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Trabalhando com Projetos
O trabalho através de Projetos vem nos permitindo viver uma escola alicerçada no
real, aberta a múltiplas relações, onde a criança e o jovem se aproximam,
gradativamente, dos procedimentos de estudo e de pesquisa, observando,
analisando, selecionando, relacionando, sintetizando criticamente, e se apropriam de
sua aprendizagem, não apenas no que diz respeito à seleção de informações
pertinentes, mas também na busca de soluções adequadas para cada momento
vivido.
O conhecimento passa a ser abordado de forma globalizadora e transdisciplinar.
Através dessa abordagem, podemos tentar entender melhor o mundo sem segmentálo em áreas que para muitos de nós, durante longos anos, foram entendidas como
paralelas. A complexidade de qualquer tema de estudo aponta para uma maneira de
representar o conhecimento escolar que favoreça mais e mais o desenvolvimento de
estratégias de indagação, de pesquisa e de interpretação. A escola precisa ser um
espaço gerador de cultura, um espaço de reflexão e crítica, que utilize novas
estratégias para abordar problemas que vão além da compartimentação disciplinar.
Para tentar entender um fenômeno natural, cultural ou social, precisamos de
conhecimentos de diversas áreas.
O trabalho com Projetos visa, em última análise, a promover um processo de ensino
e aprendizagem compatível com a avalanche de informações que hoje nos
surpreende e, ao mesmo tempo, instiga e provoca.
Anualmente, garantindo o envolvimento e a participação de todos os membros da
comunidade escolar, através de diferentes estratégias e instrumentos de sondagem,
escolhemos um tema, bastante amplo, que possa atender ao maior número de
anseios e desejos, para ser o universo de pesquisa na Instituição. A esse recorte
chamamos Projeto Institucional. A partir dessa escolha, cada turma da Educação
Infantil e do Primeiro Segmento do Ensino Fundamental tenta encontrar um caminho
próprio, uma abordagem única dentro desse território de pesquisa e busca de
conhecimento. Por acreditarmos ser também a estratégia mais adequada para
propiciar a construção coletiva do conhecimento e a problematização de contextos
ligados à vida do jovem, o trabalho com Projetos é mantido no Segundo Segmento
do Ensino Fundamental, com características apresentadas na seção específica.
Dessa forma, os Projetos podem ser compartilhados por todos ou apenas atender
aos interesses de uma turma ou grupo. Mas terão sempre pontos de convergência
ligando-os ao interesse geral da comunidade escolar, favorecendo a troca e a
circulação de informações, garantindo a cooperação e a democratização do saber.
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