
A P R E N D I Z A G EM

B A S E A D A  E M

P R O J E T O S

U
F
O
P

_
M
P
E
C

UMA EXPERIÊNCIA DE
FORMAÇÃO CONTINUADA
DOCENTE



C A R T A  D E  B O A S

V I N D A S

U
F
O
P

_
M
P
E
C

 

  Esse trabalho é um registro, não
apenas da pesquisa realizada pelo
Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências (MPEC), Idealizado por
pesquisadores da Universidade Federal
de Ouro Preto, mas também de um novo
olhar dentro da minha história como
professora sobre o processo de ensino-
aprendizagem visando o crescimento não
só técnico, mas intelectual e emocional
de seus alunos. Nessa direção esse
trabalho tem como finalidade desenvolver
uma oficina para a formação continuada
de professores, tendo como base as
metodologias ativas dentro da
perspectiva da Aprendizagem baseada
em projetos (ABP), 

.É uma atividade destinada a educadores do
ensino fundamental e médio, uma vez que essa
metodologia atende aos diferentes níveis
educacionais, contribuindo com a aprendizagem
e podendo ser adequada à realidade de cada
instituição de ensino. Com essa proposta
esperamos contribuir com a formação
continuada, por meio de uma abordagem de
ensino, que mesmo não sendo nova, permitirá
que os educadores avancem e desenvolvendo
habilidades dos alunos em tecnologias,
resolução de problemas, estimulando o senso
crítico e a cooperação. 

APROVEITEM A JORNADA!
ABRAÇOS!

CÍNTHIA E FÁBIO



   O saber dos professores caminha de
encontro com quem se quer ensinar, de
como agir com aqueles que aprendem,
das experiências vividas fazendo-se,
portanto, um processo plural, pois
depende do outro, e único, uma vez que
cada professor construirá seus saberes
dentro das suas vivencias. É construído
ao longo do tempo, e vem de várias
fontes, não somente do conteúdo em si
(TARDIF, 2012).

PROFESSOR

O SER

 Mas todo esse processo de
formação de um professor

inicia quando? 
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XYZ ABC High School
123 Education Road
Appleville 343 302
xyzabchighschool.com

A formação pode acontecer de
diversas formas. Não está restrita
a um curso de atualização,
treinamento, capacitação, sala de
aula, ou a uma instituição de
ensino. Ela pode acontecer de
maneira fluida, contínua ao longo
dos anos de atividade do
professor, que ora aprende, ora
ensina, mas sempre se modifica,
percebendo o mundo e
acompanhando as mudanças que
nele acontecem (ALVARADO-
PRADA, et al. 2010).
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CONTINUADA

FORMAÇÃO DOCENTE

Os cursos de
formação devem

visar não só a
atualização

profissional, como
a contínua

produção de
conhecimento
profissional. 



Por que
trabalhar com a
Aprendizagem
Baseada em
Projetos 
(ABP)?

A ABP permite que os alunos confrontem
problemas significativos para eles
determinando como abordá-lo, de forma
cooperativa em busca de soluções. 

É uma metodologia construída em
conjunto, respeitando a realidade
de cada instituição de ensino e a
disponibilidade de seus recursos. 
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PRIMEIRA ETAPA                  
Introdução e planejamento em equipe do projeto de ABP
Examinar a âncora e a reflexão sobre a questão motriz
Fazer um brainstorming com a turma toda sobre questões de
pesquisas específicas 
Distribuir as tarefas aos grupos para a experiência de ABP
Estabelecer metas e desenvolver linhas do tempo
Fazer a divisão do trabalho sobre as questões de pesquisa
(todos tem um papel)
Atribuir artefatos e produtos necessários 

SEGUNDA ETAPA                  
Fase de pesquisa inicial: coleta de informações 
Webquests completadas na escola 
Entrevistas com a população local 
Examinar/identificar outras fontes 
Minilições sobre tópicos específicos podem ser oferecidos
Avaliação do formato das informações 

TERCEIRA ETAPAS                   
 Criação, desenvolvimento, avaliação inicial da
apresentação e dos artefatos – protótipos
Desenvolvimento do storyboard 
Começar a baixar vídeos, imagens 
Desenvolver apresentações e artefatos iniciais
Avaliações em rupo dos protótipos 
Avaliação formativa dos artefatos protótipos 

QUARTA ETAPA                   
 Segunda fase da pesquisa 
Procurar informações adicionais para desenvolver
protótipos de e forma mais completa
Miniliçoes sobre tópicos específicos podem ser oferecidas 
Revisão dos protótipos e do storyboard com novas
informações 

QUINTA ETAPA                  
Desenvolvimento da apresentação final
Revisões e acréscimos ao storyboard 
Um pouco de escrita, de fala, de videoteipe, de
edição, de
arte, etc. 

