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DOCUMENTO INFORMATIVO
Este documento visa apoiar os/as formadores/as na apresentação e implementação da metodologia
de Gestão de Projetos (GP) no âmbito da Formação Profissional.
O guia «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade» baseia-se nos princípios e demais informações aqui apresentadas.
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1. INTRODUÇÃO
Com base no guia «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade», os/as formandos/as adquirem novas competências ao aplicar a metodologia de Gestão de Projetos durante um unidade de
formação com a duração total de 30 horas. Além de ficarem a conhecer os conceitos fundamentais
da gestão de projetos, adquirem outras aptidões e competências e desenvolvem os valores necessários à completa consecução de um projeto.
Um projeto, no âmbito desta conceção, caracteriza-se pelos seguintes aspetos:
1.- Aprendizagem pela Ação ou Experiência de Aprendizagem
Um projeto em contexto escolar deve sempre dar aos/às formandos/as a oportunidade de
acumular experiências e vivências que facilitem a aprendizagem. O conhecimento e a ação
estão relacionados: A aquisição de conhecimentos deve passar pela experiência de ação
(aplicação prática), da mesma forma que a experiência de ação deve conduzir à aquisição de
conhecimento. A aprendizagem pela ação (ou a experiência de aprendizagem) encontra
sucesso apenas quando se verifica a associação entre aquisição de conhecimento e a aplicação prática e vice-versa, ou seja, quando a aplicação prática deriva do conhecimento e o
conhecimento deriva da aplicação prática.
A nosso ver, os projetos sem experiências de aprendizagem não são projetos.
2.- Problema, Pedido de Proposta de Projeto e Cliente
O projeto inicia-se sempre a partir de um problema relacionado com questões profissionais e
surge sob a forma de um pedido de proposta de projeto. Este problema profissional pressupõe que, pelo menos no início do projeto, não seja ainda possível definir claramente o(s)
objetivo(s) a alcançar ou qual a resolução do mesmo. Um pedido de proposta de projeto significa que o problema profissional ‘pertence’ a uma pessoa que tem interesse na sua resolução: designamos esta pessoa como cliente. Uma das características dos problemas profissionais é que existem várias maneiras de resolver o problema e há espaço para diferentes soluções.
Na nossa opinião, os projetos, em contexto escolar, que não têm estas características - existência de um problema profissional, um pedido de proposta de projeto e um/a cliente - não
são projetos.
3.- Equipa de Projeto e Trabalho em Equipa
Os pedidos de proposta são transmitidos do/a cliente para a equipa do projeto, que, a partir
desse momento, é responsável pela resolução do(s) problema(s). Este(s) deve(m) ser suficientemente complexo(s) para exigir(em) a necessidade de cooperação entre os/as formandos/as.
Os projetos que não exigem cooperação entre os membros da equipa, do nosso ponto de vista, não são projetos.
4.- Contexto do Projeto
Os projetos surgem e desenvolvem-se sempre num contexto específico, composto, por
exemplo, por grupos de interesse (stakeholders - os/as diretamente afetados/as pelo projeto
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ou os/as que têm um interesse nele). Juntamente com estes elementos sociais, há outros
como os culturais (p.e., normas), factuais (p.e., legislação) e imateriais (p.e., a história do projeto).
Os projetos que não consideram e integram o seu contexto não são, a nosso ver, projetos.
5.- Limitações - tempo e recursos
Num projeto, há sempre limitações que dificultam a resolução do problema:
- O Tempo: Os projetos têm um início e um fim definidos
- Os Recursos: Os projetos envolvem sempre recursos limitados.
Os projetos sem limitações não são, a nosso ver, projetos.

