
Em breve, às 15h!
CURSO

Metodologias Ativas: trabalhando 
com projetos durante a quarentena

Realização:

Apoio:



Apresentação
 BLOCO 1:

Reflexões sobre a Aprendizagem 
Baseada em Projetos (ABP)

● O que é Aprendizagem Baseada em Projetos 

● Benefícios da ABP durante a quarentena

● Planejamento do professor

● Equilíbrio com outras abordagens

● Avaliação

Realização:

Apoio:



Apresentação
 BLOCO 2:

Aprendendo com quem faz: 
Lilian Regina da Silva Ianishi

● Contexto da escola

● Organização dos roteiros de estudo

● Objetivos e atividades apresentadas  

● Pesquisas, discussões e tutoria

● Acompanhamento e avaliação

● Envolvimento das famílias

Realização:

Apoio:



 BLOCO 1:

Reflexões sobre 
a Aprendizagem 

Baseada em 
Projetos (ABP)



O que é a Aprendizagem 
Baseada em Projetos?

Desafios pedagógicos ligados a questões 
do cotidiano, articuladas de forma 

interdisciplinar, coletiva e contínua.

Tem como objetivo a reflexão e a construção 
de um produto em relação a problemática 

em estudo.



3 elementos 
do trabalho com projetos

Questão motivadora

Investigação

Produto final



O que vimos até aqui?
Reflexões sobre a Aprendizagem 
Baseada em Projetos (ABP)

● O que é Aprendizagem Baseada em Projetos 

● Benefícios da ABP durante a quarentena

● Planejamento do professor

● Equilíbrio com outras abordagens

● Avaliação



 CONHEÇA O PROJETO:

 conexaoeducativa.novaescola.org.br:



 BLOCO 2:

Aprendendo 
com quem faz

Lilian Regina da Silva Ianishi



Encontros virtuais 
com estudantes



Portfólio



Os estudantes recebem uma 
lista de roteiros e se organizam 

para estudá-los ao longo do ano, 
no momento e na ordem 

de sua preferência



Roteiros disponíveis para o ano



Detalhamento dos roteiros



Materiais dentro do roteiro 



Apresentação da proposta
ROTEIRO DE PESQUISA: 
PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL

ESTUDANTE: 
________________________

GRUPO: ________________         

Início roteiro: ___________     

Término roteiro: ________

Objetivo geral: Estudar 
os impactos profundos 
gerados pela Primeira 
Guerra Mundial e a 
eclosão e 
desenvolvimento 
da Revolução 
socialista na Rússia.



Objetivos específicos e atividades
OBJETIVOS ATIVIDADES FONTE 

DE PESQUISA
AVALIAÇÃO DO 

EDUCADOR

1. Entender as causas que 
levaram à eclosão da 
Primeira Guerra mundial

Ler abertura da unidade 3 (p.76-77) e observar a imagem.
Considere as perguntas feitas no quadro “Uma guerra como 
nunca antes se tinha visto” e escreva no seu caderno 
anotações sobre sua opinião.

Hist. 9

2. Estudar as causas que 
levaram à eclosão da 
Primeira Guerra mundial

Ler tema 1: A Primeira Guerra Mundial, p. 78-79. 
Observe a as imagens contidas nessas páginas e faça um 
quadrinho que fale sobre o início da Primeira Guerra Mundial.

Hist. 9

3. Compreender o 
desenvolvimento da 
Primeira Guerra Mundial

Ler páginas 80-81. Fazer atividade p. 81. Hist. 9

4. Estudar o fim da 
Primeira Guerra mundial: 
vencedores e perdedores

Ler tema 2: A guerra a caminho do fim, p. 82-85. Responder 
no caderno a atividade da p. 85 (pense e responda).
Responder a questão 1 da p. 96.

Hist. 9



Respostas dos alunos
OBJETIVO 6
Paralelo com os dias atuais: 
Esse cartaz diz: “Nossa causa é 
justa. O inimigo deve ser 
derrotado”, quando o exército 
vermelho lutava contra a 
Alemanha, a relação com 
atualidade é a questão da 
guerra, que quando há guerra 
ou especulação de guerra, os 
jovens são chamados para 
participar e “defender a pátria”



Respostas dos alunos



Respostas dos alunos



O que vimos até aqui?
Aprendendo com quem faz:
Lilian Regina da Silva Ianishi

● Contexto da escola

● Organização dos roteiros de estudo

● Objetivos e atividades apresentadas  

● Pesquisas, discussões e tutoria

● Acompanhamento e avaliação

● Envolvimento das famílias



Quer receber o atestado 
de participação?

1. Fique até o final da nossa transmissão ao vivo;
2. Acesse o link que será divulgado;
3. Preencha nosso questionário de satisfação e 

marque presença.

Assista a pelo menos 6 transmissões e receba 
um atestado de participação no projeto 
Conexão Educativa

Realização:

Apoio:



NA PRÓXIMA SEMANA

Como engajar as famílias 
na educação remota?
PARTICIPAÇÕES

● Ana Teresa Gavião – Conselho Estadual 
de Educação de São Paulo

● Vládia Pires – Supervisora pedagógica 
em Campina Grande (PB)

Realização:

Apoio:



Atestado de participação
Assistiu toda transmissão ao vivo?
1. Acesse o link (ou QR Code);
2. Preencha a pesquisa.
3. Receba o atestado de participação 

assistindo a 6 webinars.
Realização:

Apoio:



Agradecemos por sua participação!

Continuamos essa conversa no grupo 
do Facebook: Conexão Educativa

Realização:

Apoio:


