


A Pedagogia de Projetos visa à ressignificação desse 

espaço escolar, transformando o em um espaço vivo 

de interações, aberto ao real e às suas múltiplas 

dimensões onde o conhecer e intervir no real não se 

encontram dissociados. 

O trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o processo ensino 

aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais 

repassar conteúdos prontos. Nessa postura, todo conhecimento é construído em estreita relação 

com os contextos em que são utilizados, sendo por isso impossível separar os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais presentes nesse processo. A formação do aluno é um processo global e 

complexo,  

PEDAGOGIA DE PROJETOS 



Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito 

aprendiz é determinante na construção de seu saber 

operatório e esse sujeito, que nunca está sozinho ou 

isolado, age em constante interação com os meios ao 

seu redor. Segundo Paulo Freire "o trabalho do 

professor é o trabalho do professor com os alunos e não 

do professor consigo mesmo".  

O papel do educador, em suas intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando 

situações de aprendizagem significativa. É fundamental que este saiba produzir perguntas 

pertinentes que façam os alunos pensarem a respeito do conhecimento que se espera 

construir, pois uma das tarefas do educador é, não só fazer o aluno pensar, mas acima de tudo, 

ensiná-lo a pensar certo. 



Um outro enfoque possível é a criação, na sala de 

aula, de Centros de Interesse. O espaço assume 

divisões caracterizadas por um tema diferente e 

com os recursos, digitais ou não, que poderão 

oferecer suporte para a escolha e a atividade do 

aluno. 

CENTROS DE INTERESSE 

Concebida pela primeira vez pelo educador Jean-Ovide Decroly, esta abordagem parte do aluno, 

sendo papel do professor estruturar os espaços onde o aluno escolhe o que deseja fazer, de 

acordo com seu interesse. É possível inclusive preparar centros de interesse virtuais, onde os 

espaços com os diversos temas estão presentes apenas na web. 



A ideia central do método de Decroly é a dos “centros de interesse” como eixos 

estruturantes do currículo, que permitem a expressão da motivação espontânea do 

aluno e, ao mesmo tempo, abrem caminho para a aquisição de novos conhecimentos. 



A sala de aula invertida, também conhecida como flipped 

classroom, é considerada uma grande inovação no processo 

de aprendizagem. Como o próprio nome sugere, é o método 

de ensino através do qual a lógica da organização de uma sala 

de aula é de fato invertida por completo. 

A ideia é que após o aluno absorver o conteúdo através do meio virtual, ao chegar na sala de aula 

presencial ele estará ciente do assunto a ser desenvolvido, sendo o local ideal para dar início a 

interação professor-aluno sanando todas as dúvidas e construindo atividades em grupo, por 

exemplo. 



Os alunos podem fazer o uso de videoaulas, games, 

slides,  aplicativos ou qualquer outro material 

complementar que possa potencializar o processo de 

aprendizagem de forma dinâmica e inovadora, 

sempre com a supervisão de um tutor para ajudar em 

dúvidas ou qualquer outra demanda que possa 

ocorrer. 

 
 

Para justificar o nome sala de aula invertida, além de os alunos consumirem conteúdo através do 

ensino online, os mesmos utilizam a sala de aula física para fazer exercícios, provas e trabalhos em 

grupo, estimulando cada vez mais a questão da interatividade que o ensino online prega. 


