

 

Como você imagina o espaço das salas de aula e

das escolas em que os alunos e professores

estejam desenvolvendo o conhecimento por meio

de Projetos?

SALA 1 SALA 2 SALA 3

Reservamos um espaço para que você registre suas impressões sobre cada imagem apresentada. Destaque como a 

aprendizagem parece ser desenvolvida nessas salas, utilizando palavras-chave.  



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

Como vocês realizam pesquisa em sala de aula?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

De que maneira as múltiplas linguagens são utilizadas durante a pesquisa?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Quais desafios você mais enfrenta?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Quais as alternativas para lidar com esses desafios?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Para ir além...

Conheça um pouco do Projeto Âncora em São Paulo que se inspira na Escola da Ponte

http://porvir.org/projeto-ancora-se-inspira-na-escola-da-ponte/

CONVERSE COM A SUA PRÁTICA

http://porvir.org/projeto-ancora-se-inspira-na-escola-da-ponte/


RELATOS DE EXPERIÊNCIA...
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O terceiro relato fala sobre a articulação entre os eixos temáticos, conteúdos e objetivos traçados pelo RCNEI através da

metodologia de projetos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é um documento que apresenta um

conjunto de referências e orientações para subsidiar e instrumentalizar o trabalho docente nas classes de Educação Infantil.

O professor, na narrativa a seguir, relata uma experiência com alunos do Berçário, na qual ele procura associar o interesse dos

pequenos às referências curriculares para a Educação Infantil. Destacamos alguns marcadores que aparecem na narrativa, mas agora

é sua vez de grifar o texto! Leia o relato a seguir e grife no texto as narrativas correspondentes aos marcadores:

Projeto as cem linguagens da criança. Na turma do Berçário II o eixo norteador para o

desenvolvimento do projeto foram as músicas que as crianças já conheciam ou de sua preferência,

seja de domínio público ou de grupos de referência infantil.

A partir da música que as crianças demonstravam mais interesse, íamos explorando diversas

formas de expressão. Com os bebês precisamos nos atentar para as pequenas dicas que as crianças

nos dão: às vezes balbucios ou palavras tentando dizer palavras da música que mais gosta,

expressão fácil ou corporal quando cantamos ou tocamos a musica que mais gosta, maior

interação com o adulto e outras crianças durante a execução da música, etc. A partir de cada

música escolhida pelas crianças através dessas observações, exploramos diversas formas de

expressão: pinturas, manipulação de texturas e objetos, produção de sons, movimentos corporais e

circuitos de obstáculos, diferenciação de objetos iguais e diferentes, etc.

Dentre as atividades que eles mais gostaram, além de cantar e dançar , podemos destacar:

brincadeira na prancha de equilíbrio com a música do homenzinho torto; confecção de cartaz com

diferentes texturas com a música A baleia; Rodar o pneu pedagógico com a música a roda do

ônibus; Caminhar entre os cones com a musica homenzinho torto; confecção de tambores e

produção de sons com a música Tumbalacatumba.

As músicas foram o motivador para cada atividade desenvolvida, considerando a preferência

musical das crianças e articulando com outros eixos dispostos nas orientações, como, por

exemplo, corpo e movimento e linguagens. Observamos ao final do projeto que as atividades

contribuíram para aquisição de vocabulário, incentivando o uso da linguagem oral e o

desenvolvimento da coordenação motora grossa para andar, equilibrar e passar por obstáculos.

Narrativa 3 – Os eixos e conteúdos do RCNEI nos Projetos.

RCNEI/

conteúdos/

Eixos/

Atividades.

Múltiplas 

linguagens 

Interesse dos

alunos

Professor

Observador



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

Na Narrativa 3 grifamos no texto apenas o que se referia ao RCNEI, conteúdos , eixos e atividades.

Como foi sua experiência de identificar nas narrativas os outros marcadores?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

30

TEORIA + PRÁTICA

VAMOS CONVERSAR COM O RCNEI E A NARRATIVA 3?

