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OS PROJETOS ESCOLARES EM NiVEL FUNDAMENTAL: UMA PERSPECTIVA 

CRISTA 

Celia Barbosa Pinto dos Santos 
Mestre em Filosofia da Educaqao 

Professora do Curso de Pedagogia do 
Centro Universitario Adventista de Sao Paulo- UNASP 

Preparar os jovens para assumir as responsabilidades profissional, espiritual e 

social neste mundo, deve ser a grande preocupa9ao do educador cristae. E no 

momenta de prepara9ao de aulas te6ricas, de exercicios praticos e elabora9ao de 

metodos e tecnicas a serem desenvolvidas em sala de aula, que se toma evidente a 

responsabilidade do professor ante o sucesso do processo ensino-aprendizagem 

calcados em valores e objetivos biblico-cristaos. 

Segundo White, (1996, p.281), "0 trabalho que faz dia a dia, exercera sobre seus 

discipulos, e por meio deles sabre outros, uma influencia que nao cessara de se 

estender e fortalecer ate que termine o tempo. Os frutos de seu trabalho ele tem de 

encontra-los naquele grande dia em que toda palavra e aqao ha de ser investigada 

diante de Deus." 

Este ensaio procura elucid~r a importancia de se desenvolver novas formas de 

ensinar e aprender, que exigira do professor quebra de velhos paradigmas e ao mesmo 

tempo, apresentar como altemativa de trabalho a ser desenvolvido no Ensino 

Fundamental: metodologia do projeto, contribuindo para a compreensao de que a 

valoriza9ao da experiencia, da descoberta e da vivencia e uma forma de explorar 

diversos assuntos ·a partir de uma perspectiva crista. 

A fim de aclarar, pontua-se que o projeto escolar e uma ferramenta de ensino 

que pode ser utilizada pelo professor para trabalhar conteudos de maneira cooperativa, 

atraente e envolvente, cujo foco sera o crescimento integral do aluno, respeitando suas 

dificuldades e potencialidades. 

0 projeto da oportunidade de o professor integrar assuntos ligados a fe e fazer a 

interdisciplinaridade de forma prazerosa. 

Este ensaio enfocara: 

1. Projetos Escolares 
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1. 1 Conceito 

2. A Constru~o do Projeto Escolar 

2.1 A Questao da interdisciplinaridade 

2.2 A importancia da tematica e a integragao fe e aprendizagem 

2.3 Consideragoes a serem levantadas no momenta de elaboragao do projeto 

3. A Atuagao do Professor no Projeto 

1. PROJETOS ESCOLARES 

As criangas e os adolescentes de hoje vivem em urn mundo voltado para o 

consumismo, onde a preguiga mental e fisica sao constantemente estimuladas. Afinal 

as tecnologias que estao ao alcance do ser humane nao exigem mais que urn simples 

toque para que funcionem. 

Dentro deste contexte esta a educagao escolar, que deve ser apresentada ao 

educando como urn desafio para que ele aprenda a criar, produzir e compartilhar. 

"0 exercfcio que promove o desenvolvimento da mente e do carater, que ensina as 

maos a serem uteis, pre para os jovens para assumir sua parte nos encargos da vida, e 
o que da forqa fisica e vivifica todas as faculdades". - White (1993, p.219) 

A sala de aula e urn Iugar complexo, onde flutuam vivencias pessoais e 

interpessoais, oportunidades de escolhas de metodos, conteudo, objetivos e praticas; 

onde os alunos exercitam suas faculdades mentais, ffsicas e espirituais. 

Portanto, a escola deve oferecer ao aluno a oportunidade de participar nas 

disciplinas curriculares articuladas com sua experiencia vivida em casa, na igreja, no 

bairro, proporcionando oportunidades de explorar o mundo (em que vive) e expressar o 

conhecimento adquirido atraves de palavras, movimento, desenhos, montagens, 

esculturas, colagens, dramatizagoes, exposigoes, musicas e pinturas. 

0 professor em suas atividades pedag6gicas esta envolvido com conceitos de 

escola, ensino, curricula e teorias psicol6gicas que explicam o processo ensino e 

aprendizagem. 

A compreensao do processo ensino-aprendizagem passa pelo ato de ensinar. 

Para aclarar esta questao e necessaria resgatar o conceito de ensinar. Ensinar e dar 
2 
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oportunidade ao aluno de viver, explorar conteudos, esgotar questionamentos naturais 

da vida humana de forma dinamica respeitando os limites intelectuais de cada urn. E 
plano de Deus que Seus filhos sejam educados para serem uteis e uma ben~ao. 

