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TRABALHANDO   COM  PROJETOS   INTERDISCIPLINARES

❖De ONDE surgem os projetos?

❖A QUEM são destinados realmente?

❖ Quem deve SE ENVOLVER na sua execução?

❖ Enquanto professor, preciso fazer uma PAUSA NO

CONTEÚDO programático para executar um projeto?

❖ O Projeto tem DONO?



O QUE É INTERDISCIPLINAR?
É o que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos do

conhecimento. É o processo de ligação entre as disciplinas.

Um planejamento interdisciplinar, na área pedagógica, é quando
duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o
conhecimento e levar dinâmica ao ensino. A relação entre os
conteúdos disciplinares é a base para um ensino mais interessante,
onde um componente curricular auxilia o outro.



DE ONDE SURGEM OS PROJETOS?

Necessidade de RESOLVER PROBLEMA ou AÇÃO 
PREVENTIVA.



A quem é destinado realmente?

À Comunidade escolar



Quem deve se envolver na sua execução? 

A COMUNIDADE ESCOLAR

ALUNO = PROTAGONISTA



Enquanto professor, preciso fazer uma pausa 
no conteúdo programático para executar o 

projeto? 

NÃO. DEVE ESTAR INCLUÍDO NO CONTEÚDO  
PROGRAMÁTICO.



O Projeto tem dono? 

NÃO.  MAS, PRECISA DE PESSOAS QUE 
LIDEREM, COORDENEM E FAÇAM A 

LIGAÇÃO COM OS ALUNOS.



Projeto Interdisciplinar é...



PLANEJANDO UM PROJETO INTERDISCIPLINAR
TEMA GERAL: ?

ATORES/AUTORES:

➢ EQUIPE GESTORA:

Planejar etapas, identificando conteúdos que podem ser

trabalhados e a quais áreas pertencem para ajudar os professores a

estabelecerem relação do tema com o currículo e assim planejar as

ações de forma integrada.



PLANEJANDO UM PROJETO INTERDISCIPLINAR

➢PROFESSORES E ALUNOS: 

• Definem subtema relacionado ao tema geral;

• Alinham estratégias gerais e específicas;

• Orientam e acompanham um grupo de estudantes para atividades a
serem desenvolvidas.



“Acreditamos que o diferencial da 

escola está na prática do trabalho 

em equipe e no amor que 

colocamos acima de todos os 

obstáculos encontrados, sempre na 

missão de colocarmos o aluno 

como foco do nosso trabalho.”

Equipe da U.E. Monsenhor Melo


