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A partir da apresentação de um projeto interdisciplinar realizado com alunos do 
curso de pedagogia da Faculdade Pitágoras de Jundiaí, buscamos refletir acerca da 
teoria e prática interdisciplinar como instrumento de transformação e quebra dos 
paradigmas educacionais. Relataremos quais os entraves e transformações que 
ocorreram durante o processo, tanto para o corpo discente quanto para o corpo 
docente. Trata–se de um projeto realizado com os alunos do último ano do curso de 
pedagogia, sob a orientação dos docentes das disciplinas de Metodologia do ensino 
das disciplinas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, no 
qual os alunos tiveram a oportunidade de refletir acerca da interdisciplinaridade e 
sistematizar os conhecimentos adquiridos através do planejamento e apresentação 
de um projeto interdisciplinar. O mesmo foi organizado em dois momentos 
subsequentes: No primeiro momento, após a realização de pesquisas individuais, os 
alunos apresentaram sob a forma de painel integrado, os conceitos de 
disciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
Após a apresentação e apropriação dos referidos conceitos, os alunos em questão 
elaboraram um projeto interdisciplinar contemplando as citadas áreas de 
conhecimento, tendo em vista um tema gerador passível de aplicação em uma das 
séries do ciclo I do Ensino Fundamental. O projeto elaborado pelos alunos também 
foi apresentado à banca examinadora composta pelos professores responsáveis 
pela coordenação e orientações do trabalho. Acreditamos que um projeto 
interdisciplinar pode orientar a produção de uma nova ordem de conhecimento 
mediante a superação da fragmentação; revelando–se como uma idéia, uma 
prática, alicerçada na autêntica vontade de colaboração, cooperação e diálogo 
rompendo as fronteiras disciplinares, porém sem eliminar ou excluir as disciplinas. 
No contexto do Ensino Superior espera–se profundas mudanças na vida acadêmica, 
abrindo espaços efetivos para a prática da iniciação científica, da pesquisa e da 
extensão. 
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"Quando eu descobri todas as respostas, mudaram-se as perguntas". (Sócrates) 

A interdisciplinaridade rompe com o caráter positivista, fragmentado e linear que 
marca a organização por disciplinas das nossas escolas. Surge em decorrência da 
diversidade de várias disciplinas, empregando sua identidade individual, que devem 
ser aceitas como enriquecimento e complementaridade de aquisições e concepções 
coletivas (Favarão & Araújo, 2004). Demo (1994: 85) a define como "a arte do 
aprofundamento com sentido de abrangência, para dar conta, ao mesmo tempo, da 
particularidade e da complexidade do real". 



De acordo com Fazenda (1994: 39) a interdisciplinaridade "só ocorre quando cada 
um dos envolvidos consegue ser autônomo o suficiente para confiar em si mesmo, 
para reconhecer os erros, e ao mesmo tempo, apontar soluções criativas". De modo 
geral, é um processo de integração e engajamento de educadores, em busca de um 
trabalho em conjunto, de intercâmbio das disciplinas do currículo acadêmico entre 
si. (Luck, 2001).  

Um projeto interdisciplinar pode orientar a produção de uma nova ordem de 
conhecimento, mediante a superação da fragmentação; revela-se como uma idéia, 
uma prática, alicerçada na autêntica vontade de colaboração, de cooperação, de 
diálogo, de abertura ao outro (Favarão & Araújo, 2004).   

Procurando romper com as fronteiras disciplinares sem, no entanto, eliminar ou 
excluir disciplinas, desenvolveu-se o presente trabalho interdisciplinar com um 
grupo de vinte e quatro alunos matriculados no último ano de um curso de 
Pedagogia e três professores de diferentes disciplinas de uma faculdade particular 
do estado de São Paulo. Objetivou-se possibilitar aos alunos a oportunidade de 
refletir a interdisciplinaridade e sistematizar os conhecimentos adquiridos através 
do planejamento e apresentação de um projeto interdisciplinar para o Ensino 
Fundamental I.  