VVhite afirma no !ivro Conse!ho aos Pais, Professores e Estudantes, (pag. 96), 

que "0 objetivo do professor e preparar cada jovem sob Seu cuidado para ser uma 

ben9ao ao mundo." 

0 ate de ensinar requer criatividade, coragem, resistencia e confianga. E 
trabalhar para enriquecer o ensino com propostas que despertem o interesse, o 

desenvolvimento de atividade per parte des alunos, experimentando para aprender, 

pais o ser humane aprende pela experimentagao da agao ativa em seu mundo. 

Segundo Ellen White (1996, p.41 ), 11AS faculdades menta is deverao ser 

despertadas, e o interesse suscitado." 

A ausencia de atividades realizadas pelos alunos empobrece o ensino e provoca 

a acomodagao negando a criatividade e o desenvolvimento das faculdades mentais. 

Dentro da visao d~ dinamicidade da agao docente, e importante promover agoes 

que estimulem a criagao ~e projetos de praticas escolares a serem desenvolvidos na 

escola, como fonna de esgotar aspectos: Como fazer? Como explorar conteudos? Qual 

a melhor fonna de abordar detenninado tema? Para quem? Quem sao meus alunos? 

Quais as minhas limitagoes e como supera-Jas? 

Os projetos de pratica escolares oferecem oportunidade de enfocar urn aspecto 

de ensino com a finalidade de situar, repensar e recriar praticas desenvolvidas na 

escola a partir de questoes a serem exploradas dentro de uma visao de "aprender 

fazendo". 

1.1 Conceito 

A palavra "projeto" vern do latim pro/ecto que quer dizer langado para frente, e do 

ponte de vista pedag6gico, o projeto escolar e urn recurso que se pede utilizar para 

suscitar a descoberta, a investigagao e a agao, levando o aluno a construir o seu 

conhecimento. E langar para frente a cooperagao, a agao e a pesquisa. E uma fonna de 

complementar a instrugao sistematizada e enriquecer o processo ensino-aprendizagem. 

3 
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A pedagogia do projeto esta ligada aos ideais da Escola Nova, decada de 30, 

momenta em que se falava em educavao global, tendo como principal educadores 

desse movimento, Montessori (1870-1952), Decroly (1871-1932), Freinet (1896-1966), 

Ferriera (1870-1960), na Europa e Dewey (1852-1952), Kilpatrik (1871-1965), nos 

Estados Unidos. 

Destaca-se que o metoda de Projeto foi criado par Kilpatrik e Dewey. 

No Brasil estas ideias foram divulgadas par Anisic Teixeira (1900-1971) e 

Lourenvo Filho (1897-1970). (Duarte 1971, pp.12-15). 

Nos dias atuais em busca de uma pedagogia dinamica, criativa e cooperativa, o 

metoda de projetos recebe uma nova roupagem e passa a ser yisto como uma postura 

pedag6gica. Nesta visao a aprendizagem passa a ser urn processo integral e global, 

conjugando as conteudos e experiencias vividas no dia-a-dia do aluno. 

Segundo Antunes (2001, p. 17), existem razoes para se trabalhar com projetos. 

0 quadro abaixo mostra como as projetos· podem complementar a instruvao 

sistematica. 

lnstru~ao Sistematica Projetos 

· Explora a potencialidade no Transforma o a/uno em um 
I 

desenvolvimento da aprendizagem I descobridor de significaQoes nas 
I significativa aprendizagens praticas 

Ajuda o a/uno a legitimar* as Oferece aos alunos a oportunidade 

habilidades operat6rias adquiridas de usar na pratica essas habilidades 

1 operat6rias 

Trabalha as deficiencias de Socializa o a/uno e permite que suas 

aprendizagem de um ou outro a/uno dificuldades sejam superadas pelo 

!grupo 

Destaca a motivaQao extrfnseca. 0 Enfatiza a motivaQao intrfnseca. 0 

a/uno e motivado pela curiosidade a/uno e automotivado e estimulado 

I que o professor desperta e anima por seus colegas 

Permite aos professores guiar o Possibilita a conduQao das 

trabalho dos alunos aproveitando estrategias de investigaqao pelos 

suas experiencias ! pr6prios alunos 
I 

4 
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Permite aos professores selecionar ! Oferece aos alunos a oportunidade 
I 

os eixos tematicos essenciais em 1 da opqao sobre quais temas 

cada disciplina I gostariam de explorar 
. ------------~------·--

* 0 verbo transitivo (tlegitimar" e utilizado neste texto no sentido de tomar legitimo, 

· esclarecer, explicar, permitir que · o a/uno se aproprie da habiiidade nao como um 

conceito que memoriza, mas como uma aqao, uma operaqao cognitiva que envolve sua 

aplicaqao. 

