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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR A PARTIR 

DA REALIDADE DO EDUCANDO: Projeto 

de ensino-aprendizagem; EIXO 

TEMÁTICO; tema gerador 
 

 Qual o nosso entendimento sobre trabalhar com projeto 
ensino-aprendizagem, EIXO TEMÁTICO, tema gerador? 

 

 Na nossa realidade, qual o significado dessa(s) 
metodologia(s)? 

 

 Conforme Vasconcellos (2000), estruturar  o currículo 
partindo da realidade é organizar a construção do 
conhecimento afinando com os sujeitos em processo de 
conhecimento. Como é possível afinar o conhecimento 
com a realidade dos sujeitos educandos? Qual o primeiro 
passo? 



CURRÍCULO: 

Conjunto de princípios, valores, organização do trabalho 

pedagógico, organização dos saberes, a relação entre objetivos e 

avaliação, enfim, é tudo que constitui o caminho que percorremos 

na escola com vistas aos objetivos e finalidades que queremos 

alcançar” (BARBOSA, 1998, p.27) 

• vivências, convivências, aprendizagens, ações e inter-relações da 

práxis sociocultural, nas suas múltiplas dimensões, dentro e fora da 

escola. É ação, caminhada que se constrói para/com cada grupo, em 

cada realidade escolar de forma diferenciada. É dinâmico, aberto e 

flexível. 

• saberes que a escola trabalha -> se constroem a partir das redes 

coletivas de relações estabelecidas entre os vários sujeitos que 

compõem a comunidade escolar (realidade local, regional, 

estadual, nacional e internacional e retornando à localidade): 

contradições, limites e possibilidades de superação dos problemas 

da comunidade. 



Projeto... 
 Conforme Vasconcellos (2000) os conteúdos 

surgem em estudo  e análises do contexto de 
educandos e educadores. Assim já 
conseguimos sistematizar nosso contexto? 

 Na discussão teórica e histórica como surge a 
pedagogia de projetos? Como surge essa 
ideia de trabalhar com projetos de ensino-
aprendizagem? 



Projeto.... 
 Para além do ‘conteudismo’, ressalta-se a 

capacidade de criar, de construir o 
conhecimento na perspectiva coletiva. 
Exige-se pesquisa? Ação em conjunto? 
Quem? Quais os princípios? Qual o papel dos 
educadores e dos educandos? 

 A interdisciplinaridade na opinião de 
Hernández (1998) como ganho de trabalhar 
com projetos. Para nós como vamos articular 
essa interdisciplinaridade? É possível construí-
la e sistematizá-la? 



Projeto... 

ENSINO  E APRENDIZAGEM/TRABALHO/DIDÁTICO 
  

Análise da realidade (Conhecimento dos sujeitos, objeto, contexto, 
necessidades e interesses). 

-- Identificação: vinculação institucional 

-Tema/Título: assunto de interesse do aluno e do professor; problematização 
(sobre o quê estudar/pesquisar?)  

- Problema: problematização (qual a indagação que norteia o projeto ensino-
aprendizagem com pesquisa? Qual o desafio a enfrentar com o projeto?) 

- Objetivos: (geral e específico) finalidades. (Para quê? Ponto de chegada, 
projeção das finalidades, meta final, a contribuição do projeto ao 
conhecimento do tema). 

-Justificativa (Qual a importância do tema? Ele é relevante? Por quê? 
Defesa da importância do projeto; caracterização e análise da realidade 
(sujeitos, objeto, contexto) apontando interesses e necessidades dos alunos; 
fundamentos teóricos do sentido deste projeto no desenvolvimento dos 
alunos (por que estamos estudando/pesquisando o tema?), anunciando os 
autores que fundamentarão o trabalho e em linhas gerais o que será 
abordado. 



Projeto... 

- Referencial teórico: fundamentos teóricos que embasam o projeto 
(o que subsidia o trabalho?). 

- Conteúdos (O quê? Sob que perspectiva? P/ com quem?) 
conceituais, procedimentais e atitudinais significativos.  

- Metodologia/recursos materiais, didáticos  
(Quem? Como será desenvolvido o trabalho? Onde? Com o quê? 

Quando?) princípios metodológicos que sustentam a prática no processo 
ensino-aprendizagem (trabalho coletivo, interdisciplinar/transdisciplinar; 
trabalho de campo; processo de pesquisa e teorização); atividades; 
produção de registros por alunos e professor (ao longo do processo e 
final); apresentação do produto final; síntese e generalização; cronograma 
(tarefas e prazos - cada etapa do desenvolvimento do projeto? Quem 
realizará? Quando?); recursos (como, quando, com o quê e com quem 
realizaremos esse projeto?)  

- Produto final (Qual será a culminância do projeto -> Com sentido social e 
não apenas para o professor ler). 

- Avaliação do trabalho individual (auto avaliação e avaliação do professor) e 
do grupo ao longo do processo, do produto e do projeto. 

- Referências (fontes de consulta): 
 

 



Projeto... 

  
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. 
Planejamento de Ensino-
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realização. 7ª ed. São Paulo: 
Libertad, 2000. 
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MINAYO, Maria Cecília de Souza 
(Org.). Pesquisa em Ciências Sociais. 
11ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 



Projetos... 
 Roteiro possível  de Projeto para 

Vasconcellos(2000)? Como será o nosso roteiro? 

Sistematizar os passos... 

 Como será nossa avaliação do trabalho e a 

proposta de avaliação destinada aos 
educandos? 



Eixo Temático 
 Porque a opção de trabalhar com Eixo temático? 

No que difere do tema gerador? 

 Para Freire (1987, p.78), o diálogo não é palavra 
oca nem verbalismo, “é o encontro dos homens, 
mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não 
se esgotando na relação eu-tu.” Qual o 
significado do diálogo para o grupo nessa 
construção e opção da metodologia? 





Eixo... 

 O texto traz o significado de escola para Freire em 

um determinado contexto social e político. Qual o 

significado da escola para nós em nosso tempo? 

 É preciso criticar a forma de existir da escola?  

 É preciso construir novo significado? 

  Para nós educadores e educandos? 

 … são temas de interesse e necessidade dos 

educandos, levantados com eles, na escuta 

diagnóstica da realidade social 



...Temático 
 O significado de formação integrada que o 

texto aponta, tem relação com a 
metodologia do Eixo Temático? Como 
pensarmos a formação integrada a partir de 
nossa realidade? 

 Nas palavras de Freire (2008, p. 98) “Minha 
presença de professor, que não pode passar 
despercebida dos alunos na classe e na 
escola, é uma presença em si política”.  
Como mostrar no fazer pedagógico essa 
postura política? É uma opção individual ou 
coletiva? 