Por se tratar de bebês nos parece mais difícil identificar seus interesses e curiosidades para aproveitá-los em um proposta de 

ensino. O professor  apresenta uma alternativa em sua narrativa. E você? Como faria  se estivesse no lugar desse professor?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

O Projeto narrado propõe a temática as cem linguagens da criança. O RCNEI aponta para essa necessidade de propor

atividades que contribuam para que a criança se aproprie de múltiplas linguagens. Que sugestões você acrescentaria ao relato

para o desenvolvimento dessa temática? Escreva como se estivesse dialogando com o relato apresentado pelo professor.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Quanto aos eixos temáticos propostos pelo RCNEI e descritos pelo professor, (música, corpo e movimento, Linguagens) de

que maneira eles foram articulados dentro da proposta do professor?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Você acha que os eixos do RCNEI estabeleceram uma conexão entre si durante o desenvolvimento da proposta? Justifique

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



RELATOS DE EXPERIÊNCIA...

31

Para ir além...

O programa Salto para o Futuro  fala sobre as Diretrizes para Educação Infantil e mostra  o 

cotidiano do atendimento de crianças de 0 a 5 anos.

https://www.youtube.com/watch?v=XgcUxqwZVks/

Para refletir
 

 

Para Piaget, o conhecimento é construído em um processo de interação ativa do sujeito com o mundo externo.

A criança se relaciona com o meio físico, com os adultos e com os objetos a sua

volta, inicialmente por reflexos inatos. Essas experiências são desafiadoras e

proporcionam transformações, permitindo que o sujeito ativo desse processo

forme estruturas cada vez mais complexas. Essas estruturas contribuem para o

desenvolvimento das sensações, dos movimentos, do pensamento, do raciocínio

e das simbolizações. (MUNIZ, 1999, apud KRAMER, 2005, p. 249

*Os aspectos elencados por Piaget estão presentes na sua prática docente?

*Quanto você tem proporcionado de atividades desta natureza para os seus alunos?

*Que tal fazer um lista mental pensando nos aspectos citados e nas atividades que você proporciona?

http://porvir.org/projeto-ancora-se-inspira-na-escola-da-ponte/
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O quarto relato fala sobre o tratamento das informações, como são organizadas e recolhidas durante a execução do Projeto. A partir

da narrativa podemos identificar estratégias adotadas pelo professor para auxiliar os alunos na interpretação da realidade, na coleta

de informações, valorizando a memorização compreensiva de aspectos importantes da informação para estabelecer aprendizagens e

relações. Uma aprendizagem vinculada ao fazer.

Os marcadores poderão te ajudar nas reflexões entre a teoria e a prática de projetos.

Leia o relato e prossiga nas reflexões.

Dentre algumas atividades do projeto De onde vem posso citar algumas que envolveram a

temática de onde vem o leite. Iniciamos perguntando para os alunos e anotando suas

hipóteses sobre a origem do leite. Surgiram respostas como: o leite vem da padaria, do

mercado, da geladeira, do peito da mamãe. Anotamos em um cartaz na sala as opiniões dos

alunos. Depois, contamos a história da vaquinha Mumu, que havia sido selecionada na

biblioteca, por ter a imagem da vaquinha e um fazendeiro tirando leite. Após a história as

crianças já começaram a fazer comentários de que a vaca dá leite. Também apresentamos

um vídeo do mundo de KIKA da TV cultura que fala sobre o tema de onde vem o leite,

explicando na linguagem infantil desde a retirada do leite da vaca até a venda do leite no

mercado e na padaria. As crianças também puderam vivenciar a retirada do leite da vaca

com a ajuda de uma vaca grande confeccionada de espuma, as tetas feitas com luva e o leite

era água e tinta guache branca. Levamos as crianças para a área externa e eles puderam

sentir um pouco da sensação de retirar o leite da vaca, assim como o fazendeiro da história e

do vídeo. Os alunos também realizaram a pesquisa em casa, trazendo para a creche

embalagens de leite: caixinha, saquinho, lata. Observamos as diferenças e características de

cada tipo de leite, a embalagem, a textura, o gosto, a forma. Os alunos selecionaram

embalagens iguais e diferentes, justificando pelas características visíveis. Procuraram

também em encartes as embalagens de leite. Foram várias as atividades desenvolvidas

durante várias semanas. Ao final, fizemos um mural, organizando todas as informações

colhidas pelo grupo, iniciando com as hipóteses, acrescentando as informações da história e

do vídeo, colocamos fotografias dos alunos retirando o leite da vaca, as embalagens de leite

separadas por tipos, construindo uma linha do tempo sobre o processo de produção do leite

até chegar ao consumidor.

