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RESUMO 
 
 

Visto a necessidade de estudar como os projetos de trabalho auxiliam na aprendizagem dos 
alunos, devido a pratica que vem sendo abordada sobre o tema em todo o pais. Desenvolveu-
se o presente trabalho o qual visa analisar justamente o questionamento levantado acima: 
como os projetos de trabalho em sala de aula e em outros ambientes escolares, auxiliam no 
processo de ensino aprendizagem dos alunos. Foi citado um projeto que está sendo aplicado 
em uma determinada escola pública do estado de São Paulo, o qual é um projeto de educação 
ambiental que envolve diversas disciplinas, sendo um projeto interdisciplinar. No século XXI, 
em escolas tanto públicas como privadas, a pratica dos projetos de trabalho vem sendo 
comum, portanto, visa-se a análise de como a aprendizagem por meio destes projetos tem 
relevância de aplicação. A educação ambiental que vem sendo destacada atualmente, em si é 
um tema interdisciplinar. Abrange o estudo e analise do meio, levando a um posicionamento 
maior com relação a este tema tão comentado na mídia atual. Assim este trabalho visa 
compreender como as diversas disciplinas vêm abordando o tema, através de seus projetos. 
Alem da análise da aplicação do projeto em questão, foram realizadas revisões bibliográficas 
sobre os temas de projetos de trabalho, educação ambiental e interdisciplinaridade, bem como 
a abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre as práticas do tema. O trabalho que 
esta sendo analisado se discorre de forma interdisciplinar envolvendo todos os professores da 
escola, foram realizados: trabalhos de campo, laboratoriais, pesquisas, montagem de 
maquetes, analise de dados do local, entre as mais diversas atividades que podem ser 
desenvolvidas com este único projeto. Além dessa interdisciplinaridade sendo trabalhadas de 
forma assídua, as questões de reconhecimento do espaço, do entrono da escola (local onde se 
desenvolve o mesmo), vem sendo desenvolvidas. Desta forma, os alunos da escola podem 
obter uma percepção do bairro onde mora assim levar com eles a conscientização da 
preservação do local. Os resultados preliminares apontam que o trabalho com projetos traz 
benefícios na aprendizagem dos alunos de acordo com a maneira que o mesmo é aplicado, ou 
seja, deve ter um planejamento, o desenvolvimento de cada etapa, deve acontecer de acordo 
com o previsto além de considerar a realidade do retorno da vida dos alunos, ao seu ambiente. 
Este trabalho vem contribuir com as pesquisas já existentes sobre o assunto na área de 
educação, podendo servir de referência para outras pesquisas sobre o tema. 


