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1. INTRODUÇÃO 

 

  “A arte de tocar música é a arte de simultaneamente tocar e escutar, sendo que uma reforça 

a outra. Isto passa-se tanto a nível individual como colectivo: a execução é valorizada pela 

escuta e uma voz é valorizada pela outra. Esta qualidade dialógica, inerente à música, foi a 

principal razão que nos levou a fundar uma orquestra.” 

 

Esta frase do grande pianista e maestro argentino Daniel Barenboim, 

descrevendo o sentido da organização de uma orquestra, pode aplicar-se à relevância 

pedagógica que encontramos na realização do trabalho de projeto: uma importância 

fulcral da individualidade de cada um mas, simultaneamente, a atenção ao coletivo, de 

modo a que se possa realizar e dar sentido à tarefa ou à obra de arte.  

O trabalho de projeto pode ser considerado uma abordagem pedagógica 

centrada em problemas, uma metodologia assumida em grupo que pressupõe uma 

grande implicação de todos os participantes, envolvendo trabalho de pesquisa no 

terreno, tempos de planificação e intervenção com a finalidade de responder aos 

problemas encontrados. 

Independentemente dos modelos curriculares adoptados acreditamos que uma 

metodologia de trabalho de projeto poderá antecipar, desenvolver e estimular os 

processos de aprendizagem e de co-construção do conhecimento. 

Neste sentido, em consonância com o disposto na alínea f) do número 2 do 

artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, propõe-se o desenvolvimento da 

disciplina de Trabalho de Projeto no âmbito da dinamização da componente de Oferta 

Complementar para os 1.º, 2.º  e 3.º anos de escolaridade. 
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2. LINHAS ORIENTADORAS 

 

A Metodologia de Trabalho de Projeto (MTP) mantém algumas características 

essenciais, que definem a sua especificidade: 

 - é, em primeiro lugar, uma metodologia para resolução de problemas reais 

e pertinentes, que permite criar uma nova relação entre a prática e a teoria, entre os 

saberes escolares e os saberes sociais; 

- isso significa que se parte, então, de questões e/ou problemas reais, 

sentidos como verdadeiros problemas para aqueles que os vão tratar (ou seja, como 

situações para as quais não há, à partida, uma resposta, total e única, para a sua 

resolução e/ou esclarecimento);  

- as questões/problemas deverão ser pertinentes e relevantes para aqueles 

que se vão envolver no trabalho (nem que seja apenas em termos da compreensão e 

conhecimento sobre essas questões);  

- a procura das respostas e/ou soluções exige uma planificação e 

distribuição de tarefas, para a recolha de dados e de informação, em conjunto, ou seja, 

de grupo/coletiva; 

 - a informação e os dados recolhidos individualmente ou em pequeno 

grupo terão de ser tratados e organizados para retorno ao grande grupo; 

 - todo o trabalho deve resultar num “produto final” socializável – 

resultado que represente o enriquecimento de um grupo alargado, em termos de 

conhecimento/ compreensão/ solução do(s) problema(s) ou questão(ões) inicialmente 

colocados; 

 

Assim sendo, a MTP, em contexto escolar, garante e favorece:  

 

a) Que se parta, para o trabalho escolar e para a aprendizagem, dos 

interesses, questões e interrogações que os alunos têm sobre o mundo 

e sobre o meio em que vivem:  

- mantendo e estimulando nas crianças o hábito de questionamento 

sobre aquilo que as rodeia;  

- proporcionando uma visão mais correta do papel da escola e da 

aprendizagem (uma escola ao serviço do conhecimento e compreensão 

do mundo);  
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- proporcionando uma maior motivação por parte de quem vai aprender. 

 

b) Que os alunos sejam envolvidos na planificação do trabalho a 

realizar, tanto a nível conceptual como funcional, definindo: 

- o que realmente querem estudar/aprender;  

- o que já sabem sobre o assunto;  

- o que querem, então, aprofundar (saber mais e melhor);   

- o que vão fazer para isso – quem, quando e como. 

 

c) Que o grupo/turma trabalhe em conjunto, em colaboração, em 

cooperação:  

- na organização do trabalho;   

- na recolha de materiais e informação;   

- no tratamento de dados;  

- na procura de respostas e soluções para o problema;  

- na produção de resultados e sínteses. 

 

d) Que se mobilizem recursos mais alargados, para a procura de 

respostas e para uma compreensão global do problema:  

- apelando à mobilização dos diferentes sentidos;   

- utilizando recursos muito variados;   

- diversificando as abordagens e vivências;   

- mobilizando saberes e competências de diferentes domínios. 

 

 

O quadro, apresentado na página seguinte, sintetiza:  

 

- as características desta metodologia – em termos gerais e quando aplicada a 

situações escolares;  

- o papel do professor nas várias fases do desenvolvimento dos projetos;  

- os objetivos a que responde, ou seja, as preocupações educativas que são 

satisfeitas através desta metodologia. 

 



 
 

ETAPAS DO TRABALHO DE PROJETO 

Papel do Professor Objetivos a que responde 

Geral de Grupo de Ano Com os Alunos 

Definição do Problema Origem do Projeto.  

Definição do Problema 

Observação/atenção - envolvimento  

Estímulo  

Mediação / Seleção 

Manter curiosidade 

Estimular desejo de conhecer Fomentar 

abertura ao mundo 

Formulação de sub-problemas 

(problemas parcelares) 

“O que já sabemos”  

“O que queremos saber” 

Investigação pessoal (hipóteses de trabalho) 

Envolver as crianças/ alunos na escolha, 

organização e planificação do seu 

trabalho Planificação do trabalho Como, quem, quando, onde procurar 

informação.  

