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Luiz Alexandre Castanha (*) 

Nessa jornada, principal-
mente em cursos e conte-
údos a distância, recursos 

como gamificação, quizzes, rea-
lidade aumentada e virtual são 
utilizados com sucesso. 

É necessário ir além das abor-
dagens acadêmicas tradicionais 
onde se utiliza a aprendizagem 
mecânica e exames! Chega de 
lidar apenas com conteúdos 
teóricos, memorização das apren-
dizagens e realização de exames. 
O caminho que pode ser tomado 
é o de oferecer abordagens mais 
pragmáticas de aprendizagem. E 
um desses métodos modernos é 
o Aprendizado Baseado em Pro-
jetos (Project-Based Learning na 
sigla em inglês). 

Esse tipo de aprendizagem dá 
aos alunos a oportunidade de 
desenvolver conhecimentos e 
habilidades por meio de projetos 
envolventes em torno de desafios 
e problemas que eles podem 
enfrentar no mundo real. Na 
prática, instituições de renome 

O caminho que pode ser tomado é o de oferecer abordagens mais 
pragmáticas de aprendizagem.

Metodologias de ensino: como usar 
o Project-Based Learning

As abordagens de ensino têm sido aprimoradas no decorrer dos anos. Essa disrupção precisa ser acelerada ainda mais no ensino corporativo, tornando-o 
leve e prazeroso tanto para quem repassa as informações quanto para quem recebe
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Baseada em Projetos é perceber 
as conclusões importantes e 
significativas do modelo que eles 
construíram. É aqui que os alunos 
se lembram do que aprenderam 
e das habilidades que desenvol-
veram. Alguns modelos mais 
antigos mostram uma hierarquia 
de aprendizagem. 

Mas, na realidade, não há um 
estágio de aprendizagem que 
esteja abaixo ou acima dos outros. 
Cada aluno tem uma mente dinâ-
mica e a Aprendizagem Baseada 
em Projetos é projetada para 
manter os alunos no centro da 
abordagem, o que garante que 
eles adquiram conhecimento e 
habilidades pragmáticas em vez 
de apenas conceitos teóricos. 
Você já tinha pensado em colocar 
esses conceitos em prática dessa 
maneira? 

(*) -  É administrador de Empresas 
com especialização em Gestão de 

Conhecimento e Storytelling aplicado 
à Educação, com especialidade 
em Gestão de Conhecimento e 

Tecnologias Educacionais (www.
alexandrecastanha.wordpress.com).

mundial como Harvard já usam 
o Project-Based Learning em 
seus cursos de graduação. A 
Fundação Bill e Melinda Gates 
costuma incentivar a utilização 
da metodologia em escolas dos 
Estados Unidos. 

Na Europa também é comum 
haver o financiamento de pro-
jetos em todos os estágios de 
aprendizagem. É uma revolução 
em relação ao que é proposto 
na estrutura cognitiva de outros 
métodos de aprendizagem. Ela 
se inicia com a Criação e termina 
com a Lembrança de aspectos e 
Habilidades importantes. Como 
então essa metodologia é capaz 
de revolucionar a aprendizagem? 
Confira a seguir: 
 1) Constrói soluções - A 

Aprendizagem Baseada 
em Projetos começa com 
o projeto e a construção 
de soluções que visam 
resolver os problemas da 
vida real, com os alunos 
motivados a criar um 
modelo que seja a solu-
ção de uma dificuldade 

concentrem no sucesso 
do projeto. 

 4) Funcionalidade em 
outras áreas - A quarta 
etapa das técnicas de 
Aprendizagem Baseada 
em Projetos é explorar a 
funcionalidade do projeto 
e colocá-lo em prática, 
mesmo em um objetivo 
diferente do original. 

