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ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

 
Título 
Relação dos licenciandos 
Período de Vigência 
Nome da escola e endereço onde o projeto será desenvolvido 
Justificativa 
 
Introdução 
Definição, explicitação do tema. De como o assunto é transformado em 
problema. Como aparece nas suas preocupações. Razões intelectuais, razões 
da prática. “Por que desejo abordar especialmente esse assunto, o que posso 
acrescentar com esse estudo/projeto?” Qual é o tema? 
 
Delimitação do estudo. Porque focalizar um aspecto do assunto? Situar o tema 
numa área mais ampla de investigação, apontando sua interface com o campo 
pedagógico, filosófico, sociológico, psicológico, histórico, etc. 
 
Problematização: Formular o Problema. Levantar questões/ interrogações.  
O problema é uma dificuldade teórica ou prática para a qual se quer buscar 
uma solução. 
Formular o problema é interrogar um aspecto da realidade, fazer perguntas e 
formular hipóteses, que são respostas prováveis e provisórias que aparecem 
como sentença interrogativa. É preciso também apontar interrogações e 
avanços que a teoria sobre o problema já suscita. As perguntas devem ser 
suficientes para orientar o levantamento bibliográfico, os apontamentos de 
leitura, o planejamento da coleta de dados e a intervenção no espaço da 
empiria. Proposições, apostas, conjeturas.  
 
Objetivos 
Gerais  
Específicos 



 
Desenvolvimento do Projeto (Metodologia). 
Situação atual de desenvolvimento de estudos acerca deste tema 
Caracterização da metodologia a ser seguida e da adequação ao problema. 
 
Planilha de Custos 
Detalhar materiais e custos 
Cronograma físico-financeiro 
Definir datas de desenvolvimento das atividades com a destinação/uso de seus 
respectivos materiais/custos, desde a elaboração até a entrega do relatório 
final. 
Avaliação/retorno 
Resultados esperados e retorno à comunidade. 
 
Bibliografia 
Anexos  
Obs.: O texto introdutório, no que se refere aos desafios postos para o ensino 
médio, deverá conter reflexões sobre as mudanças na legislação, os interesses 
juvenis e a construção da matriz referencial para o desenvolvimento das 
competências, conhecimentos e contextos, preconizados pelos documentos. 
No que se refere à metodologia é importante detalhar os procedimentos a 
serem adotados. Em anexo podem ser apresentados os planos de ensino com 
textos e imagens complementares. 
 