O Método de GP versus Metodologia de GP. No âmbito da presente conceção, pretendemos conseguir construir um processo de resolução de problema cooperativo que facilite as experiências de
aprendizagem. Assim, falamos de uma metodologia de GP e não de um método. A Gestão de Projetos não é um método mas uma metodologia global que reúne vários métodos ( como o trabalho em
equipa, moderação, apresentação). Neste tipo de projetos de âmbito escolar, os/as formandos/as
encontram espaços abertos para uma ação independente, ao mesmo tempo que adquirem knowhow, métodos e experiências essenciais para utilizar esta autonomia de forma produtiva dentro das
suas equipas.
A aplicação da GP ao contexto pedagógico do ensino de projetos é uma conceção didática independente que promove, como ideias-chave, a resolução de problemas, a auto-organização e a aprendizagem cooperativa. «O ensino de projetos», deste ponto de vista, está ligado à noção de John Dewey
que valoriza o conhecimento em função da sua utilidade para as pessoas, ou seja, do que acrescenta
às suas ações e modos de vida. Os processos de ensino e aprendizagem não devem ser restringidos a
um «receituário de temáticas prontas para consumo». Devem antes proporcionar experiências de
aprendizagem, ou seja, criar espaços para desenvolver mais experiências e adquirir conhecimentos.
De forma a evitar mal-entendidos que possam surgir das diferenças nas experiências prévias dos/as
formandos/as, as seguintes questões devem ser explicadas antes do início do projeto:


A GP não é um novo método de ensino; é um conjunto de métodos de trabalho interligados,
que são aplicados há muito em áreas como a economia e as ciências.



A metodologia de GP é aplicada sempre que um problema é demasiado complexo para ser
resolvido por uma pessoa só, no período especificado, e se é necessário ter conhecimentos
de várias disciplinas ou áreas de atividade para o resolver.



O ponto de partida do projeto não é um tema (do conteúdo programático) mas um problema
do contexto profissional para o qual os/as formandos/as devem encontrar uma solução. Este
assume a forma de um pedido de proposta de projeto e a adjudicação/confirmação do projeto pode ser realizada pelos/as formando/as ou pelo/a formador/a. Antes do início do projeto, o enquadramento e condições na escola devem ser negociados e deve haver um acordo
sobre como o projeto se integra na rotina do/a formando/a. É útil, mas nem sempre possível,
alterar o horário normal dos/as formandos/as enquanto decorre o projeto.

A clarificação do enquadramento e condições inclui a clarificação da documentação e avaliação do
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trabalho do projeto. A documentação é composta essencialmente por duas partes:


Diário de Bordo: Os/as formandos/as documentam o progresso do trabalho e da aprendizagem da equipa. Simplifica o resumo das atividades de planeamento, dividindo-as em períodos, permitindo que no fim do processo cada passo possa ser avaliado individual e coletivamente.



Documentos da Gestão do Projeto: São elaborados durante o processo. Normalmente têm
uma estrutura já definida (p.e., a análise dos/as stakeholders, matriz dos objetivos). Diferem
no seu formato específico, que depende do projeto e da abordagem assumida.

O tema da avaliação de desempenho do/a formando/a foi desenvolvido num documento independente, “O ensino baseado em GP e o trabalho em sala de aula: a avaliação do sucesso da aprendizagem”, já que é um tema bastante complexo per se.