Narrativa 4 – O tratamento da informação

Hipóteses

dos alunos

Múltiplas 

linguagens 

Síntese das 

Informações

E  aprendizagens

RCNEI/

conteúdos/

registros/

Atividades.
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TEORIA + PRÁTICA

O APRENDIZADO A PARTIR DA PRÁTICA

A partir da narrativa 4 podemos fazer uma síntese observando como o professor organizou sua

proposta de ensino por Projetos. Vamos destacar alguns aspectos relevantes que podemos retirar das

experiências descritas no relato.

Propostas interessantes desenvolvidas a partir da metodologia de Projetos

• Listar as hipóteses dos alunos em um cartaz;

•Apresentar história e vídeo para contextualizar e trazer novas informações sobre o tema;

•Tornar concreta a ação de retirar o leite da vaca que a princípio era algo abstrato;

•Confeccionar materiais que viabilizem ações concretas e experimentos para que as crianças compreendam também a partir da 

prática;

•Incentivar a pesquisa em casa e a participação da família;

•Utilizar diferentes fontes para a busca de informações;

•Organizar as informações recebidas através de uma linha do tempo, possibilitando a recapitulação do caminho percorrido no projeto 

e do que foi aprendido.

Contribuições do ensino para que os alunos consigam:

• Explorar diversos materiais e fontes de informação e circulação social;

•Tratar as informações coletadas, saber mais sobre o tema, registrar informações através de múltiplas linguagens;

•Aprofundar os conhecimentos relacionados à Natureza e Sociedade (tais como alimentação, espécies de animais, 

habitat, modo de vida);

•Compartilhar ideias e experiências com os colegas;
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Os aspectos ressaltados na síntese podem ser diretamente relacionados com a teoria estudada até aqui em relação ao ensino e

aprendizagem na concepção por Projetos.

Na página 7 e no quadro 2 (a partir da p. 16) deste caderno, você poderá relacionar esses aspectos entre teoria e prática narrada.

Fundamente a narrativa 4 e os pontos ressaltados na síntese, utilizando os conceitos teóricos estudados, fazendo um exercício para

relacionar a teoria e a prática de Projetos.

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

CONVERSE COM A TEORIA E A PRÁTICA
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Para ir além...

Pinóquio às avessas.Uma história dedicada às crianças, mas feita para reflexão de pais e 

professores.  Qual o papel da escola? O que esperamos das crianças? Na escola encontro 

resposta para as minhas perguntas?

Releitura do livro de Rubem Alves, contada através de uma animação. 

https://www.youtube.com/watch?v=1NM_7U1-3i4&spfreload=10

 

 

Para 
refletir

*Existe espaço para as curiosidades dos alunos na sala de aula?

*O que fazer com as perguntas como a de Calvin?  

*Em que momento o aluno pode perguntar o que realmente deseja saber?

*E você?  Quais perguntas movem seu desejo de aprender?

https://www.youtube.com/watch?v=1NM_7U1-3i4&spfreload=10
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Sabemos que às vezes as crianças fazem perguntas difíceis, que fogem ao conhecimento

prévio do professor. Porém, isso não impede que elas sejam respondidas, mas o professor

deve aprender a desdobrar esses questionamentos e procurar as respostas juntamente com as

crianças.

