COMO CRIAR
UM PROJETO
PEDAGÓGICO
INOVADOR
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A criação de um Projeto Pedagógico é o caminho ideal para
o educador que busca realizar transformações no ensino e
na aprendizagem. Todo o estudo por trás do desenvolvimento
e da prática do projeto pode ser a porta de entrada para
o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais
no que se refere à vida profissional e pessoal do estudante.
Apesar da sua grande importância, ainda é muito recorrente
encontrar professores e pedagogos que encontram dificuldades
quer durante a sua criação, quer na fase de aplicar tudo o que
foi planejado.
Afinal, como criar um Projeto Pedagógico inovador?
Você encontrará essa resposta durante a leitura deste e-book,
por meio de passos simples e intuitivos. Pode ter certeza de que,
ao término dos estudos, você passará a dar uma importância
ainda maior a esses projetos e estará apta a organizar as ideias
que você tem em mente.
Boa leitura!
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QUAL A
IMPORTÂNCIA
DE UM PROJETO
PEDAGÓGICO
INOVADOR?
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Não é segredo que os Projetos Pedagógicos têm a
finalidade, em sua maioria, de melhorar ainda mais o ensino
e o aprendizado do estudante. Eles são desenvolvidos na
tentativa de sanar algumas barreiras educacionais que
impedem o avanço dos processos educacionais. Quando se
fala em Projeto Pedagógico inovador, por mais que apresentem
a mesma finalidade, é preciso entender que novas técnicas e
ações devem ser implantadas, como é o caso do uso da
tecnologia em sala de aula.
A educação é transformada com base nas mudanças que
ocorrem na sociedade. Dessa forma, utilizar os mecanismos de
Inovação existentes farão com que o direcionamento do projeto
entre em harmonia com a atmosfera daquele que poderá se
beneficiar da implantação, no caso, os estudantes.
A importância da criação vem da necessidade de a Educação
estar em constante renovação. Esses projetos serão a porta de
entrada para que o novo seja parte do ensino, fazendo com
que a aprendizagem consiga alcançar a todos.

QUAIS AS SUAS
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS?
Nem toda ação planejada dentro da Educação pode ser vista como um
Projeto Pedagógico inovador. Para que isso ocorra, é preciso que o projeto
tenha algumas características que façam jus ao nome.
O primeiro ponto a ser levantado é que a otimização da Educação deve
ser a pauta principal. As ações planejadas devem ser estudadas para
que ocorra uma nova forma de aplicação das práticas educacionais.
Os membros da equipe de elaboração do projeto devem ter em mente
se ele, realmente, trará benefícios aos estudantes e também aos
professores.O segundo ponto é que a Inovação deve se fazer presente.
Com esse propósito, é necessário buscar diferentes formas de ensinar
e aprender nunca antes aplicadas na instituição em que as futuras ações
serão direcionadas.
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VEJA UMA LISTA DE EXEMPLOS QUE
PODEM CONFIRMAR O QUE FOI DITO
E EVIDENCIAR AS PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS DESSE TIPO
DE PROJETO:

• Deve ser voltado para a criação de ações que visem a uma
complementação do conteúdo apresentado na grade básica de ensino.
• É necessário que ele seja inclusivo, fazendo com que todos os
estudantes, independentemente das diferenças físicas e sociais,
possam usufruir dos seus benefícios.
• Ser capaz de aprofundar em práticas lúdicas e que consigam
estimular a criatividade e a imaginação do estudante.
• Ter interdisciplinaridade.
• Trazer a família para fazer parte do projeto.
• Utilizar as ferramentas tecnológicas que promovam uma
interação maior da turma.
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ABORDAGENS
NECESSÁRIAS
Antes de entender os passos essenciais para a criação de um Projeto
Pedagógico inovador, será importante descobrir um pouco mais do que
será essencial para que ele tenha sucesso.
É fato que cada escola apresentará fundamentos diferentes durante o
planejamento graças à grande diversidade de ensino e às condições físicas
existentes no Brasil. Mas algumas questões servem de embasamento para
as abordagens de forma geral. Veja a seguir:

8

PRIORIZE A ORGANIZAÇÃO
E O PLANEJAMENTO
É imprescindível que o desenvolvimento do Projeto
Pedagógico inovador seja feito valendo-se de um
cronograma de ações. É fundamental ter uma equipe
preparada, na qual cada membro ou grupo de pessoas
tenha as suas funções muito bem definidas.

