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PROJETO DIDÁTICO (Inserir o título do projeto elaborado pelos professores)  
? ANO, TURMA ? 

 
 

 
Nomes dos estudantes (Um abaixo do outro, em ordem alfabética) 

Professores Orientadores: Registrar em ordem alfabética 
 

 
 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 
(Usar, em todo o texto, Arial 11) 

 
  

 
1 TEMA DO PROJETO  

Informar o assunto do trabalho. Ele delimita o foco e extensão do projeto e deve estar diretamente 
relacionado ao tema do projeto principal. 
 
2 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

Título específico do trabalho. Deve ser o claro, objetivo, atraente e apresentar a ideia do projeto 
 
3  JUSTIFICATIVA  
Indique a relevância da temática abordada e da ação a ser realizada. Produza um texto 
dissertativo de umas 15 linhas a 20 linhas. Incluir fonte, citação, segundo as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas e Técnicas). 
 
4 OBJETIVOS  

 
4.1 Geral  
É o objetivo mais amplo do projeto, costuma ser escrito em uma frase mais geral. Iniciar com 
verbo de ação no infinitivo. O objetivo deve ser coerente com a intervenção a ser planejada.  
 
4.2 Específicos  
Eles são a base para a construção do Objetivo Geral. A ideia é olhar para eles e enxergar o 
caminho para construir o principal. Também devem ser frases iniciadas com verbo de ação no 
infinitivo. Elaborar três. Verificar se ao final das ações elaboradas, você conseguirá atingir o seu 
objetivo geral. Se possível, evite repetir os verbos. 
 
5 METODOLOGIA 

Apresentar o percurso que será seguido. Descrever os procedimentos metodológicos, as 
atividades a serem realizadas, onde, quando, como... (Incluir até a última atividade. Se for a Expo 
Quinze, mencionar; se houver atividade posterior, indicá-la.) 
 
6 RECURSOS 

Listar quais recursos tecnológicos, materiais e humanos serão utilizados. Dividir em blocos de 
informação, conforme consta abaixo 

6.1 Humanos 
Listar 
 
6.2 Materiais 
Listar 
 
6.3 Tecnológicos 
Listar  
 



7 CRONOGRAMA 

Especificar quais as atividades a serem realizadas, onde e quando. Anotar no quadro abaixo. 
 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL PRAZO 

   

   

   

 
8 REFERÊNCIAS  
Apresentar, conforme a ABNT, as referências usadas no texto. Exemplo:  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 
Para isso, é necessário registrar a fonte de TODOS OS TEXTOS usados para elaborar seu 
trabalho. Guarde as informações à parte, como numa lista:  
- se livro: autor(es), título, tradutor (se for o caso), edição, cidade da editora, editora, ano de 
publicação; 
- se artigo: autor(es), título, evento/revista, ano de publicação, endereço virtual, data de acesso 
(Pesquise material devidamente publicado. Evite blogs ou sites que não tenham caráter científico, 
acadêmico). 
  
 


