SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
SUPERINTENDENCIA DA EDUCAÇÃO – SUED
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - DPPE
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE
Av. Água Verde, 2140 – CEP 80240-900 – Curitiba - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO
PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA
O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola deve ser elaborado pelo professor PDE
sob a orientação de professor mestre ou doutor da Instituição de Ensino Superior a que está
vinculado. É um projeto com características próprias, como estar centrado na Educação Básica e
necessariamente ter a previsão de intervenção nessa a partir do aprofundamento teórico.
A vinculação ao Ensino Superior e sua autonomia acadêmica, acaba por definir outras
características aos projetos podendo haver algumas diferenças entre o roteiro apresentado a seguir e
o sugerido pelo Orientador. Ao participar do Curso II – Metodologia da Pesquisa, porém, as préelaborações do professor PDE deverão ser ajustadas aos modelos de cada IES ou às Sugestões dos
Orientadores.
Assim, os elementos apresentados a seguir, serão norteadores iniciais para a elaboração
de seu projeto, que, conforme já explicitado, poderá sofrer adequações com base nas orientações da
IES.
a) Tema do Projeto
O Professor PDE deve selecionar o tema que irá abordar em seu Projeto, o qual deverá referir-se à
sua área de ingresso no Programa e articular-se, principalmente, com a realidade da escola em que
atua.
b) Título
O título deve ser claro, conciso, explicativo, coerente com o objeto e objetivos do Projeto,
identificando com a devida pertinência a temática que será abordada pelo Professor PDE.
c) Justificativa do tema de estudo
Consiste na apresentação clara e objetiva, das razões teórico-metodológicas que justificam a
realização do estudo. Deve indicar a relevância do problema e as explicações que justificam o
estudo do tema.

d) Problema/Problematização
Toda produção científica inicia-se com uma situação que gera dúvida ou que nos intriga, a qual
denominamos “situação problema”. Esta, surge a partir da análise da situação a ser discutida,
investigada e solucionada. O problema pode ser caracterizado e formulado, visando a sua melhor
objetivação, através de uma “questão norteadora”.
e) Objetivos Gerais e Específicos
Os objetivos gerais e específicos indicam o intuito das ações a ser desenvolvidas no Projeto,
esclarecendo os fins que pretendem ser atingidos. O Objetivo geral possui uma dimensão ampla a
ser atingida a partir de médio e longo prazo. Os Objetivos Específicos assumem uma dimensão mais
restrita, assumindo uma temporalidade mais imediata (curto prazo) e delimitam ações
complementares para o alcance do Objetivo Geral.
f) Fundamentação Teórica / Revisão Bibliográfica
Ao definir o temática, o Professor PDE deve proceder à revisão bibliográfica relacionada à temática
em questão para fundamentar o seu estudo. Para tanto, deve procurar literatura relevante e
atualizada, a fim de compreender a situação atual e conhecer o já foi produzido anteriormente na
área a ser investigada. Ressalta-se que as citações utilizadas no decorrer da fundamentação teórica,
devem ser apresentadas de acordo com a normalização oficial (ABNT), e observando com atenção a
questão dos direitos autorais.
g) Estratégias de ação
Este item deve explicitar os desdobramentos do trabalho de aprofundamento teórico-prático do
Professor PDE, no que diz respeito as ações a ser implementadas na escola. O Professor PDE
especificará a sua abrangência,

os sujeitos envolvidos, o local, etc., e demais informações

pertinentes ao desenvolvimento do Projeto.
h) Cronograma do Projeto
No cronograma deve estar definido o tempo necessário para execução das ações do Projeto,
estimando-se de modo viável o início e término de cada atividade e considerando-se ainda os
períodos/tempo estabelecidos pelo Programa.
i) Referências
As referências devem atender as normas para elaboração de trabalhos científicos (ABNT), o que
permitirá verificar as fontes de informação e os autores consultados para elaboração de toda
fundamentação do Projeto.