2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A GP é um sistema de trabalho amplamente utilizado a nível profissional e aceite mundialmente.
Requer: responsabilidade pessoal, fiabilidade, trabalho em equipa, antecipação de acontecimentos
com relações de causalidade e criatividade em ação. A aprendizagem da GP não é possível sem
«aprender fazendo». Aprender a GP implica planear e executar projetos em equipas, garantir,
enquanto equipa, a qualidade dos resultados do projeto e refletir sobre a aprendizagem e o processo
de trabalho. As competências associadas ao trabalho em projetos, tais como a resolução de problemas e a garantia da qualidade dos resultados (ou seja, a gestão de projetos) são competênciaschave e de elevado valor profissional. O trabalho em projetos facilita experiências de aprendizagem
que normalmente não são proporcionadas pelo ensino em sala de aula, que incluem, por exemplo, a
experiência de resolver problemas em equipa. Através de projetos reais, realizados em equipa, o
ensino baseado em projetos contribui para a promoção de competências profissionais e de estudo
avançadas. Para alcançar estes exigentes objetivos, é necessário que os/as formadores/as trabalhem
em conjunto e de forma intensiva. Este trabalho colaborativo deve fundar-se no plano anual de atividades letivas, incluindo o intercâmbio regular de métodos, técnicas, temas, média e critérios de avaliação.
Depois de trabalhar com a metodologia de GP, com o Guia «Gestão de Projetos: Definir Padrões de
Qualidade», os/as formandos/as terão adquirido: (a) experiências básicas de conteúdos específicos
de uma área profissional e conhecimentos sobre como dividir esses conteúdos numa sequência lógica de passos; (b) experiência de trabalho em equipa e terão aprendido a acompanhar os processos
de trabalho a nível interpessoal e a analisar e desenvolver soluções; (c) técnicas concretas que ajudam a estruturar e planear procedimentos de trabalho complexos.

2.1. PRINCÍPIO DE AÇÃO COMPLETA

Um dos princípios orientadores é o de «ação completa». Este implica, essencialmente, que são os/as
formandos/as que planeiam, executam, finalizam e avaliam ações e decisões em situações operacionais. O objetivo é que sejam capazes de analisar um problema como um todo e avaliar e melhorar as
suas próprias ações.
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A presente conceção didática (com duração de 30 horas) foca sobretudo as duas fases iniciais: (1)
iniciar e (2) planear um projeto. Para assegurar uma ação completa, é necessário, numa fase posterior, (3) executar e (4) avaliar o plano do projeto.

2.2. PRINCÍPIO DE SIMPLIFICAÇÃO DIDÁTICA

O guia «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade» estrutura-se em torno de uma estrutura
dupla:


Três conceitos didáticos fundamentais: (1) aprendizagem auto-organizada, (2) aprendizagem
cooperativa e (3) aprendizagem baseada na resolução de problemas;



Um esquema de aprendizagem em duas fases (princípio da simplificação didática).

Esta abordagem está representada no seguinte gráfico:
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A GP é uma metodologia para resolver problemas em equipa, recorrendo a um conjunto de técnicas
de resolução de problemas que visam estimular o trabalho autónomo dos/as formandos/as. Estas
competências não são inatas. Pelo contrário, devem ser adquiridas, cumulativamente, a partir da
primeira fase:
Aprendizagem baseada na resolução de proComo se resolve um problema de forma sistemática?
blemas:
Aprendizagem cooperativa:

Como se coopera com os/as outros/as de forma efetiva/produtiva?

Aprendizagem auto-organizada:

Como se organiza o seu próprio trabalho e aprendizagem?

Na primeira fase, a metodologia é aprendida através do guia de Gestão de Projetos e da sua aplicação a um problema simples (organizar uma viagem de estudo). Na segunda fase, o conteúdo aprendido (a metodologia GP) será aplicado a um problema profissional (mais complexo e interdisciplinar).
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Nesta, o que constitui novidade é o problema profissional. Em relação à metodologia GP, a segunda
fase é uma repetição, logo as competências de GP irão ser reforçadas.
Considerando o modelo de ação completa, deve passar-se pelas seguintes fases do projeto, num
esquema de duas fases:


Iniciar e planear o projeto durante 30 horas (um projeto de formação simples: concentra-se
na aprendizagem da metodologia);



Iniciar e planear o projeto (um projeto real mais exigente: concentra-se na aplicação da
metodologia a um problema profissional complexo);



Realizar e avaliar o projeto real.

