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Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar a vivência enquanto bolsistas em um projeto de 
ensino nominado “Produção de estratégias e de materiais didático
da Educação Profissional e Tecnológica”, desenvolvido no Instituto Feder
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 
desde 2015, no intuito de dar suporte aos docentes da Educação Profissional e Tecnológica em seu 
trabalho pedagógico. Os resultados obtidos até o momento indicam que o projeto de ensino vem 
desenvolvendo um significativo trabalho dentro da instituição escolar quanto ao apoio nas 
estratégias pedagógicas, bem como tem colaborado na formação continuada das bolsistas.
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O projeto  de ensino “Produção de estratégias e de materiais didático
ao docente da Educação Profissional e Tecnológica”, desenvolvido no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
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Este trabalho tem como objetivo relatar a vivência enquanto bolsistas em um projeto de 
ensino nominado “Produção de estratégias e de materiais didático-pedagógicos de apoio ao docente 
da Educação Profissional e Tecnológica”, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Sertão. O referido projeto de ensino ocorre 
desde 2015, no intuito de dar suporte aos docentes da Educação Profissional e Tecnológica em seu 
trabalho pedagógico. Os resultados obtidos até o momento indicam que o projeto de ensino vem 

ificativo trabalho dentro da instituição escolar quanto ao apoio nas 
estratégias pedagógicas, bem como tem colaborado na formação continuada das bolsistas.
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estratégias de ensino, bem como confeccionando junto com os docentes da Educação Profissional e 
Tecnológica materiais didático-pedagógico
aprendizagem dos estudantes. 

Para Martins (2003, p. 18) “[...] os projetos são formas de organizar o trabalho escolar, pela 
busca de conhecimentos por meio de atividades desenvolvidas pelos alunos, estabe
maneira, a relação entre teoria e prática de aprendizagem”. Fonte (2011) marca que a função do 
projeto é a de permitir a aprendizagem de modo mais atrativo aos estudantes. Assim, além do 
projeto de ensino ter um objetivo definido, para as bo
aprimora tanto a formação pessoal como profissional. Com a participação no projeto de ensino as 
bolsistas estão em constante aperfeiçoamento lendo, assistindo, produzindo e participando de 
eventos da área educacional. As bolsistas atuam de forma participativa, interagindo o tempo todo 
com o projeto de ensino. Assim, este estudo visa a relatar sobre o projeto de ensino.
 
METODOLOGIA 
 

 A pesquisa foi elaborada a partir de um relato de experiência, fundamentado na aborda
qualitativa, de cunho bibliográfico. Com esta metodologia, descreve
empregado durante o projeto de ensino desenvolvido na Educação Profissional e Tecnológica.

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

São inúmeros procedimentos metodológicos ut
um planejamento de ações, por meio de um 
período de desenvolvimento do mesmo. Elabora
profissionais da educação da instituição. Os 
propostas de estratégias de ensino e aprendizagem e de divulgação do projeto. 

Após o interesse dos profissionais da educação no projeto, os bolsistas iniciam os 
atendimentos, sugerindo estratégias de ensino e aprendizagem e confeccionando materiais didático
pedagógicos. O profissional da educação traz a sua demanda e junto com os bolsistas elabora
um plano de trabalho. Neste momento, faz
a serem realizadas.  

Quanto aos materiais didático
desenvolvimento de materiais (programação de tópicos, material para leitura e impressão, slides, 
vídeos, dinâmicas, etc). Já na segunda fase pós
materiais por unidade curricular e/ou conteúdo, bem como para o laboratório de ensino. Todo 
material confeccionado pelo projeto fica disponível para aos profissionais da educação da 
instituição escolar. 

O projeto de ensino mantém um página no 
integrantes com sugestões de leituras, eventos na área da educação e ensino. Recebe
constantemente o feedback positivo dos docentes/discentes e funcionários da institui

Nestes 4 anos de projeto, 60% da carga horária das bolsistas destinou
docentes/estudantes nas sugestões de estratégias de ensino e aprendizagem como confecção de 
materiais didático-pedagógicos e os outros 40% da carga horária pa
participação em eventos/cursos da área educacional. 

O projeto de ensino em debate destacou
instituição chamado III SerTão Aplicado: Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do 
Sertão – MOEPEX. Este resultado indica a importância de seu desenvolvimento/reconhecimento 
junto a instituição.  

Destaca-se ainda que a partir do projeto de ensino foram desenvolvidas oficinas 
pedagógicas na 1ª Jornada Pedagógica Integrada dos Campi Ibir
referidas instituições. A oficina intitulada “Estratégias Pedagógicas e a Sala de Aula”, ocorreu no 

estratégias de ensino, bem como confeccionando junto com os docentes da Educação Profissional e 
pedagógicos que venham fortalecer e favorecer a construção da 
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início do primeiro semestre de 2019. Teve por finalidade conhecer algumas estratégias de ensino, 
de modo que o docente reconhecesse a sua importância nos processos de ensino e aprendizagem. 

Nestas oficinas elucidou-se sobre dinâmicas de grupo e de reflexão, vivências nos jogos 
didático-pedagógicos (roleta, caça
convivência e trocas entre os integrantes. Obteve
pois os mesmos relataram em avaliação escrita e pela procura em outros momentos por 
informações mais aprofundadas dos jogos a partir de contatos com as bolsistas. Tamb
oficinas houve a exposição dos materiais didático
criação. 

 
 

 
CONCLUSÃO 
 

 Conclui-se que o presente projeto de ensino tem desenvolvido um relevante papel junto a 
instituição escolar, em especial, na questão de reformular práticas tradicionais, adotando assim, 
atividades pedagógicas inovadoras que favoreçam para a construção do c
Profissional e Tecnológica. Ainda, o projeto de ensino tem contribuído na formação continuada das
bolsistas. A partir do projeto de ensino é possível aliar a teoria à prática, aperfeiçoando
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