Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora

Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância
Informação Prova da Disciplina de TPIE - Módulo: 11 – Projeto de Intervenção Pedagógica

Modalidade da Prova: Escrita
Conteúdos
1.

Projeto

de

Ano Letivo 2016/17

Competências Específicas
Intervenção

Pedagógica

Perceber a importância de um

Cotação

Portfólio:

- Conseguir caracterizar cada uma

1.2. Características de um Projeto;

das partes que compõe o Projeto

1.3. Distinção entre: Projeto e
Plano; Projeto Educativo; Projeto de

Pedagógico – seus objetivos e
preparação;

Planificação do projeto

200 pontos

- Tratamento
linguístico

Índice

5 pontos

➢ Tema

- Seleção de
conteúdos com
qualidade

2 pontos

➢ Título

2 pontos

2. Pedagogia de Projetos

2.1. O que é o Trabalho de Projeto;
2.2. Fases de um Relatório de

- Elaborar a parte teórica de um
Projeto Pedagógico.

- Organização

2 pontos

- Exequibilidade do
Projeto de
intervenção

➢ Duração prevista

2 pontos

- Criatividade

➢ Data de início

2 pontos

- Rigor científico e
tecnológico

➢ Como surgiu?

15 pontos

➢ O que posso explorar?

40 pontos

Projeto

Pedagógico.

Critérios de
Classificação

➢ Faixa etária do grupo

Material

- Apresentação
gráfica

Projeto Pedagógico;

1.1. O que é um Projeto;

Estabelecimento;

Estrutura da Prova
(tipo de questão)

- Adequação das
atividades à faixa
etária selecionada.

Capa de
plástico
Papel

Projeto: fundamentação, fase de
preparação, fase de lançamento,
fase de organização/planificação,
fase

de

realização,

fase

de

➢ O que penso explorar

5 pontos

➢ Primeira abordagem 15 pontos
ao grupo

avaliação, fase de divulgação.

➢ Como vou explorar o 35 pontos

2.3. Meios para a concretização de

projeto

um Projeto, relacionados com as

➢ Inventário

etapas de desenvolvimento infantil.

recursos

2.4. Elaboração teórica de um
Projeto de Intervenção Pedagógica
a partir de uma experiência prática.

de

50 pontos

➢ O que vou atingir?
➢ Preparação

da

apresentação

do

trabalho

5 pontos

20 pontos

