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Qual o perfil dos 
professores/estudantes presentes hoje?

✤ Por favor, preecham brevemente seu nome, ocupação, 
instituição, cidade e cursos que ensinam/estudam.

encurtador.com.br/knGH8

http://encurtador.com.br/knGH8


Aprendizagem centrada nos Estudantes

✤ Em busca de uma aprendizagem significativa.

✤ Desenvolvimento das competências do Século XXI: 
comunicação, colaboração, pensamento crítico e 
criatividade.

✤ Tornar a aula menos chata - fazer com que o estudante faça; 
maximizar o uso de ferramentas digitais.

✤ Guiar os estudantes no processo de construção do 
conhecimento



Gostaria de ouvi-los

✤ O que você gostaria de saber ou aprender sobre a 
metodologia ativa de Aprendizagem baseada em 
Projetos?

PollEv.com/franciscomed775



Aprendizagem baseada em Projetos 
(ABP) - Conceitos

✤ Utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma 
questão, tarefa ou problema motivador e envolvente, para ensinar 
conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho 
colaborativo para resolução de problemas (BENDER, 2014) 

✤ É um método ativo de aprendizagem em que estudantes 
adquirem conhecimentos e competências trabalhando em um 
projeto, por um longo período de tempo, para investigar e 
responder uma questão, problema ou desafio autêntico e 
engajador. (PBLWorks)

✤ Metodologia ativa guarda chuva.



Aprendizagem baseada em Projetos

Projetos Aprendizagem baseada em Projetos

Suplementa uma unidade É uma unidade ou guia todo o curso

Professor direciona as tarefas Tarefas abertas e envolvem a voz e escolha dos estudantes

Usualmente desenvolvido individualmente Desenvolvido em times

Feito independentemente, frequentemente em 

casa
Professor guia o projeto, parte desenvolvido em sala de aula

Focado no produto
Inclui um processo de investigação sustentável e a criação de 

um ou mais produtos

Não é autêntico para o mundo real e para a 

vida dos estudantes
Autêntico e significativo



Aprendizagem baseada em Projetos

✤ Objetivos  de Aprendizagem

✤ Elementos essenciais

✤ Práticas de Ensino



Objetivos de Aprendizagem dos 
Estudantes

✤ Conhecimentos chaves e Aplicação

Padrões de conteúdo, conceitos aprofundados. 
Estudantes aprendem como aplicar o conhecimento 
no mundo real, resolver problemas complexos.

✤ Competências chaves de sucesso

Vai além do conteúdo, desenvolvimento de 
competências do século XXI.



Elementos Essenciais para Planejar, 
Guiar e Avaliar ABP

1. Problema ou Questão Desafiadora

2. Investigação Sustentável

3. Autenticidade

4. Escolha e Voz do Estudante

5. Reflexão

6. Revisão e Crítica

7. Produto Público



Problema Desafiador 
ou questão desafiadora

✤ Trata-se do coração do projeto. É o problema a ser investigado 
e solucionado, ou a questão a ser explorada e respondida.

✤ O problema deve engajar, mas não intimidar, de forma a 
tornar a aprendizagem significativa aos estudantes.

✤ Deve-se mostrar aos estudantes que eles tem a real 
necessidade de aprender aquilo, portanto vão utilizar o 
conhecimento aprendido para aplicar em algo real.

✤ Deve ser apresentado como uma questão aberta e direcionada.



Investigação Sustentável

✤ Investigar a questão ou problema de uma forma ativa 
e mais aprofundada.

✤ Processo iterativo e incremental.

✤ Deve incorporar diferentes fontes de informações ou 
mesmo métodos de coleta de dados.

✤ Como o professor participa desse processo?



Autenticidade

✤ Os projetos devem ter um contexto autêntico, ou seja, serem 
reais (contexto externo ou interno à Instituição de ensino).

✤ Aumenta a motivação dos estudantes.

✤ Podem envolver processos, tarefas e padrões de qualidade. 
Visitas técnicas, relação com o estágio ou emprego são sempre 
enriquecedores.

✤ Os projetos devem impactar alguém (usuários, comunidade,…)

✤ Impacto pessoal.



Escolha e voz do Estudante

✤ Cria um senso de propriedade nos estudantes.

✤ Os estudantes devem ter consciência que tem voz, seja 
a escolha do projeto, nas discussões em sala, na 
escolha das fontes de pesquisa e na busca dos recursos 
e até mesmo nas avaliações.

✤ Esse elemento faz uma grande diferença.