ESQUEMA DE UMA FASE, COMO ALTERNATIVA:
Na conceção didática, prevê-se uma duração de 30 horas para a primeira de duas fases. Dependendo
(1) do nível de dificuldade do problema e (2) dos conhecimentos prévios dos/as formandos/as, a
segunda fase pode demorar tanto quanto a primeira.
Uma alternativa, preferida por algumas escolas, é resolver um problema mais complexo já na primeira fase. No entanto, os/as formandos/as precisam de um acompanhamento rigoroso pelo/a formador/a, dado que enfrentam dois problemas em simultâneo: (1) Aprender a metodologia e (2) Aplicar
a metodologia a um problema complexo. Em relação ao modelo de ação completa, os/as formandos/as passam pelas seguintes fases:


Iniciar e planear o projeto com uma duração de 30 horas (projeto verdadeiro e complexo:
aprender e aplicar a metodologia e, ao mesmo tempo, resolver um problema profissional
complexo)



Realizar e avaliar o projeto real.

2.3. PRINCÍPIO DE ASSOCIAÇÃO DE CONCEÇÕES DIDÁTICAS

Os três conceitos didáticos, que a seguir se apresentam com recurso a exemplos, são a base de
ambas as fases:

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: COMO SE RESOLVE UM PROBLEMA DE FORMA SISTEMÁTICA?
Princípio

Técnica

Objetivo

Ref. Guia

Contextualização

p.e., Análise dos/as Stakeholders

Analisar as forças no contexto

Cap. 4.1. - p. 21

Âmbito/Limite

p.e., Matriz dos Objetivos

Definir objetivos e não-objetivos

Cap. 4.2. - p. 26

Divisão

p.e., Planeamento das Etapas

Dividir o projeto por etapas

Cap. 4.3. - p. 28

Estrutura

p.e., Estrutura Analítica do Projeto

Estruturar o projeto por WP

Cap. 5.1 - p. 32

Ordenação

p.e., Calendário Global do Projeto

Definir a ordem dos WP

Cap. 5.3 - p. 39



Nota: Durante a formação em GP, as técnicas são a prioridade. Os/as formandos/as devem
aperceber-se dos seus princípios implícitos durante a sua reflexão. Mais tarde, irão poder
«jogar» com os princípios, ao transferi-los para outros problemas. A assimilação dos princípios facilita a transferência das competências adquiridas em resolução de problemas para
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outros problemas (transferência da aprendizagem em contextos distintos).

APRENDIZAGEM COOPERATIVA: COMO SE COOPERA COM OS/AS OUTROS/AS DE FORMA EFETIVA/PRODUTIVA?
Princípio

Técnica

Objetivo

Facilitar

p.e., Teste GIRA

Identificar os pontos fortes dos Cap. 2.3 - p. 11
elementos da equipa

Integrar

p.e., Funções da Equipa

Esclarecer as responsabilidades

Cap. 2.4 - p. 15

Controlar

p.e., Regras de Funcionamento

Acordar as regras

Cap. 2.5 -p. 17

Refletir

p.e., Reflexão em Equipa

Reforçar autocontrolo

Cap. 2.6 - p. 18

Documentar

p.e., Realização do Projeto

Quem faz o quê, quando...

Cap. 6.1 - p. 47



Ref. Guia

Nota: Durante a formação de GP, os/as formandos/as trabalham em equipas distintas, mas
têm as mesmas tarefas. A vantagem desta abordagem é depois poderem comparar resultados, bem como aprender uns/umas com os/as outros/as. Outra abordagem possível é dividir
um exercício em partes e cada equipa trabalha numa parte diferente. A constituição das
equipas pode ser decidida pelo/a formador/a ou pelos/as formandos/as. Nenhuma equipa
deve conter mais do que 6 pessoas. Durante a primeira fase de aprendizagem e trabalho (ver
Guia), os/as formandos/as devem discutir as diferentes competências que existem nas suas
equipas e negociar as regras de funcionamento e as funções de cada elemento. Cada equipa
deve ter um/a moderador/a. É importante, portanto, que as regras de moderação sejam claras (manter a neutralidade, controlar através de perguntas, incluir todos os elementos, anotar as perguntas/problemas/resultados no momento para que nada fique esquecido, etc.). A
função de moderação pode ser rotativa ou pode ser atribuída a apenas um elemento para
toda a duração do projeto.

