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1. São metodologias de ensino comprometidas em 

ampliar as condições que favorecem a aprendizagem 

do Estudante. 

2.Mobilizam estratégias orientadas pela e para a 

aprendizagem significativa.* 

3.Reconhecem o Estudante como Sujeito do processo 

de aprendizagem porque a referida aprendizagem 

depende de sua mobilização para os estudos 

4.Utilizam a problematização** como estratégia de 

ensino-aprendizagem 

5.Disponibiliza e acesso a materiais de suporte à 

pesquisa documental e bibliográfica (bases de dados e 

sites, particularmente) 
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Aprendizagem significativa - Processo por meio do 

qual uma nova informação relaciona-se de maneira 

substantiva a um aspecto relevante da estrutura de 

conhecimento do Estudante. 

Problematização - enfatiza a práxis na qual o Sujeito 

busca soluções para a realidade em que vive e se 

torna capaz de transformá-la pela sua própria ação, ao 

mesmo tempo em que se transforma.
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Aprendizagem significativa - ocorre quando uma nova 

informação é relacionada a um aspecto relevante, já 

existente na estrutura cognitiva do Aprendiz. 

David Azubel

Aprendizagem mecânica - ocorre quando a nova 

informação não se relaciona a conceitos já existentes 

na estrutura cognitiva do Aprendiz.
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Desenvolv

er 

competênc

ias éticas, 

políticas e 

técnicas 

Potencializar a 

compreensão 

e o uso do 

conhecimento, 

do raciocínio 

crítico e 

analítico, 

associado à 

responsabilida

de e 

sensibilidade 

para as 

questões da 

vida e da 

sociedade.

Capacitar o 

Estudante para 

intervir em 

contextos de 

incertezas e 

complexidades 
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1. A Investir em um processo de formação e auto formação.

2. Compartilhar experiências com colegas que utilizam metodologias

ativas .

3. Estudar e experimentar estratégias de ensino e aprendizagem

orientadas pelas metodologias ativas.

4. Aprender com o processo e os resultados .

5. Planejar com detalhes todos os passos .

6. Apresentar justificadamente o Programa aos Estudantes .

7. Revisitar o Programa quantas vezes julgar importante .

8. Co-responsabilizar o Estudante no processo de ensino e

aprendizagem .

9. Comprometer-se com a aprendizagem do Estudante.

10. Investir em relações construtivas com a turma .

11.Apoiar o Estudante na realização do trabalho requerido pelas

estratégias de ensino e aprendizagem orientadas pelas

metodologias ativas.
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12.Fazer uso de tecnologias que auxiliem o processo de

aprendizagem dos Estudantes .

13.Avaliar a aprendizagem por processo

14.Oferecer feedback regularmente
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ABPj = o projeto é o foco central de ensino de 

uma diversidade de disciplinas. Emergem de 

um contexto autêntico, relacionado a realidade 

dos alunos.

ABP = utiliza papéis e cenários realistas para 

conduzir os alunos por um caminho planejado 

rumo a um conjunto estabelecido de resultados.

O BIE (Buck Institute for Education) 
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A ABPj pode ser definida pela utilização de projetos

autênticos e realistas, baseados em uma questão,

tarefa ou problema altamente motivador e envolvente,

para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no

contexto do trabalho cooperativo para a resolução de

problemas (Barell, 2007, 2010;Baron , 2010; Grant ,

2002).
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A utilização da ABPj resulta em altos níveis de

envolvimento com o conteúdo acadêmico relacionado

à resolução do problema ou à conclusão do projeto,

assim como em níveis mais altos de desempenho

acadêmico (Grant , 2000; Larmer; Mergendoller, 2010;

Marzano , 2007).
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“...é o modo de educação por projetos que atribui 

aos seus autores (alunos) a competência e 

responsabilidade de propor e desenvolver os 

projetos para se apropriar de conhecimentos.”
Pedro Ferreira de Andrade
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A capacidade de elaborar projetos é uma 

característica humana, “somente o Homem é capaz 

não só de projetar como também de viver a sua 

própria vida como um projeto” .

Nilson Jose Machado
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Visto que a ABPj aumenta a motivação para

aprender, trabalhar em equipe e desenvolver

habilidades colaborativas, hoje ela é recomendada

como uma técnica de ensino do século XXI
(Cole ; Wasburn -Moses , 2010; Partnership for 21st 

Century Skills, 2004, 2009)
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A Aprendizagem Baseada em Projeto (ABPj)

consiste "em permitir que os estudantes

confrontem as questões e os problemas do mundo

real que considerem significativos, determinando

como abordá-los e, então, agindo de forma

cooperativa em busca de soluções”.
Willian N Bender
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1. Foco em uma aprendizagem autêntica– A ABPj tem

foco em experiências de aprendizagem que envolvem

problemas formulados com base ‘no mundo real’.

