Professores e Professoras

Estimados (as) Colegas Professores(as),

Este material tem por objetivo trazer ideias
para você que se dedica a educação e busca na sua
pratica cotidiana fazer a diferença na vida dos seus a
alunos e nas comunidades onde atuam.
Para isso, realizamos uma pesquisa das

principais instituições que apoiam o trabalho docente
premiando e divulgando as experiências realizadas
nas escolas publicas brasileiras.
Esses valorizam o trabalho do professor que
desenvolve projetos que promovam atividades para a
sensibilização

de

famílias,

alunos,

educadores,

funcionários, gestores públicos entre outras lideranças

comunitárias.
A intenção com a produção dessa cartilha é de
estimular a participação e incentivar a disseminação e
reconhecimento de práticas pedagógicas inovadoras.
A publicação está dividida em duas partes.
Primeira em como desenvolver um projeto e a segunda
explica como participar do PPB que é um premio que
visa valorizar o trabalho docente.

Boa leitura e sucesso!

O que é um projeto?
Como elaboro um projeto?
Passos de um projeto
Referencial teórico
Como registro o meu projeto?
Como posso divulgar minhas praticas?
Como me inscrever?
Referências

O dicionário Online define projeto como:
S.m. Plano; planejamento que se faz com a intenção de
realizar ou desenvolver alguma coisa: projeto de lei.
Esquema; noção inicial, escrita e detalhada, do que se
pretende desenvolver; aquilo que se pretende realizar,
de acordo com esse esquema: projeto de pesquisa;
projeto de limpeza do Rio Tietê. Arquitetura. Plano que
se faz antes do início de uma obra, com as descrições,
cálculos, orçamento: o projeto de uma igreja. Escritura
provisória de um texto.(Etm. do latim: projectus.us) (
DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS,25.mai.2016)

No entanto, usaremos a denominação
projeto escolar que é;
Projeto didático é um tipo de organização e
planejamento do tempo e dos conteúdos que
envolve uma situação- problema. Seu objetivo é
articular propósitos didáticos (o que os alunos
devem aprender) e propósitos sociais (o trabalho
tem um produto final, como um livro ou uma
exposição, que vai ser apreciado por alguém).(
MOÇO, 2016p.1)

A pós a definição do que e conceituação
desta pratica podemos passa a pensar
como fazer a operacionalização deste
que é o que explicaremos agora;

Primeiro é preciso se pensar nos conteúdos que
se quer abordar e quais disciplinas (um projeto
pode ser desenvolvido na mesma turma com
mais de um professor, por exemplo, ciências,
português e história). Cada um tem que ter
claro que objetivos se quer atingir com esse
projeto.
Posteriormente aos objetivos, é necessário
pensar as atividades a serem desenvolvidas
por cada professor, procurando integrar os
conteúdos de uma área do conhecimento com
as demais, e por fim, pensa-se em um método
de avaliação que contemple todos os aspectos
da prática.
Após, é preciso organizar este da mesma
maneira que se planeja uma aula, no entanto,
sabe-se que um projeto é mais longo que uma
aula e podem durar semanas por isso é
preciso fazer um planejamento detalhado,
aula a aula visando atingir os objetivos.

1 – Título ( Serve como um lema motivador para as
ações)
2 - Duração (Tempo em dias, horas ou aulas)
3 – Justificativa ( O porquê de se fazer esse
projeto, qual a importância ou relevância para
aprendizagem?)
4 - Objetivos (Geral e específicos, o que queremos
atingir ou alcançar com as atividades que serão
desenvolvidas?)
5 - Procedimentos metodológicos ( Descrição
detalhada de cada atividade desenvolvida )
6 – Avaliação ( Trata-se um mecanismo que se
utiliza para saber se os objetivos foram atingidos e
se o projeto surtiu efeito, pode ser um questionário,
uma redação ou uma conversa com os integrantes
para que se veja o que teve de bom e ruim o que
tem de ser melhorado nos próximos trabalhos)
7 - Anexos ou atividades a serem desenvolvidas (
Nesta parte irá os registros feitos pelo professor,
cópias de atividades, fotos transcrições de áudio,
trabalhos produzidos pelos alunos, relatos da
prática, aplicativos, etc.)