Os objetivos específicos foram os seguintes: I) Comparar os conceitos de 
disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdiciplinaridade; 
II) identificar, no âmbito da docência no Ensino Fundamental I, métodos e técnicas  
nas respectivas áreas de atuação; III) desenvolver um projeto interdisciplinar para 
o Ensino Fundamental I. Trata-se da elaboração de atividades interdisciplinares a 
partir de temas comumente abordados de forma específica em uma única 
disciplina, aqui considerada como eixo norteador para discussões interdisciplinares. 

O projeto foi desenvolvimento em duas etapas. Na primeira, os 
alunos/participantes pesquisaram, sistematizaram e apresentaram, sob a forma de 
painel integrado, os conceitos de disciplinaridade, interdisciplinaridade, 
multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Na segunda, desenvolveram, em 
equipe, juntamente com professores/orientadores, um projeto interdisciplinar que 
contemplou as disciplinas: Conteúdo e Metodologia de Ciências Naturais, Conteúdo 
e Metodologia de Língua Portuguesa, Conteúdo e Metodologia de História e 
Geografia e Conteúdo e Metodologia de Matemática.  

O planejamento do projeto, realizado pelos estudantes, incluiu de forma 
sistematizada: Equipe responsável, período, público alvo, tema/assunto, 
justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, conteúdos a serem desenvolvidos, 
procedimentos, cronograma e formas de avaliação. 

O trabalho realizado visou nortear à produção de uma nova ordem de 
conhecimento, mediante a superação da fragmentação dos saberes revelando uma 
idéia que desestabiliza as organizações disciplinares compartimentadas e 
desconectadas de situações cotidianas, com fim em si mesmas

  

, ainda tão presentes 
nos moldes atuais de formação docente e no contexto do Ensino Superior. Espera-
se que tal experiência prática na formação inicial desses futuros pedagogos possa 
superar a fragmentação do ensino e buscar a formação integral desses alunos, 
abrindo espaços efetivos à prática da iniciação científica, da pesquisa e da 
extensão. 

Procedimentos 



(...) 

  

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou sua construção". (Freire, 1997). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto interdisciplinar 
realizado por quatro professores e vinte e quatro alunos do curso de Pedagogia de 
uma faculdade particular do estado de São Paulo. 

A referida faculdade contempla na grade curricular do último ano do curso de 
graduação em pedagogia, na qual lecionamos, contempla as disciplinas de 
Conteúdo e Metodologia do ensino de Ciências, Geografia, História, Língua 
Portuguesa e Matemática.  

Diante disso, nós professores das citadas disciplinas, orientados pela coordenadora 
pedagógica do curso, sentimos a necessidade de abordar para além da teoria, os 
conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade visando a compreensão de tais conceitos aplicados à prática 
pedagógica. 

Diante desse desafio, nos engajamos na proposta de organizar um projeto 
interdisciplinar que contemplou duas etapas: uma pesquisa individual relacionada 
aos conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaride e 
transdisciplinaridade e organizar projetos interdisciplinares direcionados às séries 
iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se da elaboração de atividades 
interdisciplinares a partir de temas comumente abordados de forma específica em 
uma única disciplina, aqui considerada como eixo norteador para discussões 
interdisciplinares. 

Nosso principal objetivo na primeira etapa do projeto, foi oportunizar  
embasamento teórico acerca de tais conceitos a fim de promover reflexões 
fundamentais mediante o processo de aquisição de saberes, bem como para o 
sucesso do momento subseqüente do projeto aqui apresentado.  

Já na segunda etapa, nosso intuito foi o de proporcionar situações em que os 
alunos vivenciassem, na prática, os pressupostos de um trabalho interdisciplinar, 
bem como experienciar sucessos e insucessos inerentes ao ato de planejar, 
executar, avaliar e replanejar ações, situações essas inevitavelmente presentes no 
cotidiano de qualquer professor que se propõe a inovar suas práticas docentes. 

