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Apresentação 
  

A Produção do Caderno Didático Pedagógico tem como objetivo levar o professor à 

reflexão sobre a utilização das tecnologias na educação, assim como o seu trabalho 

integrado com as demais disciplinas, assunto este tão pertinente nos dias atuais que torna 

indispensável às mudanças na forma de trabalhar.   

 

O Caderno Didático Pedagógico se destina aos professores que atuam nas 

disciplinas da base nacional comum assim como os professores das disciplinas técnicas, 

pois, todos os professores, assim como suas diferentes disciplinas, têm muito a contribuir 

para o trabalho de forma integrada, seja ela qual for a sua modalidade. 

 

O tema escolhido complementa o projeto que será implantado na escola no ano de 

2015. O projeto é voltado à integração das disciplinas da base nacional comum e as 

disciplinas técnicas dos cursos profissionalizantes. Por este motivo, as Tic´s são 

indispensáveis como ferramentas auxiliadoras para ocorrer a tal integração.  

 

A opção pela escolha de trabalhar o Caderno Didático Pedagógico se deu em 

razão do professor poder refletir e analisar a sua prática pedagógica, tornando suas aulas 

mais dinâmicas e atraentes, atendendo e perfil dinâmico dos nossos alunos nativos 

digitais. 

 

Material Didático 

 

Para implementação da referida Produção Didático Pedagógica serão utilizadas 

estratégias pedagógicas que farão parte de um processo de aprendizagem constante e 

evolutiva, onde serão estruturados vários encontros, sendo palestras, grupos de estudos 

e oficinas, a carga horária dos encontros será de trinta de duas horas, somando mais oito 

horas de estudos à distância, onde serão enviados por e-mail, textos complementares 

para os estudos,  totalizando desta forma uma carga horária de quarenta horas. 

 

 O objetivo das palestras é trazer informações para os professores a respeito da 

importância do trabalho integrado e também trazer a reflexão a respeito da utilização das 

TICs em sala de aula. Sabemos da importância do trabalho integrado nos cursos 



 

 

profissionalizantes assim como a utilização de recursos tecnológicos, o que permite as 

aulas ficarem mais atraentes e dinâmicas e os conteúdos mais ricos em informações. 

 

Apresentaremos abaixo a estrutura e forma de como deverá ocorrer os encontros 

no ano de 2015. 

 
Primeiro encontro 

 

A abertura dos trabalhos será realizada pelo palestrante convidado, profº Paulo 

Sérgio Negri (Labted – Laboratório de Tecnologia Educacional - Universidade Estadual de 

Londrina).  A palestra abordará o seguinte tema: O uso das tecnologias em sala de 

aula. O encontro terá 4 horas de duração, O objetivo desta palestra é informar os 

conceitos das Tecnologias da Informação, assim como suas possibilidades de aplicação 

em sala de aula através de recursos como sites, aplicativos e outras possibilidades que a 

escola nos oferece. Serão utilizados recursos tecnológicos como data show, notebook 

para demonstração do material composto por textos, imagens e vídeos. 

 
 

Atividade a ser aplicada referente ao primeiro encontro 
 

 
Você sabe o que significa a palavra TIC? 

 

Temos uma definição bem clara e de fácil entendimento em uma enciclopédia 

digital bastante famosa, e muito utilizada para pesquisas. Essa enciclopédia é constituída 

por uma Wiki ( web site onde todos nós podemos contribuir com novos artigos ou mesmo 

complementando os já existentes). Agora fica fácil entender o nome do site Wikipédia 

(enciclopédia livre) que é representada pela seguinte logo: 

 
 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_em_portugu%C3%AAs  (pesquisa realizada em 21/09/14) 

 
A definição da palavra TIC: “Tecnologias da Informação e Comunicação, 

correspondem a todas as tecnologias que interferem e mediam os processos 

informacionais e comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas como um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_em_portugu%C3%AAs


 

 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das 

funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e comunicação dos 

processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem. As TICs são 

utilizadas em diversas maneiras e em vários ramos de atividades, podendo se destacar 

nas indústrias (processo de automação), no comércio (gerenciamento e publicidade), no 

setor de investimentos (informações simultâneas e comunicação imediata) e na educação 

(processo de ensino aprendizagem e Educação a Distância). Pode-se dizer que a 

principal responsável pelo crescimento e potencialização da utilização das TICs em 

diversos campos foi a popularização da Internet”. 

