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“TÍTULO DO PROJETO”

“MODALIDADE”
( ) Apresentação online + Exposição e Visitação com a turma. Público: Ensino
Fundamental e Educação Infantil.
( ) Apresentação e exposição presencial + Visitação com a turma. Público: E.J.A. A
apresentação de todos os projetos será realizada no dia da visitação pelos alunos e
professores.
( ) Apresentação online: destinada aos projetos realizados pelos gestores e demais
profissionais da escola ou CEU com a comunidade escolar ou do território. A
apresentação será realizada de forma online na semana do Conhecimento, ou na
semana anterior, conforme a disponibilidade dos autores.

INTRODUÇÃO
A introdução é como a capa do jornal, e a parte do relatório onde o autor convida o leitor
a querer saber mais sobre o trabalho. Nesta seção o autor apresenta o tema, a justificativa,
a relevância, objetivo e o problema que sua pesquisa busca solucionar. É importante que
o autor inclua dados científicos de outros estudos semelhantes que possam demonstrar a
necessidade da sua pesquisa.

OBJETIVO
Aqui o autor vai descrever qual é o objetivo do projeto, deve conter, explicitamente, o
objetivo principal da pesquisa.

DESENVOLVIMENTO
Nesta parte o autor vai descrever todo o desenvolvimento do projeto ou experimento;
falar sobre a fundamentação, relatar as hipóteses, questões e problemas identificados.
Descrever todo o processo de criação do projeto, como foi pensado, desenvolvido e
finalizado.

METODOLOGIA
Nesta seção os autores descrevem os Métodos ou Procedimentos utilizados na realização
da pesquisa.

DESAFIOS
Nesta seção os autores descrevem os Desafios que surgiram durante a realização da
pesquisa.

APLICAÇÃO CONTENTO O ALCANCE DA AÇÃO
Nesta seção os autores devem apresentar o conteúdo, na prática, as ferramentas e como
foi a realização da aplicação durante o projeto.

CONCLUSÃO
Nesta seção os autores devem apresentar uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter
soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. Ofereça ao leitor oportunidades
de refletir sobre o tema.

ANEXOS
(exemplo: imagens, fotos, esquemas, desenhos, etc.).
(Normas ABNT: Fonte Times New Roman ou Arial; tamanho 12; espaçamento 1,5
entre linhas; justificado)