SEXTA ETAPA                   
Publicação do produto ou dos artefatos
Avaliação final da turma inteira (talvez avaliação de
colegas)
Publicação do projeto ou dos artefatos 

PROJETO

CONHECENDO AS
ETAPAS PARA
ELABORAÇÃO DE UM
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Nesse sentido, a elaboração
de um curso de formação
continuada de professores,
dentro da perspectiva da
ABP, pode contribuir
significativamente para o
contínuo aprimoramento
profissional docente.

Ao vivenciarem essa
metodologia, espera-se que os
professores levantem
discussões e questionamentos
sobre o próprio método,
unindo a metodologia a temas
atuais dentro do ambiente
escolar, promovendo reflexão
e construção individual e
coletiva de novos significados
relação entre o curso e a
prática docente.
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OFICINA

OBJETIVO DA 



No primeiro encontro deverão
acontecer as Etapas I, II e III
(descritas na pág. 6). Em
grupos, formados de maneira
aleatória, os professores
deverão ter contato com
materiais motivadores, que
indicam o tema central. Cada
grupo terá liberdade para
escolher como irá
desenvolver seu projeto e
atingir seus objetivos,
pesquisar e desenvolver o
modelo inicial do seu produto.

OFICINA 

A
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ENCONTRO

PRIMEIRO



ENCONTRO

SEGUNDO

ENCONTRO

TERCEIRO

Nesse encontro, devem
acontecer as etapas IV e
V, também descrita
anteriormente. O segundo
encontro é um momento
de  desenvolvimento do
protótipo do produto final.
Aqui as pesquisas são
mais aprofundadas e os
alunos tem a chance de
terem feedback sobre o
desenvolvimento do
produto. 

Estimamos um total de dez
horas para a oficina,

entretanto o tempo pode ser
ajustado a sua realidade! 
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Nessa encontro acontecerá a VI
etapa. Aqui ocorrerá a 
publicação do produto ou dos
artefatos, a avaliação final da
turma inteira (talvez avaliação
de colegas) e a  Publicação do
projeto ou dos artefatos.



É muito importante que
posteriormente a ultima etapa os
professores tenham um momento
para trocarem os conhecimentos
mobilizados ao longo do curso,
discutindo as etapas, sugestões e
críticas a oficina. 
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PRIMEIRO ENCONTRO   
Duração sugerida: 3 horas
Etapas aplicadas: I, II e III
Objetivo geral: desenvolver,  em grupo, 
o modelo inicial do produto

SEGUNDO ENCONTRO                  
Duração sugerida: 3horas
Etapas aplicadas: IV e V
Objetivo geral: receber feedback sobre o
desenvolvimentodo produto

TERCEIRO ENCONTRO                  
Duração sugerida: 4horas
Etapas aplicadas: VI
Objetivo geral: Apresentação dos 
produtos e troca de saberes

OFICINA

RESUMO DA



Contudo, é importante estarmos
atentos se de fato está ocorrendo a
aprendizagem, independente dos
métodos, etapas ou classificação
das ABP, é primordial que os
alunos estejam envolvidos no
processo, raciocinando, refletindo,
tomando decisões de forma
independente, enfim sendo
responsável também pela
construção do seu próprio
conhecimento (MORAN, 2018).

ENCERRAMENTO LEITURA
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Aprendizagem baseada em
Projetos: educação

diferenciada para o século XXI.
Porto Alegre: Penso, 2014.

Autor: BENDER, W. N.



“Ninguém nasce feito,

é experimentando-

nos no mundo
que nós nos fazemos“.  

Paulo Freire
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