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1.

Introdução
A educação recebe influências sociais e isso significa
que de tempos em tempos, seus agentes precisam
repensar as estratégias e maneiras de integrar as
necessidades demandadas pela sociedade aos processos
inerentes às questões de ensino-aprendizagem.
Por esse viés, analisamos a inserção dos projetos
integradores como elemento para a transposição e
aprofundamento de conteúdos em conhecimento
acadêmico ao mesmo tempo em que oportuniza o
desenvolvimento de competências e habilidades próprias
da profissão escolhida.
2. Material e Métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho, observamos
analiticamente do Projeto integrador de modo a evidenciar
características do componente curricular que oportunizam
o desenvolvimento de competências e habilidades da
profissão.
Optamos pela metodologia qualitativa, em que a partir
da observação e análise de amostragens pudemos
apresentar conceituações e características do projeto
integrador como facilitador do desenvolvimento de
competências e habilidades no processo de ensinoaprendizagem.
3. Resultados e Discussão
O desenvolvimento do PI se dá nas situações
pedagógicas, em que os alunos tomam contato com os
temas a serem trabalhados. O excerto a seguir apresenta
um relato acerca do desenvolvimento das atividades
solicitadas no PI:
R2: “Através do tema Os mapas mentais os
alunos se conscientizaram a importância da
organização de vida em nossas atividades
diárias e semanais para administrar nosso
tempo. No final cada grupo apresentou seu
mapa e comentaram sobre as experiências
vividas”.

A análise dos dados nos permite afirmar que o os projetos
integradores facilitam a promoção de competências e
habilidades profissionais, favorecendo a uma aprendizagem
mais centrada no protagonismo do estudante, humanizada e
significativa.
4. Considerações finais
Temos que os resultados esperados baseiam-se na
premissa de que um processo educativo deve contemplar um
aprendizado pautado em ações e intervenções visando o
desenvolvimento de competências que permitam lidar com a
construção do conhecimento em ambiente virtual, em
particular, no componente curricular denominado Projeto
Integrador. Assim, o projeto integrador pode ser considerado
como uma prática de ensino-aprendizagem que se utiliza de
estratégias pedagógicas que levam a uma aprendizagem
reflexiva e protagonizada pelo estudante, com vistas a uma
formação profissional mais completa e adequada à sociedade
contemporânea.
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