 Entendemos que tal experiência prática na formação inicial desses futuros 
pedagogos pode orientar a produção de uma nova ordem de conhecimento 
mediante a superação da fragmentação dos saberes revelando uma idéia que 
desestabiliza as organizações disciplinares compartimentadas e desconectadas de 
situações cotidianas, com fim em si mesmas, ainda tão presentes nos moldes 
atuais de formação docente.  

No início do mês de março de 2009 apresentamos aos alunos a proposta geral do 
projeto (Anexo 1), sendo a primeira fase individual e a segunda fase à ser realizada 
coletivamente. 

Assim, apresentamos os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como objetos de pesquisas a serem 
realizadas, cujos resultados foram apresentados e discutidos mediante um painel 
integrado[1].   



Na mesma ocasião, expusemos aos alunos a proposta do projeto interdisciplinar 
direcionado às séries iniciais do Ensino Fundamental para serem elaborados e 
apresentados coletivamente. Constituíram-se também, através de sorteio, os 
grupos de alunos, os eixos norteadores para cada grupo e consequentemente os 
professores orientadores dos trabalhos, uma vez que ficou decidido que cada 
docente orientaria o grupo de alunos que elaborasse atividades a partir do eixo 
norteador relacionado à disciplina que ele ministra. 

 As pesquisas relacionadas à primeira fase do projeto ocorreram ainda durante o 
mês de março. Cada aluno, individualmente, realizou suas pesquisas acerca dos 
conceitos de disciplina, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, e os resultados das mesmas foram discutidos coletivamente 
mediante painel integrado no início do mês de abril. Nessa mesma ocasião os 
resultados das pesquisas foram entregues aos professores, sob forma de 
documento impresso. 

Ao término da primeira fase realizou-se a primeira auto-avaliação com os 
alunos/participantes do projeto. Caracterizando um momento de reflexão acerca 
dos principais resultados (Anexo 2).  

A segunda fase do projeto ocorreu nos meses de abril e maio. Nesse período as 
atividades acerca dos projetos interdisciplinares direcionados às séries iniciais do 
Ensino Fundamental foram elaboradas pelos alunos sob orientação dos professores 
participantes. Tais atividades deveriam ser contempladas a partir de um tema de 
livre escolha, com objetivos e procedimentos organizados pelos grupos de alunos e 
apresentado para banca de professores. 

 As orientações dos professores ocorreram em horários diferentes aos das aulas, 
tais como os anteriores aos do início das aulas e intervalos. No entanto, a Internet, 
mediante e-mails, foi o principal meio de comunicação entre os orientandos e 
orientadores.  

Diversos fatores levaram-nos a optar por tal meio de comunicação, entre eles: 
dificuldades de gerenciamento de tempo do corpo docente e discente. No que diz 
respeito ao corpo docente, outras atividades como reuniões pedagógicas, 
avaliações e aulas em outras turmas não poderiam ser negligenciadas e 
minimizaram o tempo de dedicação ao projeto. Em relação ao corpo discente, 
observou-se principalmente: dificuldades em comparecer à faculdade em horários 
diferentes aos das aulas, pois muitos trabalham em tempo integral. De modo geral, 
a escolha dos temas a serem trabalhados pelos grupos, a indicação de referenciais 
teóricos, as orientações quanto a elaboração das atividades, o envio dos projetos 
concluídos aos professores orientadores e até mesmo o presente texto, foram 
alguns dos importantes assuntos tratados via e-mail. 

Os projetos interdisciplinares direcionados às séries iniciais do Ensino Fundamental, 
elaborados pelos grupos de alunos, foram apresentados no final do mês de maio à 
avaliação de uma banca de professores constituída pelos docentes envolvidos no 
projeto e pela coordenadora pedagógica do curso, bem como para todos os alunos 
das outras turmas do curso. As apresentações ocorreram com a participação direta 
de todos os integrantes de cada grupo, com a utilização de recursos multimídia. Os 
alunos/participantes apresentaram, também, um material concreto a fim de 
representar um modelo de atividade prática passível de ser trabalhada nas séries 
iniciais do Ensino fundamental exemplificando, assim, a prática interdisciplinar.  