2. Trabalho cooperativo - As atividades exigem trabalho

cooperativo: "os estudantes precisam planejar

cooperativamente as ações de sua equipe à medida

que avançam na solução do problema, desenvolvendo

um plano de ação e começando a elaborar uma

descrição ou diretrizes para o desenvolvimento de seus

produtos ou artefatos“.
Willian N Bender
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3. Elaboração de um ‘produto’ final em grupo - A formulação

do projeto e a realização da pesquisa requerem tempo e

envolvem a elaboração de um produto final como

resultado do trabalho do grupo: “a criação de

apresentações multimídia, demonstrações práticas, talvez

um modelo funcional, um portfólio, um podcast, vídeos

digitais ou um modelo de testes para o projeto ou

problema”

Willian N Bender
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1. O professor deverá investir no planejamento da atividade

como uma ‘ obra aberta’:

• Professor recebe o programa da disciplina que irá

ministrar .

• Confecciona o plano de ensino. (autonomia)

• Estabelece o contrato pedagógico. (autonomia)

• O programa, plano de ensino, e contrato pedagógico

deverão estar em sintonia.

• O professor deverá gerar protocolos que irão balizar

a realização do projeto.
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2. Os projetos devem ser exemplos autênticos do tipo de

problema que os estudantes enfrentam no ‘mundo real‘. A

âncora* traduz o contexto capaz de despertar o interesse

dos discentes pelo tema.
• Âncora. Funciona como uma espécie de contexto da problematização. 

Serve para situar o ensino em um cenário do ‘mundo real’. Pode derivar 

de um artigo de jornal, um debate, um documentário, um vídeo, um 

problema colocado por um jornalista ou um grupo político, uma 

apresentação multimídia etc. 
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3. A questão motriz* é central, mas deve ser detalhada com

a formulação de questões auxiliares.
• Questão motriz – corresponde à questão principal, motivadora das 

atividades que envolvem localização, coleta e tratamento dos 

materiais(artefatos*). Ela deve ser inspiradora , ser explicitada de maneira 

clara para todos, professor e estudantes que integram o grupo. Deve 

envolver aspectos que despertem a curiosidade e o interesse dos 

Estudantes. Assim, eles tendem a considerar a atividade relevante e a se 

comprometer com o processo e os resultados.

• Artefatos - São materiais coletados ao longo da execução de um projeto, 

com potencial de colaborar para a formulação de soluções do problema. O 

termo artefato é usado para enfatizar que nem todos os projetos resultam 

em um relato escrito ou em uma apresentação.
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Os artefatos podem incluir relatos escritos, mas também 

podem abranger vídeos digitais, portfólios, podcasts, 

websites, poemas, músicas ou cantos que ilustrem o 

conteúdo, projetos de arte que resultem do projeto, 

interpretação de papéis ou peças de um único ato que 

representem soluções de problemas, artigos para o jornal 

da escola ou para jornais locais, relatórios de órgãos 

governamentais ou outras organizações. 
Willian N Bender
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“Em resumo, um artefato pode ser praticamente qualquer 

coisa de que o projeto necessite, dada a expectativa de 

que os artefatos representem coisas necessárias ou 

usadas no mundo real. Além disso, na maior parte das 

instruções de ABPj, há ênfase nas habilidades do século 

XXI, de modo que muitos artefatos envolvem o 

desenvolvimento ou a criação com o uso de tecnologias 

digitais”.
Willian N Bender
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Willian N Bender
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4. Voz e escolha do Estudante: é importante que os

Estudantes tenham autonomia para conceber o Projeto

(tema, problema, objetivos), formar o grupo de trabalho,

além de serem encorajados a fazer escolhas ao longo de

sua execução (técnicas de coleta e tratamento dos

materiais), sem desconsiderar o momento da elaboração,

apresentação de resultados (parciais e final) e avaliação

da aprendizagem (auto avaliação e avaliação por pares).
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5. É fundamental criar um ambiente favorável a realização

de atividades que envolvam debate, discussão, reflexão e

ação durante o processo de investigação.