Você já passou por situações como a representada na tirinha  de Calvin, da página anterior? Qual foi sua reação?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Que reflexões vieram à sua mente após a leitura da tirinha?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Trabalhar com temas é o mesmo que fazer Projetos? Justifique.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Que alternativas você sugere para que o professor consiga desdobrar os questionamentos dos alunos em questões de estudo ?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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O quinto relato nomeamos como etapas de um projeto, porque a partir dele conseguimos constatar as etapas listadas no

quadro 2 (a partir da p. 16) que orientam o desenvolvimento do ensino por projetos. Leia o relato a seguir e identifique os aspectos

solicitados abaixo, realizando as marcações como fizemos nos relatos anteriores.

a) Surgimento do projeto/interesse dos alunos

b)Questões levantadas pelo grupo

c) Múltiplas linguagens

d) A relação entre eixos do RCNEI, conteúdos e proposta didática em acordo com as orientações nacionais

e) Síntese das informações e das aprendizagens

Projeto Comer bem é comer certo. Outra fruta que foi bem interessante a observação

foi o cajá, pois no quintal da creche tem um pé de cajá e nessa época do ano ele está

carregado de cajás maduros. Então, numa tarde em que brincávamos no quintal os

alunos viram vários cajás no chão, começaram a pegar, cheirar, observar e

perguntaram: Tia, que fruta é essa? Foi aí que iniciamos nossa pesquisa para conhecer

aquela fruta que tinha no quintal da creche. Colhemos algumas frutas caídas no chão e

levamos para a sala e começamos nossa conversa e observações. Os alunos foram

dizendo tudo o que estavam observando e realizando novas perguntas: Pode comer?

Ela é gostosa? Por que elas caíram da árvore?

Registramos todas as observações das crianças e as perguntas que faziam para

iniciarmos a nossa busca por respostas. Os alunos experimentaram a fruta que

encontraram e fizeram suas observações sobre o gosto: algumas estavam mais docinhas

e outras mais azedas. Mais tarde associamos esse fato ao amadurecimento das frutas.

Conheceram o processo de plantio e crescimento das árvores e dos frutos, e fizeram

experimentos com outras sementes que o tempo de germinação é mais rápido, como o

feijão, alpiste, etc. Fizemos um relatório de análise do crescimento e germinação das

sementes, anotando diariamente o que as crianças percebiam até chegar ao crescimento

e morte da planta. Também fizeram um suco de cajá e organizaram com a professora

uma exposição com fotografias, desenhos, informações, registros e a fruta cajá para

apresentarem aos colegas e aos pais o que haviam aprendido sobre a fruta encontrada

na creche.

Narrativa 5 – Etapas de um projeto
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TEORIA + PRÁTICA ORGANIZANDO A NARRATIVA 5 EM TÓPICOS

ETAPAS DE UM PROJETO

Como surgiu? Numa tarde em que brincávamos no quintal os alunos viram vários cajás 

no chão, começaram a pegar, cheirar, observar e perguntaram: Tia, que 

fruta é essa? Foi aí que iniciamos nossa pesquisa para conhecer aquela 

fruta que tinha no quintal da creche.

Curiosidade e interesse dos alunos 

a partir de algo que faz parte da 

sua realidade.

Quais as questões? Que fruta é essa? Pode comer? Ela é gostosa? Por que elas caíram 

da árvore?

Perguntas propostas pelos alunos/ 

aluno ativo.

Qual foi a ação do 

professor frente a 

uma simples 

pergunta?

Aproveitou a curiosidade para propor um Projeto; ouviu as questões 

iniciais das crianças; registrou com o grupo suas observações e 

questionamentos; planejou o desenvolvimento do projeto; relacionou a 

conteúdos e eixos do RCNEI; propôs atividades para o desenvolvimento 

do tema e das questões; organizou com o grupo uma síntese das 

informações e das aprendizagens, bem como a comunicação sobre o 

tema estudado.

Para tais ações, o professor precisa 

especificar o fio condutor do 

projeto, buscar materiais, estudar e 

preparar o tema, envolver o grupo, 

destacar o sentido funcional do 

projeto, manter uma atitude de 

avaliação e recapitular com os 

alunos o processo seguido.
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Quais as linguagens 

aparecem no 

desenvolvimento do 

projeto?

Os alunos experimentaram a fruta que encontraram e fizeram suas

observações sobre o gosto: algumas estavam mais docinhas e outras mais

azedas. Conheceram o processo de plantio e crescimento das árvores e dos

frutos, e fizeram experimentos com outras sementes que o tempo de

germinação é mais rápido, como o feijão, alpiste, etc. Fizemos um relatório

de análise do crescimento e germinação das sementes, anotando diariamente

o que as crianças percebiam até chegar ao crescimento e morte da planta.