Ao término da segunda fase realizou-se a segunda auto-avaliação com os 
participantes do projeto. Caracterizando um momento de reflexão acerca dos os 



principais resultados da primeira e segunda fase (Anexo 3). Também fez parte 
desse processo avaliativo: um roteiro de avaliação para cada professor participante 
em relação ao trabalho teórico pesquisado na primeira fase do projeto (Anexo 4), 
um roteiro de avaliação para cada professor participante em relação a apresentação 
final das atividades interdisciplinares direcionadas as séries iniciais do Ensino 
Fundamental (Anexo 5) e um roteiro de avaliação do professor orientador (Anexo 
6). 

  

Resultados e Discussões 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

  

Se a alma não é pequena. (Fernando Pessoa) 

Nossa primeira experiência com um projeto de trabalho interdisciplinar nessa 
instituição aconteceu com o grupo de alunas do quarto ano de pedagogia, no 
primeiro semestre de 2008.  

Percebemos, a partir dessa primeira experiência, a necessidade de rever os 
procedimentos efetuados em todo o desenvolvimento e apresentação do projeto.  

Uma questão inicial, após apreciarmos os trabalhos apresentados como produto 
final, foi que o conceito de interdisciplinaridade não foi apreendido pelas alunas e 
até mesmo para nós, professores, era algo ainda pouco discutido e posto em 
prática. Assim, decidimos   propor, nessa segunda experiência, antes de qualquer 
outra atividade, uma pesquisa onde os próprios alunos foram os protagonistas de 
sua aprendizagem, buscando apropriar-se dos conceitos de disciplina, 
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, e percebemos o 
efeito positivo demonstrado por  tal procedimento.  

Outra questão revista e discutida foi a avaliação formativa -  na primeira 
experiência, as avaliações ocorreram de maneira individual e não houve espaço 
para o processo de auto-avaliação. 

Ao término dos trabalhos, as alunas se mostraram descontentes com a maneira 
através da qual nos expressamos no momento da devolutiva de seus trabalhos e 
sentiram-se pouco atendidas em relação as respostas de seus questionamentos.  

Nessa segunda experiência, contemplamos os momentos de avaliação e auto 
avaliação desde o início do projeto, caracterizando notável experiência para nós 
professores, na medida em que, através da escrita, os alunos expressavam suas 
angústias em relação as dificuldades de se auto avaliarem e avaliarem seus 
professores.  

Mas também escreveram sobre suas descobertas, propuseram soluções para suas 
próprias angustias e insatisfações, demonstrando  o quanto aprenderam mediante 
o novo e o diferente! 

 Muitos depoimentos ressaltaram a dificuldade de se relacionarem com grupos que 
não eram os de costume - esse foi um grande entrave, pois não permitimos que 
escolhessem e formassem seus grupos, que foram sorteados aleatoriamente, bem 



como as disciplinas que serviriam de eixos norteadores e seus respectivos 
professores/orientadores. A isso acrescentamos dificuldades com a questão de 
gerenciamento do tempo e horários, desencontros devido as diferentes percepções 
em relação aos conteúdos contemplados durante o projeto de e a nossa 
inexperiência para lidar com tais dificuldades. 

Ao término do processo, reconhecemos as descobertas e superações de limites que 
esse processo nos proporcionou. 

Percebemos que embora nos falte muito para atingir uma proposta de trabalho, de 
fato interdisciplinar, estamos dispostos a discutir e reavaliar os aspectos 
insatisfatórios para os próximos projetos que certamente virão. 

            Entendemos ser essa a riqueza do fazer da Educação, sempre há o que se 
(re)fazer, porque somos humanos, inacabados e eternos aprendizes, e como 
escreveu Fernando Pessoa:  

" Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma 
do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 
ficado à margem de nós mesmos.." 

