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ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

(todas as informações em vermelho devem ser excluídas para inserção do texto elaborado pelo candidato) 
Formatação: arquivo em PDF; tamanho máximo do arquivo 10 MB; tamanho da fonte 12; espaçamento 

simples; os textos devem ser inseridos dentro da célula específica de cada tópico. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
MATRÍCULA  CAMPUS  

LICENCIATURA   
TÍTULO DA PROPOSTA  

 
APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Espera-se que o acadêmico apresente o objeto central da sua proposta pedagógica e o problema que 
se pretende discutir ou resolver. Demonstrar a relevância da proposta de trabalho para sua formação 
docente, para área científica em que se encontra e para a escola da educação básica, 
contextualizando realidades educacionais locais e/ou regionais e possíveis contribuições da proposta 
pedagógica para o desenvolvimento do ensino de forma transformadora e/ou inovadora. Deve-se 
fundamentar as argumentações e justificativas da intervenção pedagógica citando possíveis teóricos 
que fundamentem as vertentes pedagógicas da proposta. (citações: observar a ABNT) 

 
OBJETIVOS 

Indicar o que espera alcançar em termos da formação docente ou de melhoria da qualidade do 
ensino para os participantes.  Os objetivos devem ser escritos observando o que se pretende 
apresentar como resultados dos subprojetos e da ação pedagógica proposta. Assim, além de 
contribuir para as reflexões do ensino das áreas, deve conter também verbos que demonstrem a 
produção objetiva de resultados, os quais irão auxiliar posteriormente no desenvolvimento do 
projeto institucional e produção dos resultados.  
 
Os verbos a seguir, segundo Vanum (20025) poderão ajudar na construção dos objetivos: 
 

 Conhecimento: definir, dizer, enunciar, citar, nomear, relatar, redefinir, expor, detalhar, 
identificar, assinalar, marcar, sublinhar, listar, registrar, especificar, mostrar, repetir, 
distinguir, reconhecer, recordar, definir. 

 Compreensão: deduzir, codificar, converter, descrever, identificar, definir, demonstrar, 
distinguir, ilustrar, interpretar, explicar, expor, exemplificar, parafrasear, concretizar, narrar, 
argumentar, decodificar, relacionar, extrapolar, opinar, inferir, predizer, generalizar, resumir, 
induzir, organizar, compreender, codificar, converter. 

 Aplicação: resolver, interpretar, dizer, expor, redigir, explicar, usar, manejar, aplicar, 
empregar, utilizar, comprovar, demonstrar, produzir, aproveitar, praticar, relacionar, 
dramatizar, apresentar, discriminar, traçar, localizar, operar, ilustrar. 

 Análise: identificar, distinguir, descrever, diferenciar, relacionar, isolar, separar, fracionar, 
desarmar, decompor, examinar, localizar, abstrair, discriminar, detalhar, detectar, omitir, 
dividir, seccionar, especificar, descobrir. 

 Síntese: narrar, expor, explicar, sumariar, esquematizar, compilar, construir, formular, 
compor, organizar, projetar, simplificar, inventariar, classificar, agrupar, distinguir, 
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reconstruir, modificar, recompor, combinar, gerar, reorganizar, estruturar, planejar, 
conceber, programar, produzir. 

 Avaliação: sustentar, justificar, criticar, valorizar, escolher, selecionar, verificar, contatar, 
comprovar, estimar, medir, revisar, eleger, decidir, concluir, precisar, provar, comprovar, 
avaliar, categorizar, fundamentar, opinar, demonstrar, contrastar, julgar. 

 
 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 
Apresentar as ações que o acadêmico pretende implementar no âmbito da proposta de trabalho 
tendo em vista as ações previstas no projeto institucional. Deve-se descrever a maneira pela qual vai 
desenvolver o trabalho, em detalhes (o que equivale, num projeto de pesquisa convencional, a 
descrição da metodologia) 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Apresentar os resultados que espera alcançar em termos da formação docente e de melhoria da 
qualidade do ensino durante o desenvolvimento de suas ações de intervenção pedagógicas. Deve-se 
apresentar suas pretensões sendo que, esse tópico, deve estar afinado com os objetivos 

 
REFERÊNCIAS 

Mesmo que tenha sido citado no corpo de texto várias fontes bibliográficas, o candidato deve 
referenciar somente os 3 principais títulos que fundamentam teoricamente a proposta de 
intervenção pedagógica. Observar as normas da ABNT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