Também fizeram um suco de cajá e organizaram com a professora uma

exposição com fotografias, desenhos, informações, registros e a fruta cajá

para apresentarem aos colegas e aos pais o que haviam aprendido.

Utilizar as diferentes

linguagens ajustadas as

diferentes intenções e situações

de comunicação, enriquece a

capacidade expressiva do aluno

e permite que avance no

processo de construção de

significados. (RCNEI, 1998,

v.1, p. 63).

Como foi realizada a 

síntese do Projeto?

Organizaram com a professora uma exposição com fotografias, desenhos,

informações, registros e a fruta cajá para apresentarem aos colegas e aos

pais o que haviam aprendido.

Os registros que foram

realizados pela criança e pelos

professores ao longo de todo

percurso do projeto podem ser

utilizados para a construção de

uma síntese do trabalho e para

recapitular o que foi feito e

aprendido.

ORGANIZANDO A NARRATIVA 5 EM TÓPICOS

ETAPAS DE UM PROJETO

TEORIA + PRÁTICA
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O REGISTRO DO PROFESSOR

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Depois de conhecer o relato de vários professores e poder refletir a partir de cada um deles, chegou a sua vez de 

exercitar o registro reflexivo sobre a sua prática.  Assim como os  relatos apresentados, descreva uma prática ou um 

Projeto que já fez parte de sua experiência como professor. Reservamos  este espaço para o seu relato.

Agora  é sua vez de falar sobre a sua prática!
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CONVERSE COM A SUA PRÁTICA

Agora que você já escreveu seu relato, siga as instruções a seguir para continuar o diálogo com a sua prática:

1. Deixe seu relato “descansar” por alguns dias. Pelo menos por uma semana não releia, nem faça os próximos

passos.

2. Depois de pelo menos uma semana volte ao seu relato para realizar as seguintes intervenções:

Faça marcações e grife no texto os aspectos abaixo que puder encontrar. Se possível, use cores diferentes para cada

item.

a) o papel do aluno;

b) O papel do professor;

c) As linguagens utilizadas;

d) As questões levantadas;

e) A coleta e o tratamento das informações;

f) Os conteúdos e/ou eixos temáticos articulados;

Indique mais aspectos que podem ser observados no seu registro., além dos indicados acima

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

O que você aprendeu com o  registro da sua prática?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Você modificaria algo na sua prática após analisar com mais atenção?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Que reflexões você faz após essa experiência de registrar e analisar sua própria prática?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



REFLEXÕES FINAIS

Nosso caderno termina aqui, mas esperamos que as suas reflexões estejam apenas começando!

Refletir, pensar, buscar, conhecer, nunca é demais. Principalmente em nossa missão de ensinar.

Cada proposta apresentada foi pensada com a intenção de nos envolvermos em um processo dinâmico que nos

permita atuar sobre a nossa própria história e sobre a história de outros professores, resgatando reflexões, aprofundando em

estudos teóricos, compreendendo os fatores que acarretam dificuldades e permitindo uma análise sobre as práticas de ensino

por Projetos.

Desejamos ter contribuído significativamente para o exercício da prática reflexiva através de um movimento

dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer.

Esperamos que este Caderno te inspire a lutar por uma nova relação educativa, explorando novos caminhos em sua

sala de aula e em sua escola. Que te instigue a contribuir para uma educação integrada que não aprisione, mas liberte o

pensar. Que as linguagens da escola não sejam dez ou cem, mas sejam todas aquelas que nos permitam criar, imaginar,

pensar e explorar o mundo. Que o conhecimento não seja difundido como uma caixinha com muitas gavetas, mas que

possamos caminhar para uma aprendizagem colaborativa, rica em sentidos, como uma teia de saberes interligados.

As reflexões não param por aqui! Agora é com você! Compartilhe seus saberes, contagie colegas, inove em sua

sala e reinvente sua prática docente!

42“Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move,

que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”.

(FREIRE, 2014, p.83)
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Figura 6 - salas de aula – p. 27
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Figura 7 – Tirinha Calvin – p. 35
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