Vivemos num mundo baseado em projetos.
Aqui está um guia para começares um
projeto, hoje mesmo.

Aprendizagem num mundo
baseado em projetos

Guia Prático para alunos

Identifica os teus interesses,
gostos ou paixões.
Um projeto é mais motivador e
envolvente se o achares
pessoalmente útil. Foca o teu
projeto num assunto ou
problema, pelo qual realmente
te interesses ou que te
preocupe.

Conhece-te a ti próprio. Um
projeto é autêntico quando se
ajusta aos teus interesses e
cultura. Aprender mais sobre
a tua família, os teus
princípios e crenças pode
ajudar-te a definir o que
queres aprender e fazer.

Faz um calendário, no qual
defines as tarefas que tens
que fazer e os seus prazos de
conclusão. Este calendário
mantem-te focado sem que te
desvies do caminho. A
ferramenta Onenote por
exemplo, pode ajudar-te na
gestão do teu projeto.

Compromete-te com o que
pretendes alcançar e fazer.
Escreve-o. Comunica-o às
pessoas que te podem ajudar
a ser responsável.

Metas

Investiga. Estabelece o tema
ou o problema. Pensa sobre as
estratégias para resolver
esse problema ou para
fazeres a tua intervenção.
Estabelece uma sequência de
passos. Existem várias
ferramentas eletrónicas que
te podem ajudar na
investigação, por exemplo a
fazer sondagens, como o
Survey Monkey ou o Google

Forms.

Traça metas. É importante
estabelecer aspirações
realistas, mas desafiadoras.
Revisita as metas
periodicamente para avaliares
o progresso.

Envolve adultos. Existem
adultos que são especialistas
ou têm muita experiência
sobre o tema ou problema que
te interessa. Pesquisa-os e
contacta-os. Pede ajuda aos
teus professores, membros da
tua família e outros adultos da
tua confiança.

Colabora. Encontra pessoas
que partilhem os teus
interesses ou decidam-se por
um assunto ou problema que
agrade a todos os elementos
do grupo. Considera o projeto
uma oportunidade de
colaborar com amigos,
conectares-te com outros a
distância e de estabeleceres
uma rede de contactos que te
podem ser úteis.

Avalia o progresso ao longo
do tempo e do percurso. A
principal que leva os alunos a
desistir de um trabalho
consiste na perda do foco.
Fazer pontos da situação com
os teus colegas e professores
é importante para reorientar
as tarefas, caso necessário.
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Usa tecnologia. Algumas apps
podem ajudar-te a manter
presentes as tuas tarefas e
seus prazos. Recorre às
ferramentas que conheces e
procura outras que te possam
ser úteis, nomeadamente para
o teu futuro.

Torna-te sociável. Partilha o
teu trabalho nas redes sociais.
Podes ligar-te a organizações
com os mesmo interesses
para partilha de ideias e
materiais. Certifica-te que
essas organizações são
credíveis. Se necessário pede
ajuda aos teus professores.

Apresenta, publica, torna
público. Cria um vídeo,
escreve um blog, constrói um
portfolio online, apresenta
oralmente o teu trabalho num
encontro ou seminário.
Também podes criar peças de
arte em suportes multimédia,
música teatro. Torna o teu
trabalho público para que
possa ser lido, visto, ouvido,
partilhado.

Reflete. Se dispuseres de
algum tempo para refletir
sobre o processo e
conclusões do projeto,
aprendes mais sobre o mundo
e sobre ti próprio(a). Sobre as
tuas fragilidades e
potencialidades.
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