
 

 
 
 

           

BEM-VINDO AO NOSSO CURSO 
 
 

 

“Ninguém sabe tu-

do. De um lado, 

sempre se pode 

ensinar algo a al-

guém e, de outro, 

as tecnologias nos 

trazem a oportuni-

dade de poder 

aprender com ou-

tros, próximos ou 

distantes de nós.” 
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APRESENTAÇÃO 
     
   

 
O curso Elaboração de Projetos tem 

como premissa o aprofundamento teó-

rico sobre o conceito de projeto e suas 

especificidades no contexto escolar, 

tendo como público alvo gestores e 

professores de escolas públicas num 

processo de aprendizagem de 40 ho-

ras. 

l. 

 

Carga Horária de ho-

ras 40 , sendo: 

 

24 horas presenciais; 

16 horas na plataforma E-proinfo  

 

 

. 

 

 

OBJETIVO  

O curso Elaboração de Projetos tem como objeti-

vo propiciar aos multiplicadores do ProInfo, ges-

tores e professores de escolas públicas o apro-

fundamento teórico sobre o conceito de projeto e 

suas especificidades no contexto escolar, bem 

como a articulação das práticas pedagógicas ba-

seadas em projetos de trabalho com aspectos 

relacionados ao currículo e à convergência de 

mídias e tecnologias existentes na escola. 
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REQUISITOS  NECESSARIOS  
 
 

 

 Ser professor da rede pública de ensino; 

 Ter acesso a internet em casa ou na esco-

la; 

 Ter    disponibilidade    para    acessar    o 

conteúdo on-line  

 

 

       CRONOGRAMA 

DIA: 25/01/2016— 
Apresentação da Instituição N.T.E. e dos 
Cursos; 
Apresentação da Plataforma e-proinfo; 
Apresentação da dinâmica do Curso e 
seus Tutores  
DIA 17/02/2016 
MÓDULO I – Eixo Projeto 
Atividade de apresentação do Módulo I 
Projeto: visão histórica e Projeto e o uso das 
tecnologias 
Distintas Instâncias de projeto na escola  
Pedagogia de projetos e suas implicações no 
processo ensino aprendizagem. 
Exemplos de projetos e Elaboração de Proje-
tos (roteiro) 
Orientações das atividades 

MÓDULO II – Eixo Currículo 
Atividade de apresentação do Módulo II 
Currículo (concepções e Tendências) e Integração 
de tecnologia e currículo. 
Currículo por projetos. 
Projetos Desenvolvidos em outros contextos educa-
cionais. 
O desenvolvimento do Projeto em sala de aula. 

DIA 18/04/2016 
MÓDULO III – Tecnologias 
Atividade de apresentação do Módulo III 
Projetos e Tecnologias: abrindo as fronteiras 
do currículo. 
Currículo na ação. 

DIA 17/05/2016 
Continuidade do  Módulo III 
Cartografia cognitiva e Mapas Mentais 
Orientações finais do curso 

DIA 06/06/2016 
Encerramento do Curso 
Atividade de apresentação dos Projetos 


