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EDUCAÇÃO POR PROJETOS   
O desenvolvimento de projetos educacionais 
como estratégia pedagógica tem sido uma 
tentativa de tornar a aprendizagem 
contextualizada no interesse do aluno e 
relacionada com as situações familiares ao 
aprendiz, como sugere Paulo Freire (1970). O 
uso de “projetos de trabalho”, como 
proposto por Hernández e Ventura (1998), e 
“projeto de aprendizagem”, como enfatizado 
por Fagundes, Sato e Maçada (1999), 
permitem a integração de situações 
educacionais que vão além das paredes da 
sala de aula, favorecendo a coexistência de 
diferentes visões do mundo e o confronto 
entre elas, a importância do contexto na 
aprendizagem, a relevância dos interesses do 
aprendiz na aprendizagem, o novo 
conhecimento relacionado ao que o aluno já 
conhece, e a reflexão sobre resultados 
significativos obtidos pelos alunos (Prado, 
1999). A proposta da educação por projetos é 
uma tentativa de unir dois mundos que 
coexistem separadamente: a vida e a escola. 
Com isto, a ideia de projetos permeia todas 
as atividades e está presente em 
praticamente todas as novas propostas 
pedagógicas. Como estratégia educacional, 
tem de fato inovado e ajudado a resolver 
algumas das deficiências do ensino 
tradicional. Projetos inovadores e bem-
sucedidos têm ajudado estudantes a estarem 
mais motivados e engajados no que estão 
realizando na escola e a aprender de maneira 

significativa os conceitos envolvidos nestes 
projetos (Torres, 2001). Por outro lado, como 
observado pela própria Torres (2001, p. 65), 
vive-se atualmente na educação a síndrome 
da ‘projetite’, e a ideia de projeto educacional 
está sendo banalizada”. 
O fato de os alunos estarem desenvolvendo 
projetos não significa que eles estão 
construindo conhecimento ou 
compreendendo o que estão fazendo. Como 
observado por Piaget, resolver o projeto e 
atingir resultados satisfatórios não garante a 
aquisição de conceitos envolvidos no projeto. 

O fato de Piaget explicar a construção de 
conhecimento como fruto das interações 
com objetos ou pessoas cria, do ponto de 
vista teórico, a possibilidade de explicar 
como qualquer conhecimento já produzido 
pode ser construído por um sujeito. Basta 
criar um ambiente com objetos e pessoas 
com as quais o aprendiz possa interagir e, 
com isto, construir seu conhecimento, como 
propôs Papert (1980). Do ponto de vista 
prático e, mais precisamente, do ponto de 
vista educacional, é impraticável pensarmos 
que tudo o que uma pessoa deve saber tenha 
que ser construído de maneira individual, 
sem ser auxiliado. Primeiro, seria 
demasiadamente custoso construirmos 
ambientes envolvendo os conceitos sobre 

todos os domínios e atendendo a todos os 
diferentes interesses das pessoas. Segundo, 
como solução educacional é ineficaz, já que o 
tempo para formarmos sujeitos com os 
conhecimentos que já foram acumulados 
seria enorme. Em muitos casos, estaríamos 
reinventando a roda. Em outros casos, este 
conhecimento pode ser muito difícil de ser 
construído. Por exemplo, uma pessoa usando 
os conhecimentos espaciais, dominando 
conceitos de medidas, de ângulos etc., 
dificilmente desenvolverá por si só os 
conceitos de trigonometria, pois esta é uma 
ideia abstrata, construída pela civilização e 
cujas convenções têm que ser trabalhadas 
por pessoas mais experientes. 
Assim, a ideia de construção, como o próprio 
Piaget (1998) propôs, pode ser aprimorada se 
o educador estiver preparado para ajudar os 
alunos. A distinção entre uma abordagem 
educacional que privilegia a transmissão de 
informação e uma abordagem que enfatiza o 
desenvolvimento de projetos e a construção 
de conhecimento coloca os educadores entre 
dois pólos que não podem ser vistos como 
antagônicos. Eles não podem ser 
extremistas, no sentido de terem que optar 
exclusivamente por uma prática baseada na 
transmissão de informação ou na construção 
de conhecimento. 
O educador deve estar preparado e saber 
intervir no processo de aprendizagem do 
aluno, para que ele seja capaz de transformar 
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as informações (transmitidas e/ou 
pesquisadas) em conhecimento, por meio de 
situações-problema, projetos e/ou outras 
atividades que envolvam ações reflexivas. O 
importante é que haja um movimento entre 
estas duas abordagens pedagógicas de 
forma articulada, propiciando ao aluno 
vivenciar o fazer e o compreender e, 
consequentemente, a (re)construção do 
conhecimento. 
No entanto, o que acontece muitas vezes é o 
professor apresentar um discurso de uso de 
projetos ou de construção de conhecimento 
e, na prática, exercer o papel de transmissor 
de informação (Mizukami, 1986), ou de 
deixar o aluno desenvolver projetos sem 
trabalhar a sistematização dos conceitos que 
estão presentes. 
O desenvolvimento do projeto pode servir 
como pano de fundo para o professor 
trabalhar diferentes tipos de conhecimentos 
que estão imbricados e representados em 
termos de três construções: procedimentos e 
estratégias de resolução de problemas, 
conceitos disciplinares e estratégias e 
conceitos sobre aprender. 
À medida que o aluno desenvolve seu 
projeto, o professor pode discutir, por 
exemplo, uma estratégia sobre como fazer 
coisas, em outro momento, sobre um 
conceito disciplinar ou sobre como aplicá-lo 
em uma determinada situação, ou então 
sobre como aprender (onde e como buscar 
informação). Na verdade, é uma dança que o 
professor e o aluno realizam, transitando e 
trabalhando em cada uma destas três 
vertentes de construção de conhecimento. 
Na verdade, a educação por projeto é uma 
estratégia pedagógica para ser explorada em 
diferentes níveis escolares, desde a Educação 
Infantil até a universidade. Nestas situações, 
os estudantes deveriam ser capazes de 
adquirir não somente conceitos disciplinares, 
como também saber quem eles são do ponto 
de vista social, emocional e como aprendizes. 
Isto permitiria a todos os níveis escolares unir 
os mundos da escola e da vida e cultivar a 
razão e a emoção sob um mesmo teto, como 
proposto por Maturana (1995) e Moraes 
(2002). 

 
VALENTE, José Armando. Repensar as 
situações de aprendizagem: o fazer e o 
compreender. Boletim Salto para o 
Futuro, Brasília, 2002. Tecnologia e 
educação: novos tempos, outros rumos 

 

Em casos de rendimento insuficiente, apenas 
aplicar outra avaliação ao estudante não 
resolve o problema - a não ser que a proposta 
inicial tenha sido inadequada. A função de 
avaliar é identificar o que o aluno sabe e o 

que precisa aprender. Ao refletir sobre os 
resultados e como é possível fazer para 
ajudá-lo a superar as dificuldades, o 
professor reorganiza o ensino para ampliar as 
oportunidades de aprendizagem dele. Ou 
seja, o educador opta por estratégias 
didáticas e intervenções adequadas à 
criança, que sejam diferentes das já 
realizadas e que não foram eficazes. Em 
relação aos instrumentos avaliativos, é 
recomendado que o professor combine ao 
longo do processo propostas escritas e orais, 
além de produções coletivas e individuais, de 
modo a abordar diversas habilidades e 
competências, superando um modelo 
hegemônico de avaliação. 

Quando um aluno não aprende um 
conteúdo, a responsabilidade não é só dele, 
mas de toda a equipe escolar. Os educadores 
precisam lembrar constantemente que nem 
sempre todos da turma compreendem os 
conteúdos apresentados e, por isso, devem 
criar maneiras para não deixar gargalos na 
aprendizagem. "Se as dificuldades não são 
sanadas de imediato, elas vão se somando. 
Aqueles conteúdos que são pré-requisito 
para outros vão gerando novas dificuldades, 
que passam a crescer como uma bola de 
neve, ficando muitas vezes intransponíveis", 
escreve Maria Celina Belchior no livro O 
Sucesso Escolar através da Avaliação e da 
Recuperação (104 págs., Ed. Premier) 
Como se vê, o antigo formato de 
recuperação, realizado no fim do semestre e 
baseado em algumas aulas a mais e uma 
nova avaliação, não funciona. "Nem todos 
compreendem os conteúdos de uma mesma 
maneira e em um mesmo tempo. Para 
garantir a aprendizagem, é essencial pensar 
em estratégias variadas, que devem ser 
adotadas durante todo o ano, para que 
existam mais oportunidades de aproximação 
com o tema", reforça Vera Barreira, 
orientadora educacional da Escola da Vila, na 
capital paulista.  
Diversos modelos podem ser implementados 
em complemento às aulas regulares. Em 
algumas escolas, há uma série de estratégias 
paralelas que se somam para garantir o 
atendimento a todas as necessidades 
existentes (alunos repetentes, problemas em 
matérias específicas etc.). Outras têm o 
professor da turma atendendo grupos 
menores no contraturno, com atividades 
focadas em conteúdo de Língua Portuguesa 
e Matemática. E ainda há casos de um outro 
profissional ser direcionado apenas para 
esses momentos extras. Independentemente 
da organização, esses encontros a mais não 
devem ter a mesma dinâmica dos regulares, 
mas precisam ser complementares a eles. "A 
recuperação não é o momento de abordar 