 5) Reconhecer os elemen-
tos multidisciplinares 
- No quinto estágio da 
Aprendizagem Baseada 
em Projetos, os facilita-
dores e os alunos juntos 
reconhecem todos os ele-
mentos multidisciplinares 
que foram utilizados. É 
quando os tutores cons-
cientizam os alunos sobre 
diferentes habilidades e 
disciplinas utilizadas. Por 
exemplo, ao construir uma 
ponte, os conceitos de 
engenharia, bem como os 
físicos e arquitetônicos, são 
levados em consideração. 

O sexto e último estágio da 

Você já perdeu dados que 
eram realmente muito impor-
tantes? Já viveu um momento 
de pânico ao não encontrar 
algum arquivo? Quer sejam 
imagens de férias em família, 
um relatório de trabalho ou 
um documento importante da 
faculdade, você provavelmente 
tem dados no disco rígido do 
seu computador ou celular que 
são valiosos demais para serem 
perdidos. 

“A perda de qualquer quan-
tidade de dados pode compro-
meter a identidade pessoal 
de alguém, apagar a história 
de um momento especial e 
até mesmo levar toda uma 
empresa à falência.” – desta-
ca Jerry Soares, especialista 
em Sistemas de Informação 
e CEO da MPJ Solutions, 
empresa de consultoria e 
outsourcing.  A verdade é que, 
não importa se você armaze-
na anos de dados altamente 
confidenciais de clientes ou 
apenas salva milhares de fotos 
do seu cachorro, ninguém 
quer descobrir que do dia pra 
noite perdeu todos os seus 
arquivos. 

E é ai que o backup entra 
para salvar o dia. “Simplifican-
do, um backup de dados é uma 
cópia ou arquivo das informa-
ções importantes armazenadas 
em seus dispositivos, como um 
computador, telefone ou ta-
blet, e é usado para restaurar as 
informações originais em caso 
de perda de dados” – explica o 
especialista.  

De acordo com Jerry, as per-
das de dados podem ocorrer 
de várias formas, desde falhas 
no disco rígido a ataques de 
ransomware e até mesmo erro 
humano ou roubo físico.

“Quase tudo está em algum 
lugar online, por isso ter seus 
dados roubados, hackeados 
ou corrompidos é uma pre-
ocupação enorme da nossa 
equipe de tecnologia. Estamos 
preparados para desastres fí-
sicos que podem apagar todos 
os dados e tornar o processo 
de recuperação praticamente 
impossível. Sem mencionar 
a possibilidade muito real e 
comum do hardware do seu 

sistema falhar fisicamente.” 
– pontua. 

Como linha de base, o espe-
cialista e empresário destaca 
que é importante fazer backup 
de tudo o que não pode ser 
substituído se for perdido. 
Para pessoas físicas, isso pode 
incluir: fotos, vídeos, emails, 
documentos, planilhas, bancos 
de dados financeiros. Já para 
empresas, os backups de da-
dos se tornam um pouco mais 
técnicos. “Faça um backup de 
banco de dados de clientes, 
arquivos de configuração, 
imagens de máquina, sistemas 
operacionais e arquivos de re-
gistro, mantenha informações 
confidenciais na nuvem e dê 
acesso apenas a quem precisa 
tê-los” – explica Jerry. 

O especialista ressalta ainda 
que, a frequência dos ba-
ckups depende de cada caso. 
“Dados que mudam a cada 
poucos dias podem exigir um 
backup semanal ou mensal, 
por exemplo, enquanto dados 
de negócios que mudam com 
frequência podem precisar de 
backups diários ou de hora em 
hora” – o importante é avaliar a 
quantidade de documentos e a 
importância de cada um deles. 

Jerry destaca apenas que, re-
alizar backups não é algo para 
ser feito apenas um dia do ano e 
deve fazer parte da sua higiene 
cibernética. O executivo des-
taca que para manter os dados 
empresariais seguros, a equipe 
envolvida nesse processo pre-
cisa ser altamente qualificada 
e recomendada. O executivo 
precisa estar atento para não 
perder o controle, nem para 
oferecer mais conteúdo do que 
deveria à equipe de TI, uma vez 
que eles passarão a ter acesso 
a informações confidenciais 
muito importantes. 

