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Contextualização: por que as competências se 

tornaram norteadoras da escola no século XXI? 

- As discussões sobre um ensino por competências surgem nas décadas de 1960 e 

1970 associadas à ideia de formação com vistas a substituir a noção de saberes na 

educação geral e a noção de qualificação na formação profissional. 

 

- O surgimento de comunidades de comércio internacionais que exercem certa 

padronização nas regras de produção e concorrência e, por conseguinte, nas 

competências profissionais. 

 

- Uma primeira interpretação para as competências seria a de uma qualificação 

acrescida de um saber-fazer, incluindo-se atitudes do empregado no ambiente de 

trabalho.  
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Por que o ensino por competência se justifica na sociedade 

contemporânea?  

 Compreender a noção de competências na contemporaneidade deve ir além de 

uma subordinação da escola ao mercado de trabalho. Desenvolver competências 

nos permite enfrentar com algum sucesso as situações peculiares que o mundo 

social globalizado nos coloca, além de  fornecer meios para apreender a 

realidade e não ficar indefeso nas relações sociais 

 Uma escola tradicional impõe uma rotina ao trabalho do professor e ao papel 

do aluno, levando-os, na maior parte do tempo, a estratégias que objetivam 

apenas a aprovação em exames.  

 A principal razão, portanto, está relacionada à evolução da sociedade e desta 

forma, as reformas escolares derivam das mudanças sociais que vão para além 

do que demanda o mundo do trabalho. 
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ENSINO POR COMPETÊNCIAS NAS EDUCAÇÕES BÁSICA E 

PROFISSIONAL 

Muito embora o ensino por competências nessas duas áreas da educação 

atue embasados sobre os mesmos conceitos e entendimentos, os pontos de 

partidas e de chegada no que se refere ao método são distintos. 

 

 

 Educação Básica tem como ponto de partida o Objeto do 

Conhecimento, passa pela operacionalidade deste conteúdo até chegar 

nas possibilidade do que se pode fazer com ele. 

 

 Educação Profissional parte das capacidades (o fazer), dentro do 

contexto das competências, até chegar aos fundamentos teóricos 

(objetos do conhecimento).  
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CONTEXTO 

O SENAI, em 1999, por meio do Projeto Estratégico Nacional, à época 

denominado “Certificação Profissional Baseada em Competências”, deu início 

à elaboração de um conjunto de métodos que fossem capazes de subsidiar a 

formação com base em competências.  

 

Em 2004, no lançamento da 2ª edição, o conjunto metodológico foi acrescido 

de um Glossário e, em 2006, foi complementado com o documento Norteador 

da Prática Pedagógica.  

 

Em 2009, a partir de um processo de revisão e atualização, as metodologias, 

que passaram a ser denominadas “Metodologias SENAI para Formação 

Profissional com Base em Competências”, adquiriram uma nova configuração – 

os seis volumes originais foram compilados em três, sem, no entanto, perder 

sua essência, princípios e fundamentos metodológicos.  
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Projetos Integradores 
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Projetos Integradores 
Educação 2018 

O que é? 

• Estratégia de Aprendizagem Desafiadora propostas pela Metodologia SENAI de 

Educação Profissional – MSEP, tendo como objetivo alinhar a teoria com a prática, 

desenvolvendo as competências apreendidas pelos alunos durante o curso. 

Caracteriza-se pela flexibilidade e abertura ao imprevisível, podendo envolver 

variáveis e conteúdos não identificados a priori  e emergentes no processo. 



Inovação no processo 

• A partir de proposta do Grupo Metalmecânico, e da 

experiência do SENAI Friburgo, o SENAI iniciou o 

trabalho de projetos integradores a partir de desafios 

reais da indústria, visando potencializar a proposta 

pedagógica do SENAI de trabalho com projetos 

integradores nos cursos formativos de educação 

profissional, bem como o estreitar as relações com a 

indústria, beneficiando não somente os alunos, mas 

também os instrutores e a imagem da instituição; 

• Destaca-se o aprofundamento metodológico, em 

especial a ampliação da metodologia de projetos, 

com a adoção de projetos integradores com base em 

desafios, design thinking, maior ênfase no 

protagonismo do aluno e aprendizagem colaborativa. 
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Projetos Integradores 
Educação 2018 



• Ampliação do prazo para 

desenvolvimento dos projetos 

(ao longo de 5 meses); 

• Incorporação de Unidade 

Curricular de Desenvolvimento 

de Projetos nos cursos técnicos;  

• Adequação da identidade 

visual do Desafio SENAI + 

Indústria, conforme nova linha 

de comunicação da Firjan;  

• Adequação do texto, 

evitando “soluções reais”, 

pois entende-se que o 

aluno não desenvolve 

soluções reais, mas sim 

prototipa possíveis 

soluções para o desafio 

da empresa. 
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Novidades para a Edição 2018 
Educação 2018 

Referenciar projetos integradores e/ou desenvolvimento 

de projetos nos textos do Desafio SENAI + Indústria. 