2. A CONSTRUCAO DO PROJETO 

Cada projeto emerge de uma situa~ao diferente. Pode surgir de urn diagn6stico 

da necessidade de aperfeic;oar ou conhecer algum aspecto pratico de uma problematica 

surgida ao Iongo da vivencia escolar. 

Outro ponto importante e que cada projeto deve ter urn objetivo que envolva 

todos as sujeitos participantes, buscando o comprometimento de todos. E importante: 

• Planejar - prever objetivos, metodologias, tempo e espa~o, dividir tarefas e 

responsabilidades. 

• Desenvolver capacidades - usar recursos tecnol6gicos, trabalhar em grupo de 

avaliac;ao dos resultados obtidos e refletir sabre o que esta sendo realizado. 

Ao se construir urn projeto e necessaria levar em considerac;ao a idade e o nivel 

de escolaridade dos alunos, tempo de durac;ao (maximo 2 semanas) e as oportunidades 

que poderao ser oferecidas para as realizac;oes das atividades escolares e extra

escolares. 

Vale observar que as projetos nao substituem as conteudos das disciplinas 

convencionais de uma grade curricular, mas e uma forma interdisciplinar de trabalhar 

um determinado tema. E uma oportunidade de conduzir a investigac;ao, a busca da 

informac;ao e a elaborac;ao de novas conceitos. 

2.1 A questio da interdisciplinaridade 

Antes de falar sabre a tematica do projeto (a Criac;ao), enfoca-se a questao da 

interdisciplinaridade. 

5 
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A dimensao educativa da interdisciplinaridade e importante como resposta aos 

desafios educacionais de hoje, pais o ato pedag6gico correspondente a atividade 

desenvolvida pelos professores que requer uma integra9ao, visando melhorar a 

qualidade do ensino. Esta integrac;Bo permite ao docente visualizar urn conjunto de 

a9oes de forma a romper com a fragmentac;ao do ensino. 

0 principia da interdisciplinaridade e integrar disciplinas curriculares. A partir de 

urn tema proposto, procura-se uma interliga9ao de conteudos, mantendo uma relac;Bo 

de mutualidade e reciprocidade, que visa possibilitar ao professor e aluno urn dialogo 

educative. 

Os temas sao trabalhados em forma de projeto envolvendo diversos conceitos 

que consistem basicamente em desenvolver atividades de forma coletiva, fazendo a 

integrac;Bo do trabalho escolar com o terns. 

Dessa forma a interdisciplinaridade visa proporcionar meios de construir urn 

conhecimento englobando diversas disciplinas, interagindo conteudos com o 

envolvimento e compromisso de todos. 

0 objetivo da ac;Bo pedag6gica realizada interdisciplinarmente e tamar possivel a 

experiencia cotidiana do aluno e do professor, a busca do conhecimento e a 

organizac;Bo de urn trabalho pratico e cooperative. 

os· projetos interdisciplinares podem mediar os conteudos com alto nivel de 

integrac;Bo em si. 

Nogueira (2000, p. 28) esquematiza a interdisciplinaridade da seguinte forma. 

6 
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Neste caso existe integra9ao dos diversos elementos que compoem o 

conhecimento. 0 aluno se apossa deste procedimento e com autonomia para pensar 

constr6i o seu proprio conhecimento, sem contudo, invalidar a interferencia do professor 

na aprendizagem. 

2.2 A importancia da tematica e a integra~ao fe e aprendizagem 

0 eixo tematico para a realiza9ao de urn projeto pode ser urn assunto que seja 

do interesse do aluno e que de oportunidade de explorar varias disciplinas ou urn tema 

proposto pelo professor. 

0 professor cristae deve ter em mente que o s~u mais elevado objetivo e levar 

seus alunos a Cristo, quer seja pelo seu exemplo de vida ou pelos assuntos contidos na 

Biblia. 

Exemplo: A Criac;ao - Envolve o conhecimento de Deus e de Jesus Criador, 

mostrando ao a luna que o mundo foi criado· perfeito e pela palavra de Deus. E tudo que 

. Deus criou foi born. 

Dentro deste tema pode-se explorar: 

- Ciencias - analise de seres vivos criados, solo, ar, agua, vegeta9ao; 

- Matematica - as formas geometricas existentes no planeta, calculos de 

quantidade de produtos naturais; 

- Estudos Sociais - a constitui9ao da familia no Eden, a relac;8o de ordem 

instituida na cria9ao; 

- Artes - canto dos passaros, beleza das flares e cores, rios e animais; 

- Lingua patria - descri9ao das observa9oes realizadas, bern como a narra9ao 

das descobertas 

- Ecologia- preserva9ao da natureza que Deus criou. 