APRENDIZAGEM AUTO-ORGANIZADA: COMO SE AUTO-ORGANIZA O TRABALHO E A APRENDIZAGEM?
Princípio

Técnica

Objetivo

Ref. Guia

Fecho do processo

p.e., Ação Completa

Facilitar a experiência

Cap. 1.3 - p. 7

Aprendizagem

p.e., Diário de Aprendizagem

Refletir sobre a experiência de Cap. 2.2. - p. 10
aprendizagem

Participação

p.e., Work Packages

Assumir responsabilidades

Cap. 5.2, p. 36

Antecipação

p.e., Análise de Riscos

Agir preventivamente

Cap. 5.6 , p. 42

Apresentação

p.e., Apresentação dos Resultados

Apresentar os resultados

Cap. 7.1, p. 51

Pode-se distinguir de forma analítica entre os três conceitos didáticos, porém o trabalho em GP e a
formação baseada em projetos para serem bem-sucedidos necessitam de garantir em conjunto estas
três componentes. Esta ideia fica demonstrada, por exemplo, com a Estrutura Analítica do Projeto
(princípio «Estruturar», aprendizagem baseada em problemas) que é um pré-requisito para facilitar a
responsabilidade individual (princípio «participar», aprendizagem auto-organizada).
Finalmente, é o conjunto de três componentes - aprendizagem baseada na resolução de problemas,
aprendizagem cooperativa, aprendizagem auto-organizada - que constrói o sistema que constitui a
GP.
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2.4. PRINCÍPIO DE VARIEDADE DE PAPÉIS NA AULA

A abordagem do Guia orienta-se para a ação/experimentação em aula. É preciso, portanto, que tanto
os/as formadores/as como os/as formandos/as estejam dispostos/as a assumir papéis diferentes,
conforme o exijam determinadas situações.
Os/as formandos/as utilizam a iniciativa e trabalham ativa e frequentemente de forma independente dentro da equipa. Trabalham num pedido de proposta de projeto para resolver o problema de
um/a cliente imaginário/a ou real. Como contratados/as, encontram uma solução e implementamna. Durante as fases de planeamento e organização, adquirem conhecimentos, bem como competências sociais e pessoais – sobretudo aptidões para agir e tomar decisões em situações complexas.
Refletem sobre o seu trabalho e os seus processos de aprendizagem.
Os/as formadores/as assumem duas funções centrais: Por um lado, com a responsabilidade de criar
um espaço para a aprendizagem auto-organizada e apoiar os/as formandos/as que o utilizam enfrentam um desafio ao seu papel de formadora/a ou pedagogo/a. Para essa função, utiliza-se o termo
facilitador/a. Por outro lado, os/as formadores/as frequentemente assumem o papel de cliente1 no
contexto de GP. O/a formador/a é que decide o momento certo para assumir estas funções distintas.
É útil, no entanto, fazê-lo de forma transparente e dentro de um enquadramento específico (p.e.,
através de horários estabelecidos com antecedência, para a função).
O papel do/a formador/a ou pedagogo/a não é o do/a tradicional intermediário/a de conhecimento,
porque a aquisição e a aplicação do conhecimento estão interligadas com o progresso do projeto (ver
comentário à frente sobre mal-entendidos). A aprendizagem acontece, idealmente, durante o processo de resolução do problema. Por exemplo, a informação em falta é alvo de pesquisa e análise
independente. Se o contexto de aprendizagem está construído de forma adequada (com livros, revistas, internet, laboratório, oficina, etc.), os/as formandos/as podem adquirir por si os conhecimentos
necessários para resolver o problema. É por esta razão que o/a formador/a se deve concentrar principalmente no papel de colega de aprendizagem e facilitador/a, no qual lhes compete:


Garantir que os requisitos e o enquadramento escolar são satisfatórios ao longo do projeto;



Acompanhar os/as formandos/as no seu trabalho em equipas;



Partilhar alguma ajuda seletiva para ajudar a resolver problemas contextuais ou metodológicos, sem interferir muito;



Garantir que o ambiente de aprendizagem é agradável e ajudar apenas no caso de haver
conflitos dentro da equipa;



Tornar transparentes os padrões da avaliação de desempenho e os resultados esperados;



Realizar a avaliação final no fim do projeto.

