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Introdução: O projeto educativo de uma escola é construído com a comunidade e
tem um papel fundamental na formação do ser, através do desenvolvimento da sua
criatividade. Pois cada vez mais é necessário incentivar os alunos a exercitar sua
criatividade, se envolver e ver que eles podem ser a mudança no futuro. Objetivo:
Analisar quais são os projetos educativos desenvolvidos na Escola de Educação
Básica que desenvolvem a criatividade, seus desafios e aplicabilidade. Método: A
pesquisa é quantitativa e qualitativa. Foi realizada a revisão bibliográfica, e
posteriormente o questionário composto por 18 perguntas. O mesmo foi aplicado
com o uso do Google Forms, para 05 professores, 01 gestor e 07 egressos da escola
de educação básica, com questionário específico. Também foram pesquisadas
fotos de diferentes projetos desenvolvidos, além da análise do PPP da escola. Para a
análise dos dados elaborou-se gráficos e tabelas e o referencial teórico já construído.
Resultados: Na Escola de Educação Básica pesquisada, são desenvolvidos projetos
que despertam a inovação e a criatividade dos alunos. A inovação e criatividade
possuem uma visão formadora e também transformadora de seu fazer pedagógico
e coletivo, buscam a interligação dos saberes e a produção do conhecimento. A
Escola de Educação Básica desenvolve por ano em média de 02 a 08 projetos.
Destaque para os seguintes: Projeto Virtudes, Momento da Paz, Festival da Canção,
Dia da Família, Festival de Paródias, Oratória, Feira de Ciências, Projeto Sabão e
Ecologia, Atividades do Grêmio Estudantil, Semana do Estudante, entre outros. Estes
têm como principal objetivo o desenvolvimento da criatividade. Os projetos
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desenvolvidos são interdisciplinares, pois envolvem de 02 a 04 disciplinas. Projetos
interdisciplinares têm um papel importante para uma educação de qualidade.
Conclusão: Cada vez mais, a escola precisa incentivar o aluno a se envolver, a
exercer a criatividade e a entender seu papel para a mudança de sua comunidade.
Os benefícios que os projetos interdisciplinares proporcionam, são indispensáveis
durante a trajetória do ser humano na escola. E a escola deve estar ciente da
importância de pensar em projetos para desenvolver a inovação e a criatividade,
que proporcionem objetivos e visões formadoras e transformadoras, que pense além
de si mesma. Um dos dados mais relevantes nesta pesquisa é como os projetos são
bem-sucedidos e avaliados positivamente quando aplicados na Escola de
Educação Básica, tanto da parte dos professores e gestores quanto dos ex-alunos
que já participaram dos mesmos. O desenvolvimento dos projetos é indispensável
para a formação do aluno, pois ele desperta a criatividade e inovação, esses são
dois pontos muito importantes para a transformação da sociedade.

Palavras-chave: Criatividade. Inovação. Projetos educativos. Formação.
E-mails: casaril67@gmail.com; edina.ruaro@unoesc.edu.br

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