Reflexão

✤ “Nós não aprendemos da experiência, nós aprendemos refletindo 
sobre a experiência”. John Dewey

✤ Durante o desenvolvimento do projeto, os estudantes e o professor 
devem refletir sobre o que, o como e o porque sobre o que estão 
aprendendo.

✤ Deve ser expressada através de um técnicas explícitas (jornais de 
aprendizagem, avaliação formativa em checkpoints e apresentações)

✤ Refletir sobre os conteúdos aprendidos (onde mais posso aplicar isso?) 
ou sobre o projeto em si (estudantes ganham um histórico de 
experiência e o professor melhora a sua prática em PBL)



Revisão e Crítica

✤ É como a qualidade é obtida.

✤ Estudantes devem estar preparados e aprender a dar e 
receber feedbacks (dos pares, do professor, da 
comunidade) 

✤ Esse é o core da avaliação formativa na Aprendizagem 
baseada em Projetos - além do professor, inclui ainda a 
avaliação em pares e auto avaliação.

Rubricas, protocolos, modelos.



Produto público

✤ O produto na ABP deve ser tangível.

✤ Sabendo que será apresentado/divulgado publicamente, aumenta 
a motivação e o engajamento do time. (ultrapassar a fronteira da 
sala de aula)

✤ Faz diferença para o estudante perceber que o que ele aprendeu 
foi aplicado e tornou-se um artefato, as vezes até útil à outras 
pessoas.

✤ Ajudar a conectar os estudantes com o mercado, com a 
comunidade e até mesmo com a família.



Práticas de Ensino baseadas em 
Projetos

✤ O professor precisará de um tempo e de alguns ajustes ao migrar 
uma disciplina do modelo tradicional para ABP.

✤ É possível implementar APB em uma disciplina isolada ou 
colaborativamente integrando várias disciplinas.

✤ Para muitos professores pode ser difícil “dividir" o controle da 
disciplina com os estudantes, e principalmente confiar neles.

✤ Fiquem tranquilos que a maioria das práticas tradicionais da 
condução das aulas continuam, somente enquadradas o contexto 
de um projeto. (Podemos usar mais metodologias ativas) 



Práticas de Ensino baseadas em 
Projetos



Práticas de Ensino baseadas em 
Projetos

✤ Planejamento: Os professores criam ou adaptam um projeto para 
o contexto dos alunos, permitindo um certo grau de voz e escolha 
do aluno. Há suporte de ferramentas ou modelos?

✤ Alinhamento aos padrões de conteúdos: Os professores precisam 
se certificar ser projeto aborda os principais conhecimentos e 
entendimentos da ementa da disciplina.

✤ Construção de uma cultura: Os professores desenvolvem nos 
alunos competências de independência, espírito de equipe, 
criatividade, pensamento crítico e atenção à qualidade. (21st 
Century Skills)



Práticas de Ensino baseadas em 
Projetos

✤ Gerenciamento das atividades: Os professores orientam os 
estudantes quanto organização/divisão das tarefas e 
cumprimento dos prazos. Sugestão de método ou ferramenta?

✤ Estratégias de suporte ao estudante: Aulas, reuniões, 
orientações, disponibilização de materiais.

✤ Engajamento e acompanhamento: Os professores envolvem os 
estudantes em sua aprendizagem e trabalham ao lado deles 
para identificar quando eles precisam suporte, 
redirecionamento, encorajamento e celebração. Como fazer?



Práticas de Ensino baseadas em 
Projetos

✤ Avaliação: Auto avaliação, avaliação em pares, 
avaliação somativa. Avalia-se individualmente e em 
times. Utilização de rubricas de avaliação.



Kahoot: ferramenta para revisão 
através de Quizes

✤ https://kahoot.it/

✤ Para criar um Quiz: create.kahoot.it

https://kahoot.it/


Exemplo: Disciplina Programação 
Orientada a Objetos

✤ Planejamento do projeto

✤ Rubrica de Avaliação

✤ Reflexão: Jornal de Aprendizagem

✤ Project Planner (PNL Works): 
https://my.pblworks.org/system/files/documents/Project_Planner_v2019.
pdf

✤ Como os projeto são acompanhados?

https://docs.google.com/document/d/111xaHOZ2BNhNstFhBoLR7SWeq3JiCLgmsqafZRnI4l8/edit
https://docs.google.com/document/d/1HMECF-LskJJGOctbpUuiX_stnzNt8LO-CSiK5HTHKzY/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjdfOJLuogG9cdDwu3WRHwycWMmB7WUHAKV1FpXh4eQ/edit
https://my.pblworks.org/system/files/documents/Project_Planner_v2019.pdf