O que e como vamos fazer. 

Planificação com os alunos (criação de 

“redes”) 

Pesquisa-produção (Trabalho de 

campo e de sala) 

Recolha de informação e objetos 

Pesquisa  

Visitas  

Vinda de convidados 

Investigação  

Organização do trabalho  

Gestão, dinamização e coordenação das 

atividades do projeto  

Reflexão 

Fomentar:  

 - a aprendizagem em interação  

 - a aprendizagem em colaboração / 

cooperação  

Promover:  

 - a aprendizagem integrada (aquisições 

em contexto)  

 - a aprendizagem integral (integração v. 

domínios) 

Avaliação formativa Avaliações intermédias  

Revisões da planificação 

Apresentação dos resultados Experiências / Vivências Registos  

Produções. 

Crítica / Globalização 

Apresentação / atividade final 

(“apresentações”; “aulas”; festas; 

painéis, etc.) 

Promover:  

 -  a aprendizagem partilhada (partilhar 

conhecimentos, pensamentos e 

sentimentos sobre o mundo) 

Avaliação final.  

Síntese.  

Novos problemas / projetos. 

Avaliação do processo  Reflexão 



 
 

3. OPERACIONALIZAÇÃO  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, o desenvolvimento da 

disciplina de Trabalho de Projeto, enquanto disciplina de Oferta Complementar, tem 

definida a duração de uma hora semanal na matriz do 1.º, do 2.º e do 3.º ano de 

escolaridade, não obstante se assuma aqui a prática de trabalho de projeto como um 

sistema aberto, que permite proporcionar pontos de crescimento no trabalho articulado 

entre disciplinas, promotor de um novo conhecimento que é, necessariamente, 

transdisciplinar.  

Não menos importante é o seu enquadramento nas novas orientações da 

tutela, designadamente A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A definição do projeto global e das diversas vertentes a abordar, da sua 

prossecução, avaliação e eventual divulgação será da responsabilidade do grupo de 

ano e de cada turma, e fará parte do respetivo Plano Curricular de Turma (PCT).  

 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação deve integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, 

pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno através de 

evidências. 

Tendo em conta a natureza da disciplina, a avaliação deverá ter lugar de forma 

contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que 

ocorre. Assim, as formas de recolha de informação deverão ser diversificadas e devem 

ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de avaliação. 

Os critérios gerais de avaliação são aprovados em Conselho Pedagógico e 

devem considerar o impacto da participação dos alunos nas atividades realizadas. 

A forma e o modo da eventual divulgação dos produtos finais, decorrentes dos 

projetos desenvolvidos em cada ano, ficarão ao critério de cada grupo e dos 

respetivos professores titulares de turma. 
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5. APRENDIZAGENS ESPERADAS 

 Pretende-se que a MTP ajude o aluno:  

- a desenvolver hábitos da mente que serão duradouros: a capacidade de 

imaginar, de prever, de explicar, de pesquisar, de inquirir; 

- a desenvolver capacidades de relevância cultural, social, ética e estética, 

aprendendo a ser cidadão através dos projetos que realiza, criando sentido de 

pertença, de responsabilidade mútua e de solidariedade com os outros; aprendendo a 

usar recursos que, sabe, serem limitados; aprendendo a reciclar, a preservar o 

ambiente que o rodeia, tendo consciência dos recursos limitados do planeta, da nossa 

acção enquanto cidadãos intervenientes e responsáveis, numa linha de 

desenvolvimento sustentável. Aprendendo, através dos projetos, a transcender 

interesses imediatos e a fazer escolhas informadas e criteriosas.  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O disposto neste documento entra em vigor depois de aprovado pelo Conselho 

Pedagógico. 

O Projeto será aplicado nos 1.º,  2.º  e 3.º anos de escolaridade no ano letivo 

de 2021/2022. 

 

6. ANEXOS 

Documentos relacionados: 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania  

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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Critérios de avaliação 

 

Domínio 

 

Áreas de 

competência 

Descritores de 

Desempenho 
Ponderação 

 

Instrumentos de 
avaliação 

 

Saber / 

Saber 

Fazer  

A. Linguagens e 

textos 
B. Informação e 
comunicação 
C. Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
D. Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
E. Relacionamento 
interpessoal 
F. Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
G. Bem-estar, saúde 
e ambiente 
H. Sensibilidade 
estética e artística 
I - Saber científico, 
técnico e tecnológico 
J - Consciência e 
domínio do corpo 

 

Hábitos de trabalho e 
capacidade de pesquisa 
(A,B,C,D,E,F,G,I) 
 

20% 

 

.  
Registos sobre 
intervenções orais   

 

Fichas (de 
trabalho/de 
atividades) 
 

Produtos finais do(s) 
Projeto(s) 

 

 

Outro(s)  
 

 
Utilização de técnicas, 
instrumentos e formas de 
trabalho diversificados 
(A,B,C,D,E,F,G,I) 
 

20% 

 
Capacidade de (re)avaliação 
do(s) projeto(s) 
(A,B,C,D,E,F,G,I) 
 

10% 

 
Desenvolvimento de 
competências transversais 
(A,B,C,D,E,F,I) 

10% 

                                                                   

Total: 60% 

Os critérios de avaliação do domínio Saber Ser, são os que estão definidos no 

documento Critérios Gerais de Avaliação do AEZUFF para o ano letivo 2021-2022 e que são 

comuns a todas as disciplinas, com uma ponderação total de 40%. 