Um mal-entendido comum é que os/as formadores/as já não podem ensinar conteúdos diretamente
aos/às formandos/as. De facto, a aprendizagem é mais eficaz quando os/as formandos/as adquirem
a informação sozinhos/as. Pode, porém, não ser muito eficiente, quando os/as formandos/as demoraram bastante tempo até dominarem um determinado tema e esse tempo faz falta para a realização
de outras tarefas do projeto. É por isso que os/as formador/as estão sempre presentes e a analisar a

1

Os/as formadores/as devem tentar compreender o ponto de vista do/a cliente, mesmo quando o pedido de proposta de projeto provém
de um/a cliente externo/a. Este «jogo de papéis» ajuda a evitar ambiguidades e incertezas e encoraja os/as formandos/as a concentrarem-se nas necessidades do/a cliente.
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situação: Faz sentido que os/as formandos/as adquiram a informação sozinhos/as ou é melhor ensinar esse tema de forma já sistematizada? Neste contexto, é importante estabelecer um equilíbrio
entre a eficácia (aprendizagem auto-organizada) e a eficiência da aprendizagem (ensino controlado
externamente). Para responder à pergunta ‘Quando faz sentido que o/a formador/a intervenha?’, é
útil perguntar: ‘Que experiências se tornam possíveis e são estas as experiências pretendidas?’.
Outro mal-entendido frequente é a ideia de que os/as formadores/as têm de dar o controlo das
aulas aos/às formandos/as e só podem observá-los (porque é suposto os/as formandos/as aprenderem de forma autónoma). De facto, o oposto – o controlo total do/a formador/a – é verdade. Porém,
a aprendizagem auto-organizada necessita de controlo sobre o contexto pelo/a formador/a! É
necessário garantir o tempo necessário para as entrevistas com elementos das equipas ou com as
próprias equipas para avaliar o progresso e o trabalho. Se houver clientes externos/as, é o/a formador/a que faz a ponte entre estes e os/as formandos/as: os/as formadores/as ajudam a preparar as
conversas (p.e., como se comportar com um/a cliente). Além disso, o/a formador/a deve falar com
os/as clientes antes para verificar se os problemas são apropriados para as experiências de aprendizagem pretendidas. Acresce que as conversas com os/as clientes devem ser avaliadas numa fase
posterior.
Um outro papel possível da/o formador/a é o papel de formador/a. A aquisição da metodologia de
GP é estimulada, por um lado, pelo guia de GP, que expõe os passos diferentes do processo. Existem
duas abordagens possíveis. Os/as formadores/as que se sintam pouco à vontade com a metodologia
podem utilizar o guia para apoiar a preparação das aulas. Por outro lado, os/as formadores/as que se
sintam à vontade com a metodologia podem demonstrar e apresentar os diferentes passos do processo de forma ativa e podem utilizar o guia para avaliar as demonstrações, com o apoio dos passos
do processo documentados. Esta abordagem tem a vantagem de permitir a experiência de um
exemplo verdadeiro; porém, é mais exigente. Os/as formadores/as têm de alternar entre mais
papéis:


Formador/a da metodologia GP



Mediador/a de informação específica profissional



Facilitador/a e colega de aprendizagem



Cliente

Os papéis servem funções diferentes (facilitador/a vs. cliente, p.e.). Por isso, é importante que os/as
formandos/as saibam qual o papel assumido em cada momento.