 

Agora que você já recordou a definição da palavra TIC, podemos prosseguir 

lembrando das tecnologias dependentes e independentes, com certeza você conhece 

cada uma dessa tecnologias e faz uso de várias delas, mas talvez não saiba que elas são 

classificadas desta forma: 

 

Então vamos lá: 
 

Podemos classificar como tecnologias independentes aquelas que não necessitam 

de energia elétrica para a sua utilização. Você poderia citar muitas delas, não é mesmo? 

Já as tecnologias dependentes são exatamente ao contrário, só podemos utilizar se 

tivermos a energia elétrica à disposição. 

 

Vamos testar o seu conhecimento: 

 

1 - Observando o quadro abaixo, você pode classificar o número das 

tecnologias existentes na figura? 

 

2 - Quais as tecnologias dependentes você encontrou? 

 

3 – E as tecnologias independentes? 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es


 

 

 
Fonte: http://www.frasesparafacebook.info/tags/sala+de+aula/page/7/ 

 
 
Abaixo se encontra uma lista de tecnologias consideradas independentes: 
 

 
Album Seriado – Conjunto de folhas para apresentar ideias em sequência a respeito 
de um determinado tema. 
 
Cartão relâmpago – Aborda-se um tema e após elabora-se questões pertinentes ao 
tema, as respostas devem estar nas costas dos cartões. 
 
Cartaz – Material contendo textos e imagens com o objetivo de expressões visuais 
para comunicação, orientação, etc. 
 
Flanelógrafo – Pode ser utilizado palavras e imagens tornando a atividade muito 
versátil. 
 
Gráfico – Representação visual de dados numéricos geralmente acompanhados por 
uma legenda, permitindo melhor sistematização da informação. 
 
HQ – Sequencias de quadros com textos e imagens que expressam uma história. 
 
Quadro e giz – Essa tecnologia é a mais utilizada na educação por anos, serve para 
a sistematização do conteúdo e para esquematizar toda a aula desde do início ao 
fim. 
 
Quadro de pregas – Permite participação dos alunos utilizando cartões para 
apresentar seus conteúdos. 
 

 

http://www.frasesparafacebook.info/tags/sala+de+aula/page/7/


 

 

 
Fonte: http://ummundomagico.blogs.sapo.pt/arquivo/blackboard.jpg 
 

 
Fonte: http://espacoalfaletrar.blogspot.com.br/2014/02/cartoes-relampago-para-alfabetizacao.html 
 

 
Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/reeusp/v46n6/a11qd01.jpg 
 
 

Acima temos uma lista com algumas das tecnologias independentes assim como 
algumas imagens ilustrativas.  

 
4 -Você poderia citar mais algumas tecnologias independentes que não 

constam na lista? 
 
 

Lista com as tecnologias consideradas dependentes: 
 

Tv Multimídia – Televisão com capacidade de fazer a leitura de dispositivo de 
armazenamento móvel (pen drive) e também pode ser utilizada conectado ao 
computador e também ao aparelho de DVD. 
 
Data show – Função para projetar textos, imagens e vídeos na tela.  
 
Computador (Desktop) – Dispositivo com potencial de entrada, processamento, 
armazenamento e saída de dados, fica em local fixo sobre uma mesa. 
 
Notebook – Mesmo conceito de computador, sendo um dispositivo móvel podendo 
ser levado em uma bolsa. 
 
Lousa digital – Utilizada para projetar textos e imagens com interação do usuário 
através de toques na tela. 

http://ummundomagico.blogs.sapo.pt/arquivo/blackboard.jpg
http://espacoalfaletrar.blogspot.com.br/2014/02/cartoes-relampago-para-alfabetizacao.html
http://www.scielo.br/img/revistas/reeusp/v46n6/a11qd01.jpg


 

 

   
 

                        
Fonte: http://www.plffrancisco.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/29/1890/308/arquivos/Image/SDC14557.JPG 

 

 
Fonte: http://www.belavistams.com.br/img/noticias/9e3e61f0040e8965ceb75ad7036566fe.jpg 
 

 
Fonte: http://www.ldajoseanchieta.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/117/arquivos/Image/laboratorio.jpg 
 
 

5 - Da mesma forma que você fez uma relação das tecnologias independente, 
faça também com as dependentes. 
 

