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Pesquisa Educacional e 
Transdisciplinaridade: sistemas 
abertos de conhecimento 



Construindo aulas 
transdisciplinares



01.
Planejamentos 
transdisciplinares 
– isso é possível?



Planejamento + vontade.....





Os momentos de trocas entre
professores são majoritariamente raros
ao longo do ano. Torná-los eficazes é
fundamental para o sucesso de um
projeto transdisciplinar.



Entender os links existentes entre os
conteúdos das diversas disciplinas auxilia
a aprendizagem conjunta de conteúdos
sem rotulá-los como monodisciplinares



02.
Reuniões 
pedagógicas como 
alicerce da 
transdisciplinaridade



Reuniões periódicas

→ realidade em muitos colégios públicos.
→ realidade em colégios particulares de 
ponta.
→ Prós e contras.



Construindo juntos...

→ Avaliando temas a serem debatidos



Construindo juntos...

→ Avaliando métodos a serem utilizados



03.
Continuidade ou 
pontualidade?



Escolhas.....

→Como aliar o projeto transdisciplinar 
com o conteúdo programático de mina 
disciplina?
→ Como garantir que meus alunos 
estejam preparados para avaliações 
externas?
→ Como avaliar o desenvolvimento de 
habilidades e competências?



→  A implantação pontual de projetos 
pode contribuir para o aumento 
gradativo de sua importância no 
cronograma de aulas.

→ Criação de tempos específicos para 
projetos: vantagens e riscos

→ Projetos com estratégia de marketing 
escolar?



04.
Aliando o tradicional 
ao inovador



→Escola Parque: estudo de caso

→ Reuniões pedagógicas semanais 
obrigatórias
→ TDEP
→ Excursão anual
→ Aulas de projetos
→ Laboratório eficaz
→ Sala Multiuso
→ Salas conectadas a internet
→ Resultado? Cobrança?



05.
O mundo como sala 
de aula







→Contextualização como instrumento 
pedagógico.

→ Deveres de casa e inteligências 
múltiplas.

→ Saídas de campo



06.
Analisando questões 
interdisciplinares



(FUVEST 2018) O fogo é uma reação em cadeia que libera calor e luz. 
Três de seus componentes fundamentais são combustível, comburente 
(geralmente o O2 atmosférico), que são os reagentes, e calor, que faz 
os reagentes alcançarem a energia de ativação necessária para a 
ocorrência da reação. Retirando-se um desses três componentes, o 
fogo é extinto. Para combater princípios de incêndio em ambientes 
domésticos e comerciais, são utilizados extintores de incêndio, 
equipamentos que contêm agentes extintores, isto é, substâncias ou 
misturas pressurizadas que retiram pelo menos um dos componentes 
fundamentais do fogo, extinguindo-o. Três dos agentes extintores mais 
comuns são água, bicarbonato de sódio e dióxido de carbono. 
a) Em qual dos três componentes do fogo (combustível, comburente 
ou calor) agem, respectivamente, a água pressurizada e o dióxido de 
carbono pressurizado, de forma a extingui-lo? Justifique. 

b) A descarga inadvertida do extintor contendo dióxido de carbono 
pressurizado em um ambiente pequeno e confinado constitui um risco 
à saúde das pessoas que estejam nesse ambiente. Explique o motivo. 

c) O agente extintor bicarbonato de sódio (NaHCO3) sofre, nas 
temperaturas do fogo, decomposição térmica total formando um gás. 
Escreva a equação química balanceada que representa essa reação



(ENEM) 

A partir desses dados, foram feitas as afirmações abaixo.
I As famílias brasileiras, em 30 anos, aumentaram muito o consumo de 
proteínas e grãos, que, por seu alto valor calórico, não são 
recomendáveis.
II O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser 
considerado indicador de alerta para a saúde, já que a obesidade pode 
reduzir a expectativa de vida humana.
III Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade 
decorrente das novas dietas alimentares.
É correto apenas o que se afirma em:

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III.



07.
Avaliações 
interdisciplinares / 
transdisciplinares



→  O que avaliar? Competências, 
habilidades, conteúdos.

→ Como avaliar? Aluno

→ Como avaliar? Professor