“Minha dica é incluir cláu-
sulas de confidencialidade, 
validar e conferir a idoneidade 
da empresa de Outsourcing 
que está por trás do projeto. É 
melhor ser proativo e prevenir, 
do que depois ser forçado a 
reagir a uma emergência de 
perda de dados” - finaliza.  Fon-
te e mais informações: (www.
mpjsolutions.com).

É importante fazer backup de tudo o que não pode ser 
substituído se for perdido.

Seus dados estão 
em risco

tecmundo.com/reprodução

Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade 
de Comercio Atacadista de Produtos Químicos e iniciou suas atividades 
em 21/03/1968. Nota 2. Apresentação das demonstrações financeiras e 
principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demons-
tração das Mutações do Patrimônio Líquido, do exercício social findo em 
31/12/2020, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em confor-
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Este conjunto de 
demonstrações financeiras foi preparado pela Sociedade de acordo com 
o CPC para Pequenas e Médias Empresas - PME, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pela CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários), aplicáveis às demonstrações financeiras. 
2.2 As receitas, os custos e as despesas são registradas pelo regime de 
competência. 2.3 As contas realizáveis em um ano, são classificados como 
Circulante. 2.4 As contas do Ativo não Circulante, Passivo não Circulan-
te e do Patrimônio Líquido estão em conformidade com as Leis. 2.5 As 
depreciações foram calculadas pelo método linear e taxas que levam em 
consideração a vida útil dos bens. Os bens foram considerados os anos de 
vida útil como segue: Edifícios e Construções 25 anos, Moveis e Utensílios 
10 anos, Equipamentos de Informática 5 anos, Veículos 5 anos, Maquinas 
,Instalações e Tanques, 10 anos. 2.6 O Intangível está demonstrado ao cus-
to histórico deduzido as amortizações calculada pelo método linear em 5 
anos os software e licenças de uso. 2.7 As férias a pagar foram constituídas 
com base nos direitos adquiridos pelos empregados. 2.8 Estoques são 
avaliados ao custo médio das compras e estão compatíveis com o mercado, 
tendo em vista seu alto giro. Nota 3. Aplicações Financeiras estão avaliadas 

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas aos Exercícios Sociais  encerrados em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, acompanhados das respectivas Notas Explicativas, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.  Permanecemo-nos  
ao  inteiro dispor de V.Sas.  para quaisquer esclarecimentos necessários. Diadema, 25  de março de 2021.                                                                                                                                                                               A Diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31 de Dezembro (Em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em reais)

Demonstrações do Imobilizado (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ativo........................................................ 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante..................................... 
Caixa e Equivalentes de Caixa................ 32.755.304,60 26.575.424,80
Contas a Receber de Clientes................. 22.719.548,67 11.563.872,30
Estoques.................................................. 15.806.849,59 13.096.956,36
Impostos a Recuperar.............................. 484.081,85 4.551.837,97
Outros Recebíveis.................................... 681.846,94 590.181,27
Despesas Antecipadas............................ 93.153,15 68.037,98
Total do Ativo Circulante....................... 72.540.784,80 56.446.310,68
Ativo Não Circulante.............................. 
Realizável a Longo Prazo...................... 
Depósitos Judiciais.................................. 201.224,12 189.905,29
Investimentos........................................... 162.118.141,71 115.886.188,33
Imobilizado............................................... 7.450.063,82 2.963.028,87
Intangível.................................................. 55.516,27 72.299,52
Total do Ativo Não Circulante............... 169.824.945,92 119.111.422,01

Total do Ativo......................................... 242.365.730,72 175.557.732,69

 Capital Reserva Reserva de Reten- Lucros Ajuste de Avali-
 Social Legal   ção de Lucros Acumulados ação Patrimonial Total
Saldo Em 1º de Janeiro de 2019........... 55.000.000,00 7.931.882,37 25.812.567,47 0,00 54.560.838,00 143.305.287,84
Lucro Líquido Exercício............................ 0,00 0,00 0,00 11.552.041,51 0,00 11.552.041,51
Constituição da Reserva Legal................ 0,00 337.602,08 0,00 (337.602,08) 0,00 0,00
Juros sobre Capital Próprio...................... 0,00 0,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 (4.800.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro 0,00 0,00 6.414.439,43 (6.414.439,43) 0,00 0,00
Outros Resultados Abrangentes.............. 0,00 0,00 0,00 0,00 14.968.590,15 14.968.590,15
Distribuição de Dividendos....................... 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00 (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2019...... 55.000.000,00 8.269.484,45 2.227.006,90 0,00 69.529.428,15 135.025.919,50
Lucro Líquido Exercício 2020................... 0,00 0,00 0,00 23.414.863,87 0,00 23.414.863,87
Constituição da Reserva Legal................ 0,00 1.025.743,19 0,00 (1.025.743,19) 0,00 0,00
Juros sobre Capital Próprio...................... 0,00 0,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 (2.900.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro 0,00 0,00 19.489.120,68 (19.489.120,68) 0,00 0,00
Outros Resultados Abrangentes.............. 0,00 0,00 0,00 0,00 31.169.781,71 31.169.781,71
Distribuição de Dividendos...................... 0,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 0,00 (8.000.000,00)
Incorporação da Oxmar........................... 0,00 0,00 2.024.802,17 0,00 2.795.563,63 4.820.365,80
Aumento de Capital.................................. 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 0,00 0,00
Baixa de Investimento para Incorporação 0,00 0,00 (730.908,32) 0,00 0,00 (730.908,32)
Transferência por Realização AVJ........... 0,00 0,00 7.641,64 - (7.641,64) 0,00
Reversão Provisão IR/CSLL sobre Realização AVJ 0,00 0,00 1.028,50 - 0,00 1.028,50
Saldo Em 31 de Dezembro 2020........... 56.250.000,00 9.295.227,64 13.768.691,57 - 103.487.131,85 182.801.051,06

 Saldo Liquido Aquisição   Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
 31/12/2019 no Ano Transferência no Ano no Ano 31/12/2020 31/12/2019
Terreno 567.670,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.567.670,63 567.670,63
Edifícios e Construções 49.519,30 0,00 1.600.000,00 0,00 12.512,02 1.637.007,28 49.519,30
Maquinas e Equipamentos 276.285,11 5.219,00 0,00 0,00 29.021,52 252.482,59 276.285,11
Moveis e Utensílios 445.068,07 34.468,79 0,00 0,00 122.766,97 356.769,89 445.068,07
Instalações e Tanques 708.173,49 0,00 0,00 0,00 60.045,72 648.127,77 708.173,49
Veículos 915.179,92 267.288,04 0,00 26.457,73 169.086,04 986.924,19 915.179,92
Oficina mecânica 1.132,35 0,00 0,00 0,00 50,88 1.081,47 1.132,35
Totais 2.963.028,87 306.975,83 4.600.000,00 26.457,73 393.483,15 7.450.063,82 2.963.028,87

Passivo............................................... 31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante...........................
Fornecedores...................................... 2.286.081,63 1.462.763,47
Impostos e Contribuições a Pagar...... 1.142.016,59 325.280,74
Salários e Encargos a Pagar............... 1.484.215,61 1.334.951,40
Juros sobre capital a Pagar................. - 1.700.000,01
Outras Contas a Pagar........................ 1.128.989,89 818.049,30
Total do Passivo Circulante.............. 6.041.303,72 5.641.044,92
Passivo Não Circulante....................
Impostos e Contribuições a Pagar...... 78.991,18 78.991,18
Tributos Diferidos................................ 53.444.384,76 34.811.777,09
Total do Passivo Não Circulante...... 53.523.375,94 34.890.768,27
Patrimônio Líquido........................... 
Capital Social...................................... 56.250.000,00 55.000.000,00
Reserva de Lucros.............................. 23.063.919,21 10.496.491,35
Ajuste de Avaliação Patrimonial.......... 103.487.131,85 69.529.428,15
Total do Patrimônio Líquido............. 182.801.051,06 135.025.919,50
Total do Passivo................................ 242.365.730,72 175.557.732,69

 31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional Líquida................ 154.777.145,15 119.586.724,92
Custo dos Produtos Vendidos.................. (96.404.606,24) (82.231.998,88)
Lucro Bruto............................................ 58.372.538,91 37.354.726,04
(Despesas) Receitas Operacionais...... 
Despesas com Vendas............................ (8.291.918,30) (7.801.292,18)
Despesas Administrativas....................... (17.121.548,03) (17.967.577,57)
Resultado de Equivalência Patrimonial 294.020,82 303.062,09
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 109.723,75 34.120,64
Lucro Operacional Antes 
 dos  Efeitos Financeiros....................... 33.362.817,15 11.923.039,02
Receitas Financeiras................................ 3.079.605,41 4.508.694,49
Despesas Financeiras (5.768.842,77) (6.462.963,50)
Lucro Antes do IR e CS......................... 30.673.579,79 9.968.770,01
IR e Contribuição Social - Corrente......... (10.151.915,92) (3.203.128,50)
IR e Contribuição Social - Diferido........... (6.800,00) (13.600,00)
Lucro Líquido do Exercício................... 20.514.863,87 6.752.041,51
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 2.900.000,00 4.800.000,00
Lucro Líquido do Exercício................... 23.414.863,87 11.552.041,51
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital Social
(Número de Ações 2.908.068.977) 8,05 3,97

Das Atividades Operacionais............... 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício 20.514.863,87 6.752.041,51
Despesas (Receitas) que não representam movimento de caixa 
Depreciação a Amortização.................... 427.363,66 348.452,59
Resultado com Equivalência Patrimonial (294.020,82) (303.062,09)
Ganho na venda do Imobilizado/Investimento (12.457,73) 0,00
Amortização de menos valia.................... (18.620,32) 0,00
Ganho sobre AVJ Realizado.................... (13.200,00) 0,00
Perda Decorrente por Participações
  Incentivos Fiscais................................... 39.825,76 -
(Aumento) Diminuição dos Ativos........ 
Contas a Receber.................................... (11.155.676,37) 880.493,68
Estoques.................................................. (2.709.893,23) (327.126,92)
Outras Contas a Receber......................... 3.939.656,45 3.069.288,59
(Aumento) Diminuição dos Passivo..... 
Fornecedores........................................... 823.318,16 (428.707,61)
Salários e Encargos Sociais.................... 149.264,21 (52.954,64)
Impostos e Contribuições Sociais............ 816.735,85 (197,98)
Outros Passivos....................................... 310.940,59 346.531,09
Caixa Proveniente das Atividades 
 Operacionais......................................... 12.818.100,08 10.284.758,22
Das Atividades de Investimento........... 
Aquisição do Ativo Imobilizado................ (4.906.975,83) (567.446,02)
Desembolso do Ativo Intangível............... (15.846,81) (38.565,38)
Recebimento por Venda Imobilizado /
 Investimento............................................ 14.000,00 9.600,00
Recebimento de Investimento
 em Controladas....................................... 1.611.235,28 1.212.993,33
Investimento - AVJ................................... (245.207,29) 0,00
Baixa Investimento pela 
Incorporação da Oxmar........................... 730.908,32 0,00
Recebido por Incorporação..................... 4.623.666,06 0,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
de Investimentos.................................... 1.811.779,73 616.581,93
Das Atividades de Financiamento........ 
Pagamento de Dividendos....................... (8.000.000,00) (30.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio..................... (1.700.000,01) (934.999,99)
Aumento de Capital.................................. 1.250.000,00 0,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
de Financiamentos................................. (8.450.000,01) (30.934.999,99)
Variação Liquida do Caixa..................... 6.179.879,80 (20.033.659,84)
Demonstração da Variação do Caixa.... 
Disponibilidade no Inicio do Exercício...... 26.575.424,80 46.609.084,64
Disponibilidade no Final do Exercício....... 32.755.304,60 26.575.424,80
(Superávit) déficit de Caixa no Exercício 6.179.879,80 (20.033.659,84)