CRIE MECANISMOS DE
AGILIZAR OS PROCESSOS
DE CRIAÇÃO E APLICAÇÃO
Mesmo que existam tarefas que apresentem um grau de
dificuldade maior, o ideal é que sejam criados caminhos
para que os processos sejam agilizados. O mentor da
equipe pode dividir as tarefas em etapas menores; dessa
forma, será pensado um ambiente de incentivo por meio
da satisfação da entrega das pequenas atividades.

FAÇA PESQUISAS SÉRIAS
E QUE SIRVAM DE BASE
AO PROJETO
UTILIZE O PODER
DA COMUNICAÇÃO
É impossível ter sucesso em um projeto realizado
em grupo sem utilizar o poder da Comunicação.
A troca de informações entre os membros da
equipe será a força para que o projeto consiga
ser alinhado e atinja seu objetivo.

Trazer uma Inovação para a Educação não é uma tarefa
fácil e requer muita pesquisa. Primeiramente, as dores
deverão ser analisadas, identificando quais problemas
exigem uma solução.
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SEJA TRANSPARENTE
DURANTE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A transparência durante a prestação de contas
também entra nas atitudes e nas abordagens que
garantirão o sucesso do projeto. Os idealizadores
do projeto devem fazer com que os interessados
e os responsáveis pelas instituições, se esse for
o caso, tenham total confiança no que está
sendo feito. Diante disso, a criação de canais
transparentes de prestação de contas pode
ser um ótimo caminho.

11

CONHEÇA OS 10 PASSOS PARA
A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO
PEDAGÓGICO INOVADOR
Os passos que serão apresentados servirão de guia para
que você consiga colocar em prática a realização do seu
Projeto Pedagógico inovador, ressaltando a importância
de executá-los tendo em mente as abordagens citadas
anteriormente.
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DEFINA O TEMA
OU O PROBLEMA
EDUCACIONAL A
SER RESOLVIDO

Provavelmente existem muitos assuntos que possam ser abordados
dentro de um Projeto Pedagógico; porém, é preciso defini-lo
claramente para o andamento do projeto. Por se tratar de um
projeto inovador, o ideal é que seja feito um estudo sobre as
ferramentas digitais e como elas estão sendo aplicadas dentro
da instituição.
Converse com alunos, professores e pais para que seja possível
entender ainda mais quais são suas dores, buscando sempre trazer
mecanismos que proporcionem engajamento, comunicação direta
e aprimoramento nos métodos de ensino.

Com o tema definido, deve-se então selecionar quem fará parte
da equipe responsável por colocá-lo em prática. Busque outros
profissionais que possam agregar ainda mais ao projeto.
Ter uma equipe interdisciplinar ajuda bastante nos processos
de Planejamento e Execução; então opte sempre pela diversidade.
Aprenda a observar pessoas que tenham um potencial para que
a ideia fique ainda mais rica e com detalhes inovadores.
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MONTE UMA EQUIPE
QUALIFICADA PARA
A EXECUÇÃO DAS
TAREFAS
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COMECE A REALIZAR
PESQUISAS E
INVESTIGAÇÕES
DENTRO DO AMBIENTE
EM QUE O PROJETO
SERÁ EXECUTADO

