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Necessidades apontadas pela 

escola/supervisora/professora ou 
identificadas por você no contato com a 
mesma;

Curiosidades das crianças;

Sugestões de pais e comunidade em 
geral.

 (JOLIBERT, Josette. Formando crianças leitoras. São Paulo: Artmed, 
1994)

O QUE PODE SER OBJETO DO 
PROJETO-INTERVENÇÃO?




 I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Escola de Implementação:

Professora:

Área do conhecimento: 

Público alvo da intervenção: caracterizar 
quem são as pessoas ou os grupos de pessoas 
que serão mobilizadas, que participarão das 
atividades, mais especificamente aquelas que 
estarão envolvidas diretamente. 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO 
DO PROJETO DE INTERVENÇÃO





 II. TEMA DE ESTUDO NA INTERVENÇÃO

 Apresentar o tema de estudo do projeto de intervenção.

 III. TÍTULO - Apresentar o título do projeto .

 IV.  JUSTIFICATIVA

Razões, motivos, importância: fundamentar e justificar a 
proposta com base na análise institucional realizada e nas 
leituras teóricas sobre a especificidade da temática e do fazer 
profissional. Esclarecer as motivações que levaram à escolha 
pela proposta, sejam elas pessoais ou institucionais. Indicar a 
relevância da intervenção para sua formação, para a profissão 
e para os cidadãos beneficiários.

 Existem três perguntas a serem respondidas, que são: por 
quê? Para quê? Para quem?)





 V. PROBLEMATIZAÇÃO

 Descrever a problemática a qual está inserida sua proposta de 
intervenção, dificuldades referentes à temática, que pode ser 
discutida/solucionada, por meio de intervenção pedagógica.

 VI. OBJETIVOS

 A. Objetivo Geral

 O motivo maior da proposta ou projeto, começa sempre com 
um verbo no infinitivo (ar, er, ir).

 VII. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Apontar os principais autores da área da temática escolhida 
para realizar o projeto de intervenção. 

 Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, fazer o 
estudo (fichamento, resumo...) e produzir um texto de autoria 
própria




 VIII. METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

 Como desenvolverá o projeto: procedimentos e organização 
das tarefas - como vai fazer para atingir os objetivos. Deve-se 
detalhar as ações em etapas:

 Emprego de técnicas, como - vivências em grupos, oficinas, 
palestras, etc.

 Emprego de instrumentos como questionários, relatórios, 
fichas, material expositivo, cartazes, álbum seriado, fita de 
vídeo, música, etc.

 RELACIONAR VÁRIAS POSSIBILIDADES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ACORDO COM O 
NÍVEL DE DIFICULDADE/NECESSIDADE A SER 
TRABALHADO.





 1. Tema: 
 2. Eixo :
 3. Data: 
 4. Horário: 

 1º momento: 
 B. Objetivos Específicos
 O objetivo do projeto aborda o propósito de intervenção, não sendo 

necessário descrever o que se pretende fazer, mas contemplando a nova 
situação que se deseja alcançar com a realidade do projeto – não confundir 
com atividades. Utilizar sempre o verbo no infinitivo (ar, er, ir). 

 Habilidades e competências.

 Material didático
 Desenvolvimento
 Avaliação - Mostrar como vai proceder para avaliar se o projeto foi 

exequível, se os objetivos foram perseguidos, se a metodologia contribui 
para atingir as metas. Se houve envolvimento da demanda e da equipe 
(comparar, verificar, corrigir rumos).

SEQUÊNCIA DIDÁTICA







 IX. CRONOGRAMA

 Prazo, tempo, organização das tarefas. Consiste em 
colocar o tempo previsto para execução das 
atividades propostas.

 X. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Indicar as referências utilizadas na elaboração do 
projeto (se atentar para as normas da ABNT).