6. O acompanhamento e o feedback constante: a

assistência estruturada deve ser rotineiramente

proporcionada pelo Professor, aos Estudantes, com a

colaboração de um ou mais monitores.
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7. Os resultados da atividade devem ser expostos

publicamente, o que irá variar é a forma de consolidar e

apresentar. Esta atividade deve envolver todos os

autores e integra a avaliação da aprendizagem.
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ABPj contribui para:

a. Elevar a motivação e o envolvimento dos Estudantes.

b. Mobilizar o Estudante para a aprendizagem significativa.

c. Aprofundar a compreensão dos conteúdos.

d. Desenvolver habilidades conceituais.

e. Desenvolver de estratégias de solução de problemas.

f. Desenvolver pensamento crítico fundamentado.

g. Ampliar a capacidade de explorar recursos tecnológicos.

h. Reter maior quantidade de informações (já que os

estudantes estão processando informações de maneira

muito diferente daquela envolvida na aprendizagem

mecânica).
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A aprendizagem Baseada em Projeto aumenta a motivação e o

interesse dos Estudantes pelos temas aprofundados na disciplina

(BARELL, 2010; BENDER, 2014):

“(...) a âncora e as questões motrizes usadas 

para estruturar projetos de ABP envolvem, 

tipicamente, cenários do mundo real, e essa 

ênfase tende a tornar o ensino mais relevante 

para a vida dos alunos. Esse fator associado ao 

poder de escolha dos alunos em várias 

atividades tende a aumentar a motivação e, 

muitas vezes, resulta em um maior  

envolvimento acadêmico” (Bender, 2014, p. 33). 

Por tudo isso, promove a elevação do desempenho dos Estudantes. 
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Considerando a elevação da motivação e do interesse dos Estudantes, a

utilização da Aprendizagem Baseada em Projeto influi sobre o aumento

do desempenho (BARELL, 2007; BRANSFORD; BROWN; COCKING,

2000; BRANSFORD et al, 1986; STEPIEN; GALLAGHER; WORKMAN,

1992).
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a. O papel de orientador 

Embora os Professores sejam habilidosos em determinar quando e como 

entrar em uma discussão com os estudantes, a ABPj exige que eles 

aperfeiçoem essa habilidade e usem sua capacidade de julgamento mais 

frequentemente do que na sala de aula tradicional. Quando os 

professores tentam empregar essa abordagem de ensino na ABPj, torna-

se bastante claro que o seu papel mudou para o de orientador do ensino-

aprendizagem.
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b. Nível de escolha dos estudantes 

Ao adotar esta estratégia de ensino e aprendizagem, o Professor deve 

determinar o nível de escolha que os estudantes podem exercitar. Bender 

(2014) defende que haja um equilíbrio no grau de liberdade dado aos 

estudantes para os processos de tomada de decisão sobre os caminhos 

do projeto. 
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b. Nível de escolha dos estudantes 

“Embora a voz e a escolha do aluno devam aparecer bastante ao longo do 

processo, já́ que é provável que mais poder de escolha suscite níveis mais 

elevados de participação [e envolvimento], há vantagens no que se refere aos 

professores exercerem algum controle sobre os parâmetros do projeto. Quando 

os professores prestam maior grau de auxilio nessas determinações, há uma 

maior garantia de que a experiência de ABPj abrangerá objetivos e padrões 

educacionais específicos. Além disso, mesmo se os professores fizerem essas 

determinações iniciais sobre o conteudo do projeto, a questão motriz e os 

requisitos do projeto, a escolha do aluno ainda pode ser exercida ao se 

determinar os tipos de formatos de projeto a serem realizados ou como atender 

aos vários requisitos ” (Bender, 2014, p. 39).
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c. Resultados negativos 

Recorrentemente os projetos são bem-sucedidos. Contudo, por 

diferentes razões, o uso da estratégia de ensino e aprendizagem pode 

alcançar resultados parciais. 

Quando isso acontece é importante fazer diagnósticos, ler sobre o 

assunto, trocar ideias com o monitor e com os estudantes que viveram a 

experiência, colegas experientes em ABPj e rever o planejamento, jamais 

recuar. 

“Em suma, resultados aquém do esperado em um 

projeto inicial de ABPj não devem redundar em um 

abandono completo dessa abordagem, mas, em vez 

disso, em uma reorientação do esforço, e o apoio de 

um colega próximo que também esteja envolvido com 

o ensino na ABPj pode proporcionar mais auxílio do 

que qualquer outra coisa.” (Bender, 2014, p. 40).
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No planejamento e seleção dos instrumentos de avaliação de 

aprendizagem, levar em conta o seguinte: 

1. A avaliação da aprendizagem é um processo, 

consequentemente, tem um caráter continuado, cumulativo e 

sistêmico, e não episódico;

2. É um processo orientado pela reunião de evidências;

3. Integra o processo que envolve ensino e aprendizagem;

4. Utiliza os objetivos  da disciplina como âncora.
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Também é preciso ter em mente as 3 finalidades a que as avaliações de 

aprendizagem se destinam: diagnóstica, formativa e somativa (Bloom 

et al, 1971). 

