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O Projeto Lego Education, desenvolvido pelo SESI-DR/RN, vem sendo trabalhado com os alunos do 
Programa Educação do Trabalhador. Tendo como foco desenvolver as seguintes competências: 
aprender fazendo, a ser, a conviver, a pensar e a agir, através de um modelo de educação 
interdisciplinar, e experiências de aprendizagens mediadas. O projeto em si procura desenvolver por 
meio de suas propostas pedagógicas, situações problemas que serão solucionadas através do 
trabalho em equipe. Dessa forma, vêm utilizar as competências e a iniciação tecnológica como 
desafios e incentivos para que o aluno desenvolva as habilidades necessárias encontrando os 
conhecimentos científicos inseridos no seu cotidiano. A metodologia do Projeto acontece em 
processos, primeiro existe a contextualização do eixo cognitivo estruturante, que são 
empreendedorismo, ecosustentabilidade, criatividade e inovação e responsabilidade social, baseados 
nos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais e as matrizes de competências e 
habilidades almejadas pelo SESI, através da análise e interpretação de uma história em quadrinho e 
textos. O segundo é a construção do projeto, onde existe a separação das funções, distribuídas entre 
o construtor, que constrói o projeto, o apresentador, que apresenta o projeto para a turma quando já 
estiver pronto, o relator, que produz um relatório descrevendo toda a construção do projeto, suas 
dificuldades e suas inovações, e o organizador, que conta às peças e durante a montagem passa as 
peças ao construtor. Após ter concluído a montagem, o terceiro processo é a análise da montagem e 
o relato da atividade, buscando sempre a resolução de uma situação-problema e estudo dos 
conceitos tecnológicos. O quarto processo é a continuidade da montagem LEGO, introduzindo uma 
nova situação-problema a ser resolvida. A avaliação deve ser referenciada no processo, podendo ser 
realizada através de sete modos diferentes, que são: abordagem, avaliação de procedimentos, 
mediação de processos, observação, competências, auto-avaliação e por instrumentos. Observamos 
que o Projeto Lego Education consegue ultrapassar as fronteiras do ambiente escolar e atingir toda 
comunidade desenvolvendo o conhecimento científico e servindo como estímulo à reflexão.  
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