6 - Agora que você já tem em mente várias tecnologias, descreva quais você 
tem utilizado em sala de aula e como tem utilizado essas tecnologias. Após a 
descrição, você deverá apresentar para o restante da turma o trabalho descrito em 
sala de aula utilizando as tecnologias de informação. 

 
 

Segundo encontro 
 

Tema: A prática educacional utilizando recursos tecnológicos, palestra a ser 

ministrada pela profª Camila Clivati, mestranda em Tecnologia Educacional pela 

Universidade Estadual de Londrina e professora na disciplina de Inglês no Ceep Castaldi, 

o encontro terá duração de 4 horas. O objetivo deste encontro é passar informações da 

importância de utilizarmos as tecnologias em sala de aula e como ela pode proporcionar a 

integração entre as disciplinas. Parte dos textos utilizados para estudos serão os 

produzidos no projeto de implementação do próprio professor PDE. Também serão 

http://www.belavistams.com.br/img/noticias/9e3e61f0040e8965ceb75ad7036566fe.jpg
http://www.ldajoseanchieta.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/117/arquivos/Image/laboratorio.jpg


 

 

utilizados recursos como data show e notebook. Segue abaixo texto para leitura e 

estudos: 

As Novas Tecnologias de Informações e Comunicações (NTICs) 

Vivemos rodeados de tecnologias ou seja: Televisores conectados a Internet, 

tablets, celulares com alta capacidade de processamento e armazenamento, notebooks, 

etc. Também podemos observar a velocidade de evolução destes componentes, ou seja, 

acabamos de adquirir o último modelo de um certo produto que se tornará obsoleto em um 

curtissimo período de tempo, a dificuldade de mantermos atualizados deve-se pelo grande 

processo das atualizações e mudanças consntantes de toda a tecnologia  existente hoje. 

 
Lembremos, todavia, que nenhuma tecnologia, por mais sofisticada que seja, opera 
no vazio, ou por si só é capaz de saltos qualitativos. Tais saltos são dados por 
pessoas usando a lógica, o raciocínio e a criatividade, enfim, o pensamento 
relacional e o conhecimento previamente adquiridos. Em outras palavras, a 
máquina apenas potencializa o que existe. Ainda não faz milagres. (PRADO, 2011, 
p.38). 

 

É importante observar que para ocorrer toda esta evolução tecnológica é necessário 

pessoas preparadas para tais desafios.  

 Prado (2011)  ainda ressalta que:  

 
[...] esta valorização da tecnologia em todos os setores da vida humana, conduz 
justamente a um dos pontos mais estratégicos a ser levado em conta na Educação 
Profissional, qual seja o fato de formar cidadãos tanto para o convívio social como 
para um sistema produtivo que, continuamente acionado pelas novas tecnologias, 
requer cada vez mais flexibilidade, criatividade e capacidade de criar e fazer coisas 
a partir de uma sólida base cientifica.  

 

Concluindo Prado (2011)  diz  que: 

 
[...] em um cenário globalizado, tecnologizado e interligado pelas redes 
informatizadas, sob a regência do indeterminismo e mudanças, o grau de 
qualificação profissional da mão de obra se torna um fator relevante para o 
desenvolvimento de um país, sendo talvez elemento primordial para a inserção 
competitiva desse país no cenário mundial. 
 

 
Podemos analisar os comentários de Prado a respeito da capacitação voltada a 

tecnologia e imaginar o quanto podemos contribuir fazendo uso das TICs em nossas aulas, 

preparando da melhor forma nossos alunos para o mundo do trabalho. 

 

 

 



 

 

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) 

como Forma de Integração  

 

As tecnologias da informação e comunicação sendo utilizadas como meio de 

integração entre as disciplinas possibilita ao aluno a construção do seu conhecimento seja 

individual ou em grupo. 

Possuímos hoje em dia muitos recursos tecnológicos e exige do professor um certo 

grau de conhecimento técnico não somente como usuário mas sim para poder instruir os 

seus alunos para a utilização e aplicação destes recursos, vendo desta forma as TIC´s 

como auxiliadora e facilitadora na aprendizagem. Segundo Valente (1999, p.199), "[...] 

tecnologia é um conjunto de discursos, práticas, valores e efeitos sociais ligados a uma 

técnica particular num campo particular”. 