Diagnóstica 

1. Evidencia as experiências pessoais e profissionais do estudante; 

2. Evidencia o repertório e a capacidade de raciocínio do estudante; 

3. Evidencia o campo semântico do vocabulário do estudante; 

4. Mapeia o domínio de conteúdos reconhecidos como “pré-requisitos 

da disciplina”; 

5. Ajuda na elaboração do plano de ensino e aprendizagem .
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Também é preciso ter em mente as 3 finalidades a que as avaliações de 

aprendizagem se destinam: diagnóstica, formativa e somativa (Bloom 

et al, 1971). 

Formativa 

1. Identifica problemas de aprendizagem; 

2. Minora deficiências anteriores; 

3. Aperfeiçoa as práticas didáticas; 

4. Evidencia avanços em relação aos objetivos educacionais; 

5. Retroalimenta o processo. 

Somativa 

1.Evidencia os resultados alcançados pelo estudante tendo como

referência os objetivos educacionais estabelecidos no Plano de Ensino

e Aprendizagem;

2. Valida decisões relativas à decisão de aprovar ou reter os

estudantes.
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Podem ser das seguintes formas:

• Apresentações orais, com a utilização de recursos multimídia; 

• Produção de relatórios prévios de cada etapa do projeto e de 

relatório final; 

• Elaboração de mapas conceituais ;

• Roteiro de auto avaliação do estudante e de avaliação dos pares do 

grupo; 

• Produção de portfólio do grupo como produto final do projeto; 

Os critérios de correção devem ser previamente formulados e

divulgados (pode-se utilizar uma rubrica com cada critério e

pontuação). Como são critérios construídos, podem ser reformulados

no processo desde que isso seja consensuado com os Estudantes.
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Rubricas(parâmetros) funcionam bem !

• Necessitam ser feita sob medida para as tarefas ou produtos que se 

pretende avaliar; 

• Precisam descrever níveis de desempenho, de competências, na 

realização de tarefas específicas, ou de um produto específico; 

• Esses níveis devem ser descritos em detalhe e serem associados a 

uma escala de valores; 

• No seu conjunto, esses níveis de competência, descrevem qualquer 

resultado possível sobre o desempenho de um aluno; e 

• Determinam expectativas de desempenho. 
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Rubricas para textos.

Categoria Muito Bom (A) Bom (B) Regular (C) Insatisfatório (D) 
Estrutura do 
texto 

O texto está bem 
estruturado 
apresentando as 
seções com resumo, 
introdução, 
fundamentação 
teórica, objetivos do 
trabalho, metodologia, 
cronograma de 
trabalho e referências 
bibliográficas 

É possível identificar 
as seções de 
resumo, introdução, 
metodologia,  
cronograma de 
trabalho e 
referências 
bibliográficas.  

O texto precisa ser 
reestruturado, mas é 
possível identificar no 
seu conteúdo a 
fundamentação 
teórica, os objetivos e 
a metodologia de 
trabalho. 

O texto precisa ser 
reescrito, pois carece 
de elementos 
organizacionais tais 
como parágrafos, 
seções, capítulos e 
transições. 
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Rubricas de auto - avaliação.

Categoria Excelente Muito Bom Bom Insatisfatório 

Foco na tarefa 
e  participação 

Permanece 
focado na tarefa 
e no que precisa 
ser feito.  Pró-
ativo. 

Concentra-se na 
tarefa e no que 
precisa ser feito a 
maior parte do 
tempo. Outros 
membros do 
grupo podem 
contar com esta 
pessoa 

Concentra-se na 
tarefa e no que 
precisa ser feito 
algum tempo. 
Outros membros 
do grupo devem, 
por vezes, 
lembrar essa 
pessoa de 
continuar a tarefa. 

Raramente se 
concentra na 
tarefa e no que 
precisa ser 
feito. Permite 
que outros 
façam o 
trabalho. 
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• Mediador

• Facilitador

• Articulador

• Pesquisador
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• Cria espaços de

aprendizagem

• Aprende com os

alunos

• Não tem medo

do novo
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“A base de toda a educação está na 

auto atividade orientada, realizada por 

meio de projetos.”

William Heard Kilpatrick
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