Junte toda a equipe e dê início às ações a fim
de que todos possam buscar informações
sobre o problema a ser resolvido. Mantenha
todos motivados a buscar fontes importantes
que consigam trazer insights que sirvam de
gatilhos para a Inovação.
Faça abordagens em diferentes contextos com
a intenção de que o projeto seja inteiramente
inclusivo e agregue valor às diferenças. Todos
os registros devem ser anotados e guardados
para servir de inspiração às demais etapas.
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ORGANIZE
REUNIÕES PARA
OUVIR OUTROS
PONTOS DE VISTA

Agora que as informações coletadas serviram
de base para identificar as principais dificuldades
e barreiras que a instituição enfrenta, dentro do
tema escolhido, será primordial que a equipe
participe de reuniões para expor as ideias.
O “brainstorming” ou a “chuva de ideias” pode ser
uma ótima escolha para essa fase. Toda a equipe
terá a oportunidade de deixar transparecer a sua
impressão, trazendo possíveis ideias a ser aplicadas.
Também será importante que todo o conteúdo
falado durante essas reuniões sejam anotados, pois
é possível que uma ideia aparentemente simples
possa vir a ser a chave para a resolução do
problema em questão.
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SEPARE AS IDEIAS
ÚTEIS E QUE TENHAM
CAPACIDADE DE
SER APLICADAS

Chegou o momento de juntar todas as ideias apresentadas durante
as reuniões e verificar quais delas têm condições de ser aproveitadas
no projeto. Existe a possibilidade de uma ideia ser complementar
a outra, e essa união servirá de ponto inicial para a execução das
tarefas.
O exercício de analisar o que foi passado pela equipe pode ser feito
por cada membro; assim, será possível a obtenção de mais insights
úteis ao projeto. Nunca descarte uma opinião sem antes estudar o
motivo de ela ter sido formada, uma vez que há a viabilidade de a
resposta estar nessa análise mais profunda.
Dê prioridade àquelas ideias formadas com base em processos
tecnológicos, em que as ferramentas digitais serão exploradas.
Lembre-se de que é um projeto inovador, o que faz com que a
tecnologia seja uma ótima aliada para atingir os objetivos.
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ELABORE UM
CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO DAS
TAREFAS

Chegou o momento de começar a elaborar o cronograma das
tarefas. Nessa oportunidade, as metas precisam ser definidas
juntamente com a finalidade de cada ação executada. Monte mapas
mentais, planilhas e não hesite em utilizar as ferramentas digitais.
O Trello, por exemplo, é um ótimo organizador de tarefas.
Estipule os prazos e certifique-se de que tudo esteja sendo executado
com qualidade e dentro do tempo estimado. Não se esqueça de que,
por se tratar de um Projeto Pedagógico, é possível que muitos
imprevistos ocorram; então, reserve um período entre uma atividade
e outra para prováveis adversidades.

Conheça bem os participantes do projeto e perceba em quais ações
eles podem ser alocados. Distribua a equipe em grupos e organize
o que cada pessoa vai realizar. Pode ser que, no meio do trajeto, seja
identificado que determinado membro traga mais resultado na
execução de outra atividade.
Logo que isso for notado, faça uma realocação rápida a fim de que
os prazos não sejam prejudicados, e a qualidade seja mantida.
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DIVIDA AS TAREFAS
ENTRE OS MEMBROS
DO GRUPO
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9

Os erros são ótimas fontes de aprendizado
e serão fundamentais para que a aplicação
final seja isenta de problemas. Os próprios
membros do grupo trarão informações sobre
as possíveis mudanças para que os erros sejam
evitados, abrindo espaço para melhorias.

Veja então se o problema a ser resolvido foi
extinto e verifique também se a aceitação está
sendo adequada. Quando os benefícios
começarem a ser identificados, a satisfação
tomará conta de todos.

FAÇA TESTES
E APRENDA COM
OS ERROS

Durante o Planejamento e a Execução das
tarefas, será importante que alguns testes
sejam realizados. Veja em quais momentos
tais testes podem ser aplicados e analise os
resultados.