•

Nesta parte é importante citar os livros e
os autores que embasaram as atividades
que realizamos assim como as páginas da
internet, etc.

• Para registrar, não existe uma melhor
forma do que fazer vídeos, tirar
fotografias, gravar áudios das conversas,
pedir para que escrevam relatos sobre a
prática, registrar através de desenhos,
objetos confeccionados pelos alunos, entre
outros.
• È importante organizar o trabalho já nos
moldes acadêmicos com uma sequência
(passos que apresentamos anteriormente)
para que quando você quiser divulgar o
trabalho ele já esteja pré-formatado.

Através de blog, redes sociais e escrevendo os
projetos em premiações que valorizam o trabalho
dos professores.
O Prêmio Professores do Brasil é um exemplo de
como os professores podem divulgar suas práticas.
Promovido por: Ministério da Educação (MEC) em
parceria com o Conselho Nacional de Secretários
de Educação (Consed), com a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com a
Unesco e a OEI.
Objetivo: Reconhecer o mérito de professores das
redes públicas de ensino, pela contribuição dada
para a melhoria da qualidade da educação
básica, por meio de experiências pedagógicas
bem-sucedidas, criativas e inovadoras.
O concurso consiste na premiação das melhores
práticas pedagógicas desenvolvidas ou em
desenvolvimento por professores em escolas
públicas, que comprovadamente, tenham sido ou
estejam sendo exitosas no enfrentamento de
situações-problema, considerando as diretrizes
propostas no Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação.

Para participar, os professores precisam
inscrever as suas práticas pedagógicas
através de um formulário eletrônico do
concurso, disponível na página do prêmio.
Depois, deverá encaminhar via correio, a
descrição e comprovação da experiência
com fotos, vídeos, ilustrações. Poderão ser
inscritas experiências que tenham sido
realizadas ou que estejam em andamento,
com resultados parciais comprovados, sendo
que cada professor só poderá concorrer
com uma experiência em uma das
categorias.
O prêmio é anual e as inscrições são
realizadas no segundo semestre do ano. As
inscrições podem ser feita na página do
prêmio.
Endereço:
premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br

Aqui apresentamos outras possibilidades de divulgação do
trabalho docente:
• Prêmio Viva Leitura: uma parceria do MEC, do Ministério da
Cultura e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)
para estimular experiências que promovam a leitura no País.
Endereço: http://www.premiovivaleitura.org.br/
• Prêmio Arte na Escola Cidadã: busca evidenciar experiências
educativas de qualidade no ensino de arte por meio da
formação continuada de docentes da Educação Básica.
Endereço: http://artenaescola.org.br/hotsites/premio2016/
• Prêmio Microsoft Educadores Inovadores: projetos
educacionais que utilizam a tecnologia para melhorar a
qualidade do ensino estimulando ações que usem as
tecnologias em atividades que melhorem o desempenho
escolar.
Endereço: https://education.microsoft.com/
• Prêmio Victor Civita Educador Nota 10: Destinado a
professores, gestores e coordenadores pedagógicos de escolas
de ensino regular das redes pública e privada premiando as
10 melhores práticas educativas que melhorem o rendimento e
o interesse dos alunos em sala de aula.
Endereço: http://www.fvc.org.br/educadornota10/
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As imagem utilizadas nessa cartilha se encontram-se disponíveis nos seguintes
endereços:
http://1.bp.blogspot.com/-DLywpwBnWqc/TqC0JPSoiI/AAAAAAAAALc/jl
fvCW4Vz44/s1600/PROFESSOR%2BE%2BPROFESSORA.png.
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Esta cartilha mostra as oportunidades que o professor tem de divulgar o
trabalho realizado em sala de aula. O material foi elaborado pela
Mestranda Ana Paula Bartz Voigt, 2016, como produto da sua dissertação
no Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias na Educação do
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense/Campus Pelotas Visconde da Graça.

