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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO EM GRUPO DE DISCUSSÃO SOBRE O PIL
Colega da Diversidade/EJA,
Você acabou de ouvir a explicação sobre o que é, por que e como se elabora o PIL.
Agora, vamos dar início aos trabalhos de grupo, objetivando conhecer as temáticas dos
projetos de cada um de vocês.
Mas, antes, vamos refletir um pouco sobre o PIL, lembrando que:
X O que é um Projeto de Intervenção- PIL?
-

O termo projeto vem do latim projectu, que significa /projetar. Assim, um projeto de
intervenção objetiva dar conta de um conjunto de propostas, que buscam solucionar
uma problemática, por meio de ações que atinjam uma determinada problemática ;

X Qual a importância de um Projeto de Intervenção - PIL?
-

Um Projeto de Intervenção é importante porque nasce da percepção de um problema,
propiciando a sitematização das reflexões ocorridas em relação a uma determinada
situação, cuja solução seja resultante de sua implementação. Como o nome mesmo
diz, aplica-se à intervenção em situações reais, caracetrizando-se como um projeto de
ação

X Como se elabora um Projeto de Intervenção- PIL?
- A partir da observação de uma determinada realidade, cuja reflexão/ análise permita o
diagnóstico de uma situação relevante, passível de ser problematizada. Isso porque o que
não é problematizado, não é pensado. Dessa forma, seleciona-se um tema, descrevendo e
contextualizando a situação problematizada, de modo a identificar a intervenção proposta,
apresentada por meio de objetivos e atividades, que busquem minorar ou solucionar a
situação objeto de intervenção.
Sugerimos que você organize a sua fala, considerando os seguintes aspectos:
a) Tema :_________________________________________________________
b) Realidade Observada (Situação Problema/Tema):
c) Como as discusses no Per-curso ajudaram você a avançar com relação ao seu PréPIL?
___________________________________________________________________
______________________________________________________ ____