CONCLUA O
DESENVOLVIMENTO
DAS ETAPAS
DO PROJETO

Após todo o Planejamento e o Período de Testes,
o Projeto Pedagógico inovador estará pronto
para ser utilizado. É claro que ainda é tempo de
encontrar melhorias; por isso, mesmo depois da
finalização e da entrega, exige-se que ele seja
acompanhado.

16

10

ORGANIZE TUDO
O QUE FOI FEITO
EM FORMA DE
DOCUMENTO

Faça um levantamento de tudo o que foi executado para o
desenvolvimento do Projeto Pedagógico. Organizar tudo em
forma de documento fará com que outros membros da instituição
tenham a oportunidade de entender o trabalho como um todo,
dando ainda mais apoio à implementação.
Além disso, guardar os passos e as pesquisas servirá de suporte
para que novos projetos sejam criados. A documentação de todas
as etapas será um subsídio para que os erros cometidos não se
repitam, fazendo com que todos entendam como um projeto
desse porte nasce e se transforma em soluções educacionais
inspiradoras.
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CONCLUSÃO
Quando os educadores e os demais membros de uma instituição
decidem criar Projetos Pedagógicos inovadores, é estabelecida uma
atmosfera de acolhimento dentro da escola. Os estudantes começam
a entender que a escola tem preocupação com o seu aprendizado
e também com a forma que eles enxergam o mundo.
Ainda que o desenvolvimento das ações sejam direcionadas aos
estudantes, os professores que se propuseram a fazer parte do projeto
também sairão ganhando. Eles começarão a ter uma visão mais
ampla sobre a diversidade da instituição, tendo um olhar mais
sensível para os problemas que impedem um aprendizado completo.
Agora é só compilar tudo o que foi ensinado e começar hoje
mesmo a colocar em prática aquele projeto que está guardado
na mente, pronto para solucionar os problemas da Educação.
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SOBRE O CER
Educação Empreendedora não é abrir uma
empresa. Desenvolver uma postura empreendedora, permite que as pessoas construam e executem seus projetos e
se tornem protagonistas da própria vida.
Nesse sentido, a Educação Empreendedora é
fundamental para o desenvolvimento de competências
chaves para o futuro, como resolução de problemas, negociação, trabalho em equipe, resiliência, tomada de decisões, empatia, criatividade e pensamento crítico.
Com este propósito, o SEBRAE criou o Centro Sebrae de
Referência em Educação Empreendedora (CER), com o
objetivo de produzir e compartilhar conteúdo, elaborar estudos e fomentar o desenvolvimento de pesquisas e ferramentas para promover a Educação Empreendedora.
O CER na sua missão de:
“SER UM HUB PARA A EDUCAÇÃO E LABORATÓRIO
NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA, CONECTANDO EDUCADORES À
SOLUÇÕES E GERANDO VALOR PARA O ECOSSISTEMA
DE EDUCAÇÃO.”

Busca desenvolver e fomentar uma rede de parcerias
estratégicas para ofertar e produção de conteúdos
de Educação Empreendedora relevantes aos
educadores, gestores educacionais, gestores públicos
e toda a comunidade. Para isso, se conecta
fortemente com especialistas renomados e centros
de pesquisas nacionais e internacionais. Conectando
o saber, o fazer, unindo conhecimento à atitude
empreendedora.
Acreditamos que a Educação Empreendedora é
uma estratégia de ensino aprendizagem capaz de
transformar e impactar positivamente a educação
e disseminar a cultura empreendedora no Brasil.
É na plataforma do CER que você pode encontrar
conteúdo para atender às suas demandas de inovar
na educação e na sala de aula, inspirar pessoas e
ampliar a atuação da Educação Empreendedora.
O que achou? Entre em contato conosco.
Queremos receber sua contribuição
e conhecer suas ideias.