A respeito da tecnologia é necessária capacitação constante, dando apoio às 

escolas e aos professores durante todo o ano. Também temos a disposição diversos 

cursos online de conteúdo muito importantes, além da maioria das vezes os cursos 

estarem disponibilizados na plataforma moodle. 

Podemos analisar o comentário de Faraco (2005, p.110) a respeito da utilização 

dos recursos tecnológicos: 

 

[...] porque viver na sociedade contemporânea, em suas mais diferentes 
dimensões, inclusive no mundo do trabalho, é cada vez menos possível sem uma 
inserção na cultura informatizada. 
Ela é ingrediente indispensável da educação científico-tecnológica geral da 
população: para situar-se nesse novo momento histórico, é preciso conhecer o 
computador, sua história e seus fundamentos, seu potencial e seus usos. 
Além disso, o desenvolvimento da Internet tem permitido uma circulação de 
informação como nunca antes na história, não só em quantidade e velocidade, 
mas particularmente pelo seu aspecto democratizante inusitado, na medida em 
que o ciberespaço descentrou e desterritorializou a informação. 

 

 Portanto, ao analisarmos as palavras de Faraco a respeito da inserção na cultura 

informatizada, não tem mais condições de ficar alienado do mundo tecnológico sendo ele 

ingrediente indispensável na educação. 

 Segundo Frigotto (1996): 

 É necessário um conhecimento específico para que se 

[...] possa selecionar qual é a melhor utilização a ser explorada num determinado 
conteúdo, contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem por 
meio de uma renovação da prática pedagógica do professor e da transformação 
do aluno em sujeito ativo na construção do seu conhecimento, levando-os, através 
da apropriação desta nova linguagem, a inserir-se na contemporaneidade. 

 



 

 

A fala de Frigotto corrobora pensamento de Faraco reforçando a necessidade de 

que o professor esteja disposto compreender e utilizar as novas tecnologias como forma 

de auxiliar no processo de ensino aprendizagem.  

Terceiro encontro: Oficina referente ao segundo encontro 
 
 

Podemos analisar no texto acima a importância da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação no nosso cotidiano, mas sabemos que algumas tecnologias 

são assuntos polêmicos em diversas instituições de ensino, como por exemplo, o celular. 

Conhecemos os recursos que os aparelhos celulares nos oferecem hoje em dia, sendo 

praticamente computadores de pequeno porte. 

 Fonte: http://www.baboo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Smartphones-Vendem-Ma.is-Celulares.jpg 
 

 
Caros colegas, a respeito deste assunto temos um infográfico trazendo 

informações de bons motivos para a utilização do celular em sala de aula. Gostaria que 

vocês analisassem o infográfico, refletissem a respeito do assunto e respondesse as 

seguintes questões: 

 

Após a leitura e reflexão do texto e analisar o infográfico, podemos formar 

várias idéias a respeito da utilização desta tecnologia em sala de aula, não é 

mesmo? 

Então vamos lá: 

 
1 - Gostaria de saber: Qual a sua opinião a respeito da utilização deste tipo de 

tecnologia na sala de aula? Caso você já utilize está tecnologia, descreva um breve 

relato de uma atividade que você desenvolveu com seus alunos. 

 

2 - Caso ainda não utilizou, baseando-se nas informações acima, descreva 

uma atividade que possa ser elaborada na sua disciplina. 

 

3 – A respeito do texto que é parte do projeto de implementação pedagógica 

elaborado pelo professor PDE, traz o seguinte tema: A Integração da Base Nacional 

Comum com as Disciplinas Específicas nos cursos profissionalizantes,  este 

http://www.baboo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Smartphones-Vendem-Ma.is-Celulares.jpg


 

 

projeto tem o objetivo de construir um trabalho de forma integrada na escola, 

contemplando todas as disciplinas.  

 

4 - Gostaria que você fizesse um planejamento de aula, integrando a sua 

disciplinas com outras disciplinas, utilizando as TIC´s como ferramentas de auxílio. 

 
Bom trabalho!!! 
 
 
Infográfico criado pela Unesco que destaca 13 motivos para utilizar as 

tecnologias assim como 10 recomendações para governos. 
 