novamente os conteúdos já dados em sala, 
mas de fazer um recorte que contemple as 
principais necessidades apresentadas pelos 
alunos", diz Vera. Além disso, é importante 
realizar um acompanhamento 
individualizado, fazer um registro 
sistemático dos avanços de cada um e ter 
clareza do objetivo a alcançar com esse esforço 
extra. [...} 

O trabalho com a coordenação pedagógica 
também é determinante para o sucesso ao 
garantir aspectos operacionais como um 
local adequado às aulas. Com tudo 
funcionando bem, pode-se analisar se o 
caminho escolhido está correto ou se é 
necessário outro direcionamento. A análise 
feita por toda a equipe escolar ainda 
colabora para definir quais estudantes 
devem ser incluídos na recuperação ou ser 
dispensados dela.  
 
Reportagem completa disponível pelo link: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/1881/recuper
ar-o-ano-todo> 

 

De acordo com a Deliberação CEETEPS Nº 
003, de 18-7-2013 aprova o Regimento 
Comum das Escolas Técnicas Estaduais do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza em seu CAPÍTULO VII - Da 
Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 
Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino 
e aprendizagem tem por objetivos:  
I - Diagnosticar competências prévias e 
adquiridas, as dificuldades e o rendimento 
dos alunos; 
 II - Orientar o aluno para superar as suas 
dificuldades de aprendizagem;  
III - subsidiar a reorganização do trabalho 
docente;  
IV - Subsidiar as decisões do Conselho de 
Classe para promoção, retenção ou 
reclassificação de alunos.  
 
Com isto a verificação do rendimento de 
avaliação será conforme artigo 68 de forma 
sistemática, contínua e cumulativa, por meio 
de instrumentos diversificados, elaborados 
pelo professor, com o acompanhamento do 
Coordenador de Curso e ainda deverá incidir 
sobre o desempenho do aluno nas diferentes 
situações de aprendizagem, considerados os 
objetivos propostos para cada uma delas, 
além do que priorizará a observação de 
aspectos qualitativos da aprendizagem, de 
forma a garantir sua preponderância sobre os 
quantitativos.  
 
Cabe ressaltar que a avaliação do rendimento 
do aluno, parciais e finais, elaboradas pelo 
professor, serão expressas em menções 
correspondentes a conceitos e no decorrer 
do ano/semestre letivo, virão acompanhadas 
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de diagnóstico das dificuldades detectadas, 
quando houver, indicando ao aluno os meios 
para recuperação de sua aprendizagem. O 
artigo 69 os estudos de recuperação 
constituir-se-ão de diagnóstico e 
reorientação da aprendizagem 
individualizada, com recursos e 
metodologias diferenciado e os resultados 
obtidos pelo aluno nos estudos de 
recuperação integrarão as sínteses de 
aproveitamento do período letivo. 
 

 
 

O QUE É PROJETO POLITÍCO PEDAGÓGICO  

 
Toda escola tem objetivos que deseja 
alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 
O conjunto dessas aspirações, bem como os 
meios para concretizá-las, é o que dá forma e 
vida ao chamado projeto político-
pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar 
atenção, as próprias palavras que compõem 
o nome do documento dizem muito sobre 
ele: 
É projeto porque reúne propostas de ação 
concreta a executar durante determinado 
período de tempo. 
É político por considerar a escola como um 
espaço de formação de cidadãos 
conscientes, responsáveis e críticos, que 
atuarão individual e coletivamente na 
sociedade, modificando os rumos que ela vai 
seguir. 
É pedagógico porque define e organiza as 
atividades e os projetos educativos 
necessários ao processo de ensino e 
aprendizagem. 
Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a 
força de um guia - aquele que indica a 
direção a seguir não apenas para gestores e 
professores, mas também funcionários, 
alunos e famílias. Ele precisa ser completo o 
suficiente para não deixar dúvidas sobre essa 
rota e flexível o bastante para se adaptar às 
necessidades de aprendizagem dos alunos. 
Por isso, dizem os especialistas, a sua 
elaboração precisa contemplar os seguintes 
tópicos: 