Quantas coisas podem ser construidas a partir de urn projeto tomando como 

base os sete dias da criac;8o de Deus. Existem tambem, outros temas biblicos que 

podem ser explorados com muita riqueza. 

II Tim6teo 3:16 diz assim: ((Toda Escritura divinamente inspirada e proveitosa 

para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiqa." 

7 
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A Biblia deve ser o livre basico para os professores cristaos na busca do 

conhecimento. No livre Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, Ellen White diz o 

seguinte: "Compreenda-se desde o principia que a Biblia esta na base de toda a 

educac;ao". 

2.3 Considera~oes a serem levantadas no momento de elabora~ao do projeto 

1. Todo projeto deve surgir de uma questao s61ida a ser respondida. Esta questao e o 

problema que suscitara toda a investigat;ao. 

2. Levantar objetivos viaveis e realizaveis relacionados com a vivencia diaria do aluno e 

das possibilidades de explorar sub-temas. 

3. Selecionar todo o material que servira de suporte para a pesquisa e ao mesmo 

tempo selecionar OS parceiros do projeto, pois e necessaria a integragao de varias 

materias. 

4. Planejar o produto final do projeto (paineis, musicais, exposigoes de objetos, 

audiovisuais, videos, textos, mapas, desenhos). 

5. Planejar a realizat;ao dos registros das descobertas, relacionando e conceituando as 

ideias (textos, compendios, relat6rios e outras formas escritas). 

6. Planejar a agao ou trabalho pratico a ser realizado (investigagao, entrevistas, visitas 

a museus, parques ecol6gicos, zool6gicos, conversas, leitura, escrita , construgao de 

maquetes, criagoes artisticas, discussoes, aberturas. de sites, f6runs , colecionar 

plantas, pedras, insetos e outras atividades tanto te6ricas como praticas), levando 

em consideragao a agao cooperativa. 

ENSINO COOPERATIVO 

Responsnbil ida de 

Sociahilit: t~j::io 

Fonte : Osvaldinete Lopes de Oliveira 
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7. Planejar a avalia9ao de toda a a9ao realizada durante o projeto: conquistas 

realizadas pelos alunos, progresso adquirido ao nivel de conhecimento e principalmente 

a disposi9ao e o interesse do aluno na supera9ao de o?..~~aculos . E importante que os 

pais e demais professores envolvidos sejam solicitados a participar da exposi9ao do 

planejamento do projeto e dar a sua contribui9ao avaliativa para as atividades 

desenvolvidas durante a realiza9ao das mesmas. 

! 
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A atua~ao na area docente requer a aquisi~o de saberes, praticas pedag6gicas 

para o profissional interagir no dia-a-dia em sala de aula, com capacidade de refletir 

sobre o saber, o aprender eo ensinar. 

Esta reflexao e desenvolvida com base em aspectos te6rico e pratico da 

realidade escolar, dando oportunidade ao docente de desenvolver praticas inovadoras 

que nao somente visem o aspecto tecnico da profissao, mas que despertem a 

consciencia de sua responsabilidade para a forma~ao do ser humane para esta vida e 

para a eternidade. 

White, no livre Conselho aos Pais, Professores e Estudantes deixa registrado: 

"Necessitam-se de professores capazes de lidar sabiamente com os diferentes 

aspectos de carater: prontos a ver e a aproveitar ao maximo as oportunidades de fazer 

o bem; que sejam dotados de entusiasmo, aptos para ensinar e para inspirar 

pensamentosl avivar energias e comunicar animo. II 

Cabe ao professor a responsabilidade de ser urn orientador das atividades a 

serem desenvolvidas, de colocar -se .a disposiyao dos alunos e de disponibilizar todos 

os materiais necessaries a realiza98o das atividades, suscitar questoes, organizar as 

atividades diarias, realizar as modera9oes nos discursos em grupos, divulgar os 

resultados conquistados a cada dia, estar disponivel para ajudar a descoberta de novos 

conhecimentos, motivar o aluno a desenvolver suas aptidees e exercitar suas 

inteligencias multiplas, e per fim, proporcionar ao aluno urn ambiente favoravel, 

agradavel, estimulador, rico e interessante. 

"Nao poupara esforcos a fim de atingir a mais elevada norma de excelencia 11
• - Ellen G. 

White- Educacao. Pag. 281 

0 professor e o elemento chave para que as atividades sejam realizadas de 

forma dinamica, prazerosa sem deixar de perder o foco na tematica escolhida. 

10 
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