
Você verá que todo projeto começa pela 
apresentação de uma situação-problema.

Nesse contexto, deverá encontrar:

• a apresentação do problema em si, que poderá 
 vir na forma de uma pergunta disparadora;

• informações sobre o público-alvo, ou seja, 
 para quem a pergunta faz sentido;

• o tipo de produto que atende ao problema 
 proposto;

• os conhecimentos considerados pertinentes 
 para avançar sobre o projeto;

• e, finalmente, a listagem dos atores, das normas 
 e das regulamentações envolvidas na situação.
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Em seguida, você será convidado a investigar alguns 
aspectos do problema proposto. Essas investigações 
o levarão a aprender novos conhecimentos ou a 
aplicar conhecimentos que você já tinha. A etapa de 
investigação é fundamental, pois ela trará o novo,  
ou seja, aquilo que você precisará compreender para 
ser capaz de elaborar o produto final de cada projeto. 

Em todas as investigações, espera-se encontrar boas 
fontes de consulta, envolvimento pessoal e trabalho 
em equipe. Não ter medo de errar é fundamental, 
pois, quanto mais você se dedicar à investigação, 
maiores serão as chances de ela levá-lo às fronteiras  
do conhecimento, seja do seu conhecimento 
individual, seja do conhecimento coletivo da turma.

Podem ser muitas informações agora, mas aguarde! 
O entendimento chega quando se está pronto. 
Neste caso, isso vai acontecer quando você iniciar 
o desenvolvimento do primeiro projeto.

Escrevemos sobre as etapas dos projetos pois 
cada um deles pressupõe uma metodologia ou 
estratégia de solução. Desde a construção de 
um carrinho de rolimã até a de uma usina nuclear,  
todo projeto pressupõe etapas predefinidas que 
ajudam na sua realização e na obtenção do que 
se espera. Com o passar do tempo, você verá que 
existem vários tipos de metodologia de projetos. 
Este é apenas um deles. Mas ter tido a 
oportunidade de participar de projetos com esta 
metodologia com certeza irá ajudá-lo no futuro 
a apropriar-se de outras metodologias. 

Aprender ainda é o melhor investimento do  
mundo: rende dividendos em curto, médio e longo 
prazos – para você e para a comunidade ao seu 
redor – para usar em situações práticas ou apenas 
para sonhar com um mundo melhor. Ainda não 
inventaram nada melhor do que aprender, pois 
aprender é o alimento dos sonhos. E viver hoje 
é viver o que foi sonhado ontem!

Em seguida, o cenário no qual o projeto será 
desenvolvido também será importante. Nele, você 
encontrará um panorama do projeto, que elencará  
as etapas e informações principais. Algumas  
proposições o ajudarão a entender os objetivos 
e a justificativa do projeto. Por fim, há sugestões 
para a organização do tempo disponível. 
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Finalmente, de posse do cenário e dos conhecimentos 
necessários, chegará o momento de investir na 
elaboração do produto. Aqui, a criatividade, o senso 
estético e a tomada de decisão sobre o que for mais 
adequado devem ser os guias na condução do 
processo de produção e divulgação da resposta.
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