Demonstrações dos Resultados (Em reais)

Diretoria

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em reais)

ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. 
Resgatáveis no prazo de 90 dias da data do balanço correspondendo 
basicamente a CDBs baseados na variação da taxa dos Certificados de 
Depósitos Bancários - CDI com liquidez imediata e com risco baixo de 
mudança de seu valor de mercado. Nota 4. Investimentos, foram realizados 
em empresas controladas, propriedades para investimentos, ações e 
ouro, negociado em bolsa de valores. 4.1. Os investimentos feitos em 
ações e ouro negociados em Bolsa de Valores, foram ajustados a valor 
justo de mercado com base em preço de cotação na respectiva data-base, 
reconhecendo-se os valores dos ajustes nas contas do grupo Investimentos 
e em contra partida a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio 
Líquido. 4.2. Os investimentos feitos em propriedades para investimentos, 
foram ajustados a valor justo com base no laudo técnico e os valores foram 
reconhecidos nas contas do grupo investimento e em contrapartida a conta 
de resultado, AVJ - Propriedades para Investimentos. 4.3. As participações 
em empresas controladas, foram avaliadas pelo MEP. 4.4. Os valores 
ajustados a valor justo de ativos financeiros, teve o seu reconhecimento 
em AVJ. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e CSLL, sobre 
os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido em contra partida 
em Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo - Não Circulante. Os 
impostos IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram 
reconhecidos no resultado como IRPJ e CSLL - Diferido em contra partida 
a conta Tributos Diferidos, no ELP. Nota 5. No mês de novembro de 
2020, houve a incorporação da empresa controlada, Oxmar Oxford Ma-
ringa Participações Ltda. Nota 6. No mês de dezembro de 2020, o imó-
vel que estava classificado como propriedade para investimento, oriundo 
da incorporação da empresa Oxmar, foi transferido para o Imobilizado.

    Umberto Silvio Mosseri - Diretor Financeiro Ilana Mosseri Kaufman - Diretora Adjunta

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ 61.980.181/0001-54

 31/12/2020 31/12/2019
Participação em Empresas Controladas.. 1.482.174,60 4.964.902,93 
Propriedades para Investimentos............. 1.175.000,00 1.155.000,00
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro).... 159.460.967,11 109.766.285,40 
Total dos Investimentos......................... 162.118.141,71 115.886.188,33
 31/12/2020 31/12/2019
Caixa......................................................... 5.755,30 5.755,30
Banco Conta Movimento........................... 7.723.853,54 3.661.867,13 
Certificados de Depósitos Bancários........ 25.025.695,76  22.907.802,37
Totais....................................................... 32.755.304,60 26.575.424,80

Demonstrações dos Investimentos (Em reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Thiago Jacques Mosseri - Diretor Gerente 
Zaki Douek - Diretor de Operações

Edson Cordeiro Neves - Contador - C.R.C.SP.1SP082.912/0-2

enfrentada realmente. 
 2) Avalia a viabilidade - A 

Aprendizagem Baseada 
em Projetos treina pro-
fessores e tutores para, 
junto dos alunos, testarem 
a viabilidade do modelo 
construído - esta é a técni-
ca de avaliação da segunda 
fase. Ela prega que os alu-
nos avaliem a viabilidade, 
a examinando de acordo 

com a solução do problema 
real. 

 3) Examine e repita 
- Quando a avaliação 
é feita, os alunos são 
motivados a avaliar com 
atenção os projetos até 
atingirem o objetivo. A 
Aprendizagem Baseada 
em Projetos propõe que 
os alunos dividam as 
etapas e funções e se 
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