  

            Iniciamos a travessia cientes de que muito ainda há para caminharmos em 
direção a uma educação mais humana e de qualidade e sabemos da 
responsabilidade que abraçamos na formação de novos professores. Esse projeto, 
que se faz representar por nosso relato, é apenas um pequeno passo em busca de 
novos horizontes e quebra de paradigmas. 
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[1] Grupo de integração horizontal-vertical, também chamado de painel integrado. 
Esta estratégia funciona em dois momentos. No primeiro, a classe é dividida em 
pequenos grupos, cada qual com uma tarefa diferente. Dado um tempo para esta 
parte, passa-se para o segundo momento; novos grupos são organizados, de forma 
que cada novo grupo tenha um elemento de um dos grupos anteriores. (Abreu & 
Masetto, 1985: 71). 
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CURSO: PEDAGOGIA 
PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 
TURMA/SEMESTRE: 7º  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 
Prof. Francisca Paula T. Monteiro 

Prof. Maria José C. Fabiano 

Prof. Rogério Marim 

Coordenação Curso: Prof. Edna Rosa Correia Neves 

Período: Primeiro semestre de 2009 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Possibilitar aos alunos do 7º semestre do curso de pedagogia a oportunidade 

de refletir acerca da interdisciplinaridade, e sistematizar os conhecimentos 

adquiridos através do planejamento e apresentação de um projeto  

interdisciplinar para o Ensino Fundamental I. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdiciplinaridade. 

Identificar, no âmbito da docência no Ensino Fundamental I, métodos e 

técnicas  nas respectivas áreas de atuação. 

Desenvolver um projeto interdisciplinar para o Ensino Fundamental I. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO  

Apresentação do projeto. 

Atividades individuais de pesquisa. 

Atividades de discussão em grupo.  

Elaboração em grupo de um projeto interdisciplinar para o Ensino 

Fundamental I. 

 

PROCEDIMENTOS 

Em relação ao primeiro objetivo, os alunos deverão: pesquisar, 

sistematizar e apresentar, sob a forma de painel integrado, os conceitos de 

disciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 

Em relação ao segundo objetivo os alunos deverão, mediante aulas 

ministradas durante o semestre, estabelecer e aprimorar habilidades de 

observação e de exame crítico da realidade e da literatura especializada no que 

diz respeito a métodos e técnicas utilizados na docência no Ensino Fundamental 

I. 

Finalmente, no que diz respeito ao terceiro objetivo: 

O corpo docente deverá: I) apresentar a proposta de trabalho (justificativa, 

objetivos, estratégias, procedimentos, sistema de avaliação, cronograma de 

trabalho);  II) realizar seleção aleatória e promover o agrupamento dos alunos 

em quatro grupos; III) distribuir, mediante sorteio, os temas a serem pesquisados 

e IV) determinar dia e horário para orientações e apresentação dos projetos. 

Os alunos deverão: I) desenvolver um projeto interdisciplinar que contemple 

as disciplinas: Conteúdo e Metodologia de Ciências Naturais, Conteúdo e 

Metodologia de Língua Portuguesa, Conteúdo e Metodologia de História e 

Geografia e Conteúdo e Metodologia de Matemática; II) apresentar o projeto 

interdisciplinar no final do semestre nos dias e horários pré-estabelecidos pelo 
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corpo docente; III) apresentar os resultados, em forma de painel científico, na 

Semana Cultural da Faculdade Pitágoras. 

 

O planejamento de um projeto deve indicar: 

• Equipe responsável 

• Período 

• Público alvo 

• Tema e assunto 

• Justificativa 

• Objetivo geral 

• Objetivos específicos 

• Conteúdos a serem desenvolvidos 

• Procedimentos 

• Cronograma 

• Formas de avaliação  
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

A avaliação, qualitativa, se dará de forma processual e formativa, sendo um 

conhecimento a ser construído no decorrer do projeto, pelo corpo docente e 

discente, contemplando os momentos de produção coletiva, produção individual, 

auto-avaliação, avaliação do professor e avaliação das disciplinas. Todo o 

processo será mensurado em forma de notas, porém o que se espera é o 

resultado qualitativo e transformador das crenças e atitudes diante do 

conhecimento adquirido.  