2.5. PRINCÍPIO DE ORIENTAÇÃO PARA AS ETAPAS

O princípio de orientação para as etapas está diretamente ligado ao princípio de ação completa.

CLARIFICAÇÃO DAS TAREFAS DO PROJETO - INICIAR O PROJETO
No contexto económico e profissional, os pedidos de proposta de projeto são apresentados como
problemas, que são entregues a uma equipa de profissionais na resolução dos mesmos (neste contexto: os/as formandos/as). São estes/as que analisam problema e contexto na primeira etapa.
Podem clarificar-se ambiguidades dirigindo perguntas específicas ao cliente, antes de especificar a
descrição do problema e a definição de objetivos. É importante deixar tempo suficiente para a fase
da especificação do problema porque é central para a gestão do projeto e para a orientação para o/a
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cliente. Uma comunicação intensiva e bem-estruturada entre cliente e equipa é a chave de sucesso,
embora formular a pergunta «certa» tenha também um papel fulcral.
Apesar de o «esclarecimento das tarefas do projeto» se efetuar no início do planeamento, resultando no Caderno de Gestão do Projeto, este não demonstra o que tem de ser feito com detalhe suficiente. Para fazer uma proposta séria ao/à cliente, os/as formandos/as devem obter outras informações, que têm de ser estruturadas e avaliadas (análise dos stakeholders, matriz dos objetivos, plano
das etapas). Estes documentos constituem a base do Caderno de Encargos. Todo o plano global
essencial serve para clarificar o pedido: o problema do/a cliente é perspetivado de diferentes pontos
de vista e é analisado e especificado através de uma variedade de ferramentas até que as duas partes (cliente e equipa) cheguem a um acordo sobre a descrição do problema.

PLANEAMENTO DETALHADO - PLANEAR UM PROJETO
É aqui que se inicia o planeamento detalhado do projeto. Esta fase tem como objetivo definir responsabilidades, organizar as ações por ordem cronológica e quantificar recursos. Apenas no fim desta fase, que acaba com a análise dos riscos, decide-se se o projeto, tal como discutido durante o planeamento, se realizará ou não.

EXECUÇÃO DO PROJETO - REALIZAR UM PROJETO
A execução ou realização de um projeto é, normalmente, o objetivo do planeamento. Nesta abordagem, porém, o planeamento serve também para se avaliar a rentabilidade e viabilidade dos projetos
e distingui-los. Assim, o planeamento tem valor próprio, mesmo que o projeto não se realize.
Em aula, a ideia executar um projeto é sempre motivadora para os/as formandos/as. O/a cliente
(talvez o/a formador/a) deve, no entanto, deixar sempre em aberta a questão da possibilidade de
executar ou não o projeto até ao fim do planeamento. Uma análise dos riscos, mesmo nas escolas,
pode levar a concluir que o projeto não pode ser realizado, ou que exige um esforço demasiado
grande.
Se o/a formador/a se sente à vontade com a aplicação da metodologia, o planeamento desenvolvido
durante a formação em GP (p.e., um evento na escola) poderá ser executado depois pelos/as formandos/as. Só deve acontecer, no entanto, se estes/as dominarem a metodologia, para que no fim
saibam planear e documentar um projeto de uma área específica sem apoio externo.

ENCERRAMENTO DO PROJETO
Para terminar o projeto de forma adequada, é importante que esta fase tenha uma componente
funcional e comercial: os/as formandos/as acabam os últimos trabalhos, elaboram as contas e arrumam a documentação. No contexto pedagógico, esta fase serve dois objetivos: (1) registar as experiências de aprendizagem (p.e., através da emissão de relatórios de projeto e da preparação de uma
apresentação com os momentos-chave do projeto) e (2) avaliar o desempenho dos/as formandos/as
(p.e., através da avaliação da documentação, da apresentação do projeto e da reflexão-entrevista
sobre o processo e os resultados).
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