• Adoção de plataforma digital (base nacional) para registros 

e acompanhamento dos projetos, permitindo acesso a 

empresários e estudantes; 

• Elaboração de Guia prático para o desenvolvimento de 

Projeto Integrador e modelo de projeto para preenchimento 

“diário de bordo”;  

• Desenvolvimento de videoaulas de temas como Pitch, 

Canvas, Design Thinking , Inovação e Projetos Integradores, 

que também estimularão a criatividade dos alunos.  
 



PITCH – VÍDEO-AULA 

Pitch_v2.mp4
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Por que um Plano de 
Ensino  
para a  
Escola SESI 
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EDUCAÇÃO BÁSICA - SESI 

Uma abordagem por competências determina o lugar dos 

conhecimentos na ação: eles constituem recursos, frequentemente 

determinantes, para identificar e resolver problemas, para 

preparar e para tomar decisões 

 

Nesse sentido, o nosso Plano de Ensino torna-se uma importante 

ferramenta ao docente que ainda está em processo de 

apropriação do método de ensino por competências. 
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Nossas Matrizes 
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Panorama Interdisciplinar 
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Valores Sociais 
Os quatro pilares da educação do Relatório da Unesco: 
aprender a conhecer , aprender a fazer, aprender a viver  juntos e aprender a ser 
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ENEM 

Muito embora nosso ensino seja orientado para uma educação integral 

para a vida, não podemos deixar de incluir em nosso horizonte um índice 

de aprovação razoável no Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

Para tanto, os simulados assumem um importante papel nessa preparação. 

Dispomos do serviço de empresas que elaboram simulados baseados na 

Teoria de Resposta ao Item. 
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SESI>ENEM 

A proposta é ir além de um processo ensino-aprendizagem utilitarista e 

pragmático, no qual o estudante se relaciona com os conteúdos de 

forma imediatista.  

Embora a disciplina tenha em seu horizonte a instrumentalização do 

aluno para que obtenha êxito no principal vestibular do país, não 

abrimos mão do compromisso educacional ético-político com a 

emancipação humana.  

A idéia é: Aprender para a vida opondo-se a lógica de ensino típica 

de cursos preparatórios (aprender para ser aprovado) onde se 

espera que o aluno detenha o conhecimento até o dia da prova. 
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Avaliação de 

Projetos de 

Curso  

Avaliação de 

Desenvolvimento 

de Cursos  

Avaliação de 

Desempenho de 

Estudantes  

Acompanhamento 

de Egressos  

O TAMANHO E A DIVERSIDADE DO SENAI 

NECESSIDADE DE INVESTIGAR A QUALIDADE 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE  

AVALIAÇÃO EXTERNA DE LARGA ESCALA  

Avaliação externa de larga escala, baseada em matrizes de 

referências, com uso de critérios onde o desempenho dos 

alunos é uma das dimensões avaliadas que se transforma em 

indicador. 



QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DO SENAI 

 AVALIAÇÃO 
DESEMPENHO 

ESTUDANTES - ADE  

Avaliação Prática  (execução) 

Itinerário Nacional 
Matriz de Referência 
Atividades práticas 
Situações problema 

Análise TCT e TRI 

Desempenho dos alunos e cursos 

(80%  de conclusão) 

 

Itinerário Nacional 
Matriz de referência 
Questões objetivas 
Situações problema 

Análise TCT e TRI 

Avaliação Objetiva (online) 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 



 A Matriz de Referência é o instrumento essencial para 
planejar e organizar uma avaliação. Ela resume a 
concepção da avaliação. 

 Serve de suporte para análise dos resultados de 
desempenho nos testes aplicados e para as 
devolutivas ou feedbacks. 

 No caso do Senai  
 exibe as capacidades que a serem avaliadas e a relação com a 

competência geral, que se desdobra em unidades de 
competências e elementos de competências. 

 apresenta uma visão analítica e efetiva do perfil profissional 
que se deseja avaliar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





DIMENSÕES DAS MATRIZES  

DE REFERÊNCIA DA ADE/SAEP 

AVALIAR 

A 

Elemento de 

competência 

Capacidade 

PARA 

POR MEIO 

DE 
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Documento referência 

Doc.curso_tecnico_seguranca_trabalho_93178.pdf
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Matriz de referência 

Matriz referência - Seg Trabalho.pdf