Dessa forma, teremos: 

Pesquisa e painel integrado (avaliação parcial - corresponde a 30% da 

média bimestral) 

Valor 0 – 10 

Roteiro de auto-avaliação (a ser preparada) - 40%  

Ficha de avaliação/equipe de professores (a ser preparada) - 60% 
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P1 - Contemplará os objetivos da pesquisa e os desenvolvidos em sala pelos 

professores. 

  

Projeto final (avaliação parcial - corresponde a 30% da média bimestral) 

Valor 0 – 10 

Roteiro de auto-avaliação ( a ser preparada) - 30% 

Ficha de avaliação/equipe de professores (a ser preparada) - 30% 

Avaliação do professor orientador - 40% 

P2 - Contemplará os objetivos desenvolvidos durante o projeto. 

 

Observação – A realização desse projeto não exclui a utilização, pelos 

professores das diferentes metodologias, de outros instrumentos parciais de 
avaliação.  

 

 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE FEV MAR ABR MAI JUN OUT 
Apresentar a proposta de trabalho; 

temas; seleção dos grupos; dia/horário 
para orientação. 

 02     

Pesquisa individual: disciplina, 
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 
transdisciplinaridade 

      

Painel Integrado / Entrega: Pesquisa 
Individual 

  07    

Aulas: Conteúdo e Metodologia de 
Ciências Naturais, Conteúdo e Metodologia 
de Língua Portuguesa, Conteúdo e 
Metodologia de História e Geografia e 
Conteúdo e Metodologia de Matemática. 

      

Elaboração: projeto interdisciplinar (em 
grupo) 

      

Orientações: Prof. Maria José       
Orientações: Prof. Rogério       
Orientações: Prof. Francisca       
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Entrega: Projeto Digitalizado     22   
Apresentação/Projeto     26   
Elaboração do Painel. Orientação: Prof. 

Edna Rosa Correia Neves (Disciplina: 
Metodologia do Trabalho Científico) 

   29   

Apresentação Painel: Semana Cultural 
(Profs. Responsáveis: dna Rosa Correia 
Neves e Rogério Marim) 
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NOGUEIRA, M. L. S. L. S. Práticas interdisciplinares nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental: um estudo de teses e dissertações. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, SP. 2008. pg. 5-25 

Os endereços indicados abaixo trazem textos significativos para a 

construção e compreensão do conceito de interdisciplinaridade. 

O último acesso ocorreu em 04/04/2009.  

www.crmariocovas.sp.gov.br/itd_l.php?t=001 
www.unb.br/ppgec/dissertacoes/proposicoes/proposicao_jairocarlos.pdf 
www.ilea.ufrgs.br/episteme/portal/pdf/numero19/episteme19_artigo_alves_br

asileiro_brito.pdf - 
revistaescola.abril.com.br/edicoes/0174/aberto/mt_72580.shtml – 
www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/mathesis/vocabulario-interd.pdf 
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www.ige.unicamp.br/simposioensino/artigos/049.pdf 
www.fundar.org.br/temas/texto__7.htm 
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PEDAGOGIA 

TURMA/SEMESTRE: 7º  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Prof. Francisca Paula T. Monteiro; Prof. Maria José C. Fabiano; Prof. 
Rogério Marim 
Coordenação Curso: Prof. Edna Rosa Correia Neves 
Período: Primeiro semestre de 2009 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

A avaliação, qualitativa, se dará de forma processual e formativa, sendo um conhecimento a ser 
construído no decorrer do projeto, pelo corpo docente e discente, contemplando os momentos de produção 
coletiva, produção individual, auto-avaliação, avaliação do professor e avaliação das disciplinas. Todo o 
processo será mensurado em forma de notas, porém o que se espera é o resultado qualitativo e 
transformador das crenças e atitudes diante do conhecimento adquirido.  
 
