Roteiro para a elaboração do projeto de intervenção
GDE POUSO REDONDO, Profa Tânia Welter
Nome dos proponentes: nome dos/as autores/as do projeto.
Local: nome da escola e/ou instituição em que o projeto será implementado.
Público-alvo: a quem se destina o projeto de intervenção? (alunos, professores ou
comunidade)
Período de execução: data ou período em que serão realizadas as atividades propostas pela
intervenção.
Objetivos da proposta: esses devem estar em consonância com as reflexões presentes no
livro do curso e com os debates realizados nos encontros presenciais. Além disso, devem ser
escritos sempre com o verbo indicando ação. Ex: problematizar, desconstruir, relacionar etc.
Justificativa: justificar a relevância social da proposta. Também deve fundamentar essa
justificativa com base nos conhecimentos presentes no livro do GDE.
Método: apresentar o que será feito, quantas pessoas serão atingidas e como serão analisados
os resultados.
Obs.: as atividades a serem realizadas poderão ser adaptadas a partir do caderno de atividades
do GDE (de capa laranja).
Resultados esperados: descrever quais resultados se espera com a realização do trabalho.
Referências: listar as referências utilizadas para a elaboração do projeto.
Obs.: este projeto deverá ser executado e avaliado nos meses de abril e maio de 2013. Com
base nisso, elaborará o relatório final que terá os seguintes passos:
Prazos:
Projeto - entrega até 15 de abril de 2013
Execução – abril e maio de 2013

Roteiro elaboração do RELATÓRIO FINAL
Nome dos proponentes: nome dos/as autores/as do projeto.
Local: nome da escola e/ou instituição em que o projeto foi implementado.
Público-alvo: a quem se destinou o projeto de intervenção? (alunos, professores ou
comunidade).
Período de execução: data ou o período em que foram realizadas as atividades propostas pela
intervenção.
Objetivos da proposta: descrever quais foram os objetivos da proposta.
Justificativa: justificar a relevância social da proposta. Também deve fundamentar essa
justificativa com base nos conhecimentos presentes no livro do GDE.
Método: descrever o que foi feito, quantas pessoas foram atingidas e quais os critérios de
análise dos resultados.
Descrição dos resultados obtidos com a intervenção: descrever quais os resultados
alcançados com a intervenção, bem como fazer uma leitura crítica destes resultados.
Considerações finais: este item deve ter um caráter mais pessoal e deve ser escrito de forma
individual. Descrever como foi realizar o trabalho e sua percepção sobre os resultados
obtidos.
Referências: listar as referências utilizadas para a elaboração do relatório.
Prazos: Entrega até 02 de junho de 2013.

Avaliação Curso GDE

4

Atividade
Memorial
descritivo
Auto-Avaliação
Participação nos
Fóruns e Chats
Trabalho Final

5

Participação

1
2
3

Descrição
Síntese dos diários de bordo, que são os registros dos
conhecimentos prévios e adquiridos de cada módulo.
Análise crítica da participação/empenho no curso.
Avaliação da forma escrita, posicionamentos e exemplos
apresentados
Elaboração, execução e avaliação de um projeto de
intervenção
Participação nos encontros presenciais, considerando:
- Engajamento nas atividades realizadas
- Reflexões e exemplos apresentados
- Relação dos comentários com os conteúdos da apostila e
conteúdos expostos nos fóruns.

Média mínima para aprovação no curso: 6,0 (seis).

Pontuação
Peso 2
Peso 1
Peso 2
Peso 4
Peso 1