• Missão 

• Clientela 

• Dados sobre a aprendizagem 

• Relação com as famílias 

• Recursos 

• Diretrizes pedagógicas 

• Plano de ação 
Por ter tantas informações relevantes, o PPP 
se configura numa ferramenta de 

planejamento e avaliação que você e todos 
os membros das equipes gestora e 
pedagógica devem consultar a cada tomada 
de decisão. Portanto, se o projeto de sua 
escola está engavetado, desatualizado ou 
inacabado, é hora de mobilizar esforços para 
resgatá-lo e repensá-lo. "O PPP se torna um 
documento vivo e eficiente na medida em 
que serve de parâmetro para discutir 
referências, experiências e ações de curto, 
médio e longo prazos", diz Paulo Roberto 
Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em 
São Paulo. 
Compartilhar a elaboração é essencial para 
uma gestão democrática. Infelizmente, 
muitos gestores veem o PPP como uma mera 
formalidade a ser cumprida por exigência 
legal - no caso, pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), de 1996. Essa é 
uma das razões pelas quais ainda há quem 
prepare o documento às pressas, sem fazer 
as pesquisas essenciais para retratar as reais 
necessidades da escola, ou simplesmente 
copie um modelo pronto .  
 
Na última Conferência Nacional de Educação 
(Conae), realizada no primeiro semestre 
deste ano, o projeto político pedagógico foi 
um dos temas em destaque. Os debatedores 
lembraram e reforçaram a ideia de que sua 
existência é um dos pilares mais fortes na 
construção de uma gestão democrática. "Por 
meio dele, o gestor reconhece e concretiza a 
participação de todos na definição de metas 
e na implementação de ações. Além disso, a 
equipe assume a responsabilidade de 
cumprir os combinados e estar aberta a 
cobranças", aponta Maria Márcia Sigrist  
Malavasi, coordenadora do curso de 
Pedagogia e pesquisadora do Laboratório de 
Observação e Estudos Descritivos da 
Faculdade de Educação da Universidade de 
Campinas (Loed/Unicamp).  
 
Envolver a comunidade nesse trabalho e 
compartilhar a responsabilidade de definir os 
rumos da escola é um desafio e tanto. Mas o 
esforço compensa: com um PPP bem 
estruturado, a escola ganha uma identidade 
clara, e a equipe, segurança para tomar 
decisões. "Mesmo que no começo do 
processo de discussão poucos participem 
com opiniões e sugestões, o gestor não deve 
desanimar. Os primeiros participantes 
podem agir como multiplicadores e, assim, 
conquistar mais colaboradores para as 
próximas revisões do PPP", afirma Celso dos 
Santos Vasconcellos, educador e responsável 
pelo Libertad - Centro de Pesquisa, 
Formação e Assessoria Pedagógica, em São 
Paulo. 
 

Reportagem disponível pelo link: 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-

que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O documento completo está disponível em: 

http://www.etecanhanguera.com.br/wp-

content/uploads/2017/04/PPG-2017-2021.pdf  

PPG – 2017 - 2021 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp
http://www.etecanhanguera.com.br/wp-content/uploads/2017/04/PPG-2017-2021.pdf
http://www.etecanhanguera.com.br/wp-content/uploads/2017/04/PPG-2017-2021.pdf
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Em continuidade as definições das 
atribuições do Coordenador 
Pedagógico, Coordenador de Curso e 
Orientador Educacional 

De forma geral, o Coordenador Pedagógico é 
responsável pelo suporte didático-pedagógico do 
processo de ensino e aprendizagem. O Coordenador 
de Curso é responsável pelo conjunto de ações 
destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão 
de sua execução, ao controle das atividades docentes 
em relação às diretrizes didático-pedagógicas. 
Enquanto que o Orientador Educacional se destina a 
assistir o educando, individualmente ou em grupo, 
visando ao desenvolvimento integral e harmonioso 
de sua personalidade, bem como sua orientação 
profissional. Apesar de se assemelharem há muito o 
que os diferem. Confiram as tabelas mostrando no 
que se diferem, assemelham, se igualam, e 
principalmente, colaboram uns com os outros. 

Fontes: Deliberação 03, 18-07-2013Deliberação 
CEETEPS 18, de 16-07-2015; Deliberação CEETEPS 
19, de 16-07-2015 e Deliberação CEETEPS 20, de 16-
07-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