1ª PARTE:
 

  1.1. Roteiro de auto-avaliação (Pesquisa Individual e Painel Integrado) 

Objetivo da Pesquisa Individual e do Painel Integrado: 
Comparar os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdiciplinaridade. 
 
AUTO-AVALIAÇÃO: Momento de reflexão individual do aluno sobre seu processo de aprendizagem, 
procurando observar e refletir, para além dos conhecimentos e habilidades construídos, suas conquistas e os 
valores que passaram a fazer parte de sua vida. 
 
ROTEIRO PARA A AUTO AVALIAÇÃO: 

O aluno avaliará as etapas apresentas no que diz respeito à sua participação e contribuição para o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

Construir um texto contemplando os itens abaixo e atribuir uma nota de 0-10 para cada item. 
 

1. EM RELAÇÃO À POSTURA INDIVIDUAL: 
Posicionamento diante da proposta do projeto de pesquisa: 

• Realizei e participei de todas as etapas sugeridas no roteiro do projeto? 
• Pesquisa 
• Leitura e resumo dos textos 
• Apresentações e produções acadêmicas 
• Predisposição, abertura ou resistência para o novo 

 
2. EM RELAÇÃO À POSTURA NO GRUPO: 

• Pesquisa 
• Leitura e participação  
• Predisposição, abertura ou resistência para trabalhar em grupo 

 
3. MOMENTO POLÍTICO-PARTICIPATIVO: 

Eu me surpreendi com... (minha postura diante de; meu compromisso com; meu (des)conhecimento 
sobre/de, etc) 

Após vivenciar o projeto, eu me sinto... (as transformações que ocorreram em mim em relação ao 
conhecimento adquirido, posturas éticas e pessoais) 

 
4. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES E/OU CRÍTICAS 
 
 
 



 
PEDAGOGIA 

TURMA/SEMESTRE: 7º  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Prof. Francisca Paula T. Monteiro; Prof. Maria José C. Fabiano; Prof. 
Rogério Marim 
Coordenação Curso: Prof. Edna Rosa Correia Neves 
Período: Segundo semestre de 2009 
 
INSTRUÇÕES: Construir um texto contemplando os itens 1 E 2

 

 abaixo e atribuir uma nota de 0-10 para 
cada item relacionado. Ao final, somar todos os pontos atribuídos e fazer a média.  

1. EM RELAÇÃO À POSTURA INDIVIDUAL: 
Posicionamento diante da proposta do projeto: 

• Participação de todas as etapas sugeridas no roteiro do projeto 
• Pontualidade em relação aos encontros agendados 
• Participação nas orientações indicadas     
• Interesse pela pesquisa                                                    
• Compromisso com o grupo e o desenvolvimento do projeto 
• Integração com o grupo: respeito, cooperação, superação de dificuldades 

 
MÉDIA:__________ 

 
2. EM RELAÇÃO À POSTURA NO GRUPO: (como me posicionei com relação aos itens abaixo) 

• Pesquisa 
• Participação  
• Predisposição, abertura ou resistência para trabalhar em grupo 
• Respeito às limitações, dificuldades e diferenças de cada um 

MÉDIA:____________ 
 

3. MOMENTO POLÍTICO-PARTICIPATIVO: 
Após vivenciar o projeto, eu me sinto... (as transformações que ocorreram em mim em relação ao 

conhecimento adquirido, posturas éticas e pessoais). 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

4. COMENTÁRIOS, SUGESTÕES E/OU CRÍTICAS: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSORES/ALUNO: 
ATRIBUIR UMA NOTA DE 0  A 10 COM RELAÇÃO A POSTURA E PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NO 
PROJETO; AO FINAL, FAZER A MÉDIA E REGISTRÁ-LA NA LINHA INDICADA: 

• Pontualidade 
• Organização 
• Compromisso  
• Conhecimento e domínio dos conteúdos trabalhados 
• Clareza nos esclarecimentos sobre os objetivos propostos 
• Interação com o grupo (no momento da orientação, inclusive). 

 
MÉDIA: _____________ 
Comentários (se necessário): 
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