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Cronograma – projetos 
O ponto de partida é uma situação problemática proposta por professores ou 

por alunos, cujo enfrentamento vai requerer a organização de atividades de 

aprendizagem. 

1ª etapa: Problema 

·         Encontrar um problema relacionado ao tema Esporte. 

·         Debater sobre o problema em sala de aula. 

·         Anotar os porquês. 

·         Iniciar a pesquisa. 

 

2ª etapa: O quê? Por quê? Como? Quando? Quem? Quais recursos? 

Estas perguntas devem ser respondidas para a organização do projeto. São as 

respostas dadas à elas que irão ajudar a estipular os objetivos do projeto. 

Neste momento é interessante que os alunos pensem no objetivo do projeto 

geral para estipular seus objetivos nos projetos menores dos grupos. 

Projeto geral: Promover o dia do esporte na escola 

Neste dia acontecerá a culminância dos projetos dentro do espaço do seminário 

integrado. A intenção deste dia é interligar os grupos em um único projeto. 

Exemplos que podem ajudar: 

O grupo que irá falar sobre skate pode promover um peque campeonato. 

Podem construir um circuito com obstáculos onde irão aplicar os conhecimentos de 

física a respeito de palnos inclinados e forçar. Também serão aplicados conhecimetos 

matemáticos como ângulos e medidas. 

O grupo que irá falar sobre esporte e saúde pode fazer um trabalho de 

conscientização a respeito da prática regular de esportes. 

O grupo que escolheu violências nos estádios pode fazer uma pequena peça 

teatral, ou gravar um curta sobre o assunto para apresentar neste dia. 

O grupo do futebol igualmente pode trabalhar com medidas, estatísticas, o 

conhecimento sobre movimentos e forças e promover um torneio. 

E por ultimo, o grupo que escolheu falar sobre esportes para deficientes pode 

criar um campeonato de alguma modalidade esportiva voltado especialmente para esse 

público. Primeiramente, porém é necessário que se faça uma pesquisa sobre a demanda 

em Caçapava, o que pode ser feito com os alunos da própria escola,que tem 

necessidades especiais, e na Apae. 

Todos esses projetos interligar-se entre si e com as disciplinas de física e 

biologia, dentro do espaço do seminário integrado. 

Obs: Os lucros obtidos no dia do esporte podem ser usados em beneficio da 

turma, em uma viagem, uma festa, como preferirem! 



 

3ª etapa: Atividade para as férias: O educando deverá pesquisar sobre as origens do 

esporte e elaborar 

um texto sobre as origens do esporte e da modalidade escolhida pelo grupo contento os 

seguintes aspectos: 

 Os primeiros registros históricos. (Quando e onde) 

 As primeiras modalidades. 

 A importância social do esporte ao longo dos anos. 

Por ultimo cada grupo deve focar na modalidade que escolheu para falar sobre o 

surgimento e desenvolvimento. 

Deve ser entregue depois das férias ( dia 08/08/2014), último prazo para a entrega. 

Formatação: 

Fonte: Times New Roman 

Tamanho: 12 

Espaçamento: 1.5 

Margens: 3 cm no topo e à esquerda. 2 cm no final e à direita. 

O Cabeçalho deve conter os nomes dos integrantes dos grupos em ordem alfabética, 

nome da escola, turma, disciplina, professor, conforme o modelo abaixo: 

Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro 

em parceria com 

Universidade Federal do Pampa - Campus Caçapava 

Física - turma 102 

Professor Darlan Barbosa Oliveira¹ 

Professora Ellen Cristine Bolzan² 

Professor João Markos Oliveira² 

Professora Sabrina Gonçalves² 

Professora Vanice Pasinato² 

 

4ªetapa:  Trabalhando a produção textual, e solicitando aos educandos que 

escrevam sobre o projeto escolhido, ou seja, um pequeno texto que contenha a seguinte 

estrutura: Apresentação, Justificativa, Objetivos, Etapas, Metodologia de Análise. Esta 

estrutura é trabalhada paralelamente a medida que os educandos vão construindo cada 

etapa, os mesmos também estão aprendendo o que significa cada etapa e como construí-

la. 

5
a
etapa: Produção textual concluída, iniciou a apresentação do trabalho realizado 

através da pesquisa bibliográfica, onde podemos observar uma deficiência muito grande 

na escrita e na apresentação, a partir deste diagnóstico iniciou uma trabalho de 

conscientização da leitura e de como apresentar trabalhos em grupos. 

 

6
a
etapa: Construção dos slides para apresentação dos grupos baseado na produção 

textual dos mesmo, e do questionário que os educandos produziram e das intrevistas 

realizadas com profissionais da área dos esportes. Os educandos apresentaram durante 



uma semana que totalizou três aulas, onde observou- se uma melhora significativa na 

apresentação e na escrita. 

 

7
a
etapa: Iniciou-se a construção do relatório, onde os educandos receberam 

material bem esclarecedor e com noções básicas de como construir um relatório, apartir 

daí vão construir o relatório e dar inicio a produção dos cartazes e folders. Sempre com 

o acompanhamentos dos licenciados e do supervisor. 

 

8
a
etapa: Os educandos relataram como foi as intervenções até o momento, suas 

expectativas o que gostaram e os que não gostaram. A seguir alguns dos relatos de 

alguns educandos da turma 102 onde o projeto é desenvolvido: 

GUILHERME CAMPOS: Gostei do desenvolvimento dos coordenadores do 

trabalho João Marcos, Elen, Vanice, Sabrina. Adquiri bastante conhecimento, nos 

computadores, montar slides,melhores formas de pesquisa, como usar os programas 

corretamente. Aprendi a melhorar a organização dos trabalhos, a trabalhar em grupo, gostei 

bastante das aulas, foram bastante criativos na maneira de nos ensinar a montagem do 

trabalho, gostei bastante da comunicação da parte deles com os alunos. Achei muito poucas 

aulas, poderiam ter cobrado mais em cima de outros grupos a fazer a montagem do trabalho e 

a entrega no prazo na data marcada. Os trabalhos foram muito bem feitos, com boas 

apresentações, e muito bem organizados. 

LUANA MADRID : O projeto trouxe muito aprendizado para todos,pois, ensinou 

a trabalhar em grupo e a interagir mais com os colegas. Para mim trouxe muito 

conhecimento com os programas que aprendemos no laboratório de informática, como 

fazer um projeto o modo de como temos que apresentar o trabalho para os colegas e 

professores. Mostrou também que alguns colegas possuem muita dificuldade de leitura 

e não possuem muita prática na mesma. Ensinou a ter mais conhecimento sobre 

projetos, e o que eles ensinaram foi muito importante porque nós vamos precisar desta 

bagagem num futuro próximo, na universidade. 
Obs.:  Os relatos foram transcritos na integra da maneira como os educandos relataram 

 


