TRABALHO DE PROJETO
Guião de planificação
Introdução
O documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória define os princípios,
valores e áreas de competência que devem estar presentes na formação de um jovem
íntegro, reflexivo, autónomo, responsável, flexível, capaz de tomar de decisão e de trabalhar cooperativamente.
Hoje, o mundo do trabalho organiza-se, em grande parte, em torno da planificação e implementação de projetos, desenvolvidos em equipa de forma cooperativa. Esses projetos
podem ter naturezas diferentes. Podem ser projetos de intervenção no meio (por exemplo, projetos de voluntariado, construção de um robot ou de uma app que possa ser útil),
ou podem ser projetos investigativos, em que se procura dar resposta a uma questão
científica.
É, por isso, importante que comeces desde já a desenvolver competências relacionadas
com a conceção e implementação de projetos. Durante este processo podes aprender
mais sobre ti próprio, sobre os outros e sobre o mundo que te rodeia.

Passos metodológicos
Em grupo:
1. Pensa sobre as tuas áreas de interesse (por exemplo, Ciência, Moda, Saúde Comunitária, Urbanismo, Alterações Climáticas, Cinema, Religiões, etc.) e define uma área no âmbito da qual gostarias de desenvolver o teu projeto.
2. Descreve a situação-problema, justificativa do teu projeto.
3. Delimita e define o problema central.
4. Estabelece os objetivos que pretendes alcançar com o projeto.
5. Estabelece sub-questões e as áreas do conhecimento (disciplinas) que lhe estão associadas.
6. Pensa nas estratégias e procedimentos que é necessário desenvolver para atingires os objetivos que traçaste. Ou seja, pensa o que vais fazer, de que material e equipamento precisas, com
quem e quando.
7. Constrói um cronograma/calendário com as tarefas e prazos de conclusão de cada uma delas.
8. Estabelece metas, ou seja define os resultados pretendidos e em que momento os pretendes
alcançar)
9. Pensa como podes monitorizar ou acompanhar o desenvolvimento do projeto, para que não te
desvies do teu caminho, cumpras os prazos estabelecidos e alcances as metas pretendidas.

