


2Educação Profissional no Senac

Competência para o Senac:

Foco no 
desenvolvimento 
de competências

Competência é a 
Unidade 

Curricular

Metodologia 
baseada em 

Projetos 



Estratégia que possibilita 
experiências e vivências de 

construção colaborativa com a  
promoção d o protagonismo do 

aluno d iante  d e  situações 
problematizadoras .

Base:
proje tos  (s ituaçõe s  a  

partir da  
proble matização da  

re a lidade ).

Premissa: 
alunos  apre nde m 

me lhor por me io de  
a tividade s  prá ticas .

Educação Profissional no Senac
Metodologia baseada em Projetos
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Educação Profissional no Senac
Metodologia baseada em Projetos

Fomento ao 
desenvolvimento 
socioemocional 

(marcas formativas).

Envolvimento em 
situações de 

aprendizagem 
significativas .

Desenvolvimento da 
iniciativa, 

criatividade e 
capacidade de 

julgamento , diante 
das situações 

práticas de vida.

Aproximação 
com situações 
reais do mundo 

do trabalho .
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Metodologia baseada em Projetos

Metodologia 
de projetos

Problematiza a 
realidade em que 

vive

Formula 
hipóteses

Relaciona a sua 
história com o 

desafio proposto
Toma decisões

Ressignifica sua 
aprendizagem



6Educação Profissional no Senac

Foco no 
desenvolvimento de 

competências.
Competência é a 

unidade curricular.

Projeto Integrador, 
como unidade 

curricular.

(SENAC. Documento Técnico  4 - Projeto 
Integrador, Senac DN: Rio de janeiro, 2015)



7Projeto Integrador

Articulação de 
competências 

Desenvolvimento  
das Marcas 
Formativas *

Projeto 
Integrador

Foco:
Perfil Profissional de 

Conclusão.

Meio:
desafio proposto pelo tema 

gerador.

* São Marcas Formativas no Senac: domínio técnico -científico, visão crítica, atitudes empreendedoras, 
sustentáveis e colaborativas, atuando com foco em resultados.
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Marcas Formativas

“Características a serem evidenciadas nos alunos, ao longo do processo formativo.” *

* SENAC. Documento Técnico 1 – Concepções e Princípios, Senac DN: Rio de janeiro, 2015

DOMÍNIO TÉCNICO-CIENTÍFICO

VISÃO CRÍTICA

ATITUDE EMPREENDEDORA

ATITUDE COLABORATIVA

ATITUDE SUSTENTÁVEL

PENSAMENTO CRÍTICO

CRIATIVIDADE

COLABORAÇÃO

COMUNICAÇÃO

MARCAS FORMATIVAS SENAC CONJUNTO 4CS
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

ATITUDE SUSTENTÁVEL
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Características

* PI corresponde a aproximadamente 5% da CH nas HPTNM e 10% nas CH das QPs do curso, ocorre no âmbito das demais UCs 
e é usado para sistematização do trabalho e das entregas.

É obrigatório nos cursos que formam para uma 
ocupação (exceto no Ensino Superior)

Possui carga horária * , docente e Plano de Trabalho 
Docente específicos.

É acionado a partir de um tema gerador 
(problemática relacionada à ocupação em que está 
vivenciando no curso).

Tem seu planejamento totalmente 
integrado ao planejamento das 
demais UCs.

Ocorre ao longo do processo 
formativo, concomitante às demais 
Unidades Curriculares.

Consolida entregas das demais UCs, 
permitindo o exercício das 
competências de maneira integrada.

Possui indicadores e menções de 
avaliação.



10Projeto Integrador
Etapas de execução

Etapa Processo Resultado

Planejamento 
Integrado do curso

• Definir o tema gerador do Projeto Integrador e 
seus desdobramentos em desafios; 

• Preparar o plano de ação; 
• Identificar as contribuições das Unidades 

Curriculares para o Projeto Integrador.

Tema do Projeto Integrador;
Proposta do plano de ação.

Problematização
• Validar o tema gerador do Projeto Integrador e 

seus desdobramentos em desafios; 
• Validar o plano de ação. 

Plano de ação* detalhado. 

Desenvolvimento • Executar, monitorar e avaliar o plano de ação
(estratégias para resolução do desafio). Respostas aos desafios.

Síntese • Consolidar e apresentar resultados. Resultados finais apresentados.

* Sinaliza as estratégias para a execução do projeto e as entregas parciais que os alunos deverão cumprir para atender aos de saf ios propostos.



Vídeo Projeto Integrador

Projeto Integrador
Estudo de caso
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Projeto Juventudes
Motivação

Necessidade cada vez mais 
premente de formar um cidadão 
conectado ao mundo digital, sem 
prejuízo de sua capacidade para 
refletir, criticar e de se perceber 
como agente transformador.

Unidade Curricular para 

cursos de Aprendizagem 

Profissional, cuja finalidade 

é articular saberes e 

práticas do universo das 

juventudes com fins de 

fomentar uma formação 

integral do jovem , 

fortalecendo sua trajetória 

escolar e profissional.
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13Projeto Juventudes
Foco na formação integral dos Jovens.

Consideração das demandas e temáticas da Juventude.

Articulação com questões sociais.

Ênfase em processos colaborativos voltados ao desenvolvimento socioemocional.

Uso da Metodologia STEAM.

Unidades Curriculares Carga horária

UC 6:  
Projeto de 

intervenção
20h

UC 1: Desenvolvimento socioemocional 60h
UC 2: Bem-estar pessoal e social dos jovens 20h 

UC 3: Recursos Tecnológicos no contexto social e do trabalho 24h

UC 4: Leitura e compreensão de textos no contexto social e do trabalho 28h

UC 5: Educação financeira no contexto social e do trabalho 28h

Juventudes: 180h



Obrigada!

Senac Nacional
daniela.papelbaum@senac.br
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