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Um projeto educacional geralmente tem esses requisitos: 
 
1 - Título 
2 - Duração do Projeto 
3 - Públicos Alvo 
4 - Justificativa 
5 - Objetivos (geral e específico) 
6 - Referenciais Teóricos 
7 - Metodologia ou Procedimentos Metodológicos 
8 - Avaliação 
9 - Referências Bibliográficas 
10 - Anexos ou atividades a serem desenvolvidas 
 
1 - Título: 

O título do projeto apresenta a ideia central, ele pode estar fundamentado em uma 
necessidade, acontecimento ou ações a serem desenvolvidas. Dependendo do título 
escolhido podemos ou não despertar de imediato o interesse das pessoas. 
 

2 - Duração do projeto: 
 

Quanto tempo vai durar este projeto? A duração do projeto pode ser relativa, pode durar 
um dia, uma semana, um mês, um bimestre, um trimestre, um semestre ou até mesmo 
um ano letivo. 
 

3 - Público Alvo: 
 
  Pessoas que o projeto pretende acolher através das atividades propostas.  
 

4 - Justificativa: 
 

A justificativa serve como uma "introdução", nela você vai relatar quais os motivos de 
estar desenvolvendo este projeto na escola, como nasceu essa ideia, o que fez a escola 
querer tratar deste tema, você pode colocar a parte histórica ou literária (se for 
conveniente), expectativas e anseios sobre as perspectivas do projeto. Sugestão: 05 a 
10 linhas para a justificativa. 
 

5 - Objetivo geral e específicos 
 

O objetivo geral é o foco principal do projeto, apresenta a ideia central que se pretende 
alcançar com o projeto. Sugere-se começar com verbo. Ao escolher os objetivos 
específicos precisamos de certa cautela, pois os objetivos específicos sinalizam a 
abrangência de ideias capazes de nos levar a atingir nosso objetivo geral.  O ideal é de 
três até cinco objetivos.  
 

6 - Referencial Teórico: 
 

Apresenta teóricos e algumas discussões pertinentes relacionadas a temática 
apresentada, possíveis experiências que tiveram resultados positivos e que estejam 
ao encontro das intenções apresentadas no projeto. 
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7 - Metodologia: 
 

A metodologia traz a maneira de como o professor poderá introduzir o tema em sala de 
aula, onde trará detalhes de como o professor estará trabalhando o tema do projeto de 
aplicando as suas atividades. 
 

8 - Avaliação: 
 

Como vamos avaliar os estudantes durante o processo de desenvolvimento de suas 
atividades? 
A avaliação qualitativa é o grau de aquisições como socialização, interação, participação 
e conhecimento que o estudante terá com as atividades e com seus colegas durante as 
atividades, seu interesse, participação, interação e socialização com os seus colegas e a 
proposta. 
 
 
 

9- Referências Bibliográficas: 
   

Nas referências devem constar todas as fontes consultadas, para a fundamentação 
teórica do projeto, inclusive os endereços eletrônicos. Devem ser apresentadas em 
ordem alfabética. 

 
 
10 - Anexos ou atividades a serem desenvolvidas  
 

Os anexos ou atividades a serem desenvolvidas são sugestões de propostas que os 
professores poderão aplicar com os seus estudantes, lembrando que falamos em 
sugestões, para complementar os objetivos do projeto, condizentes com os objetivos do 
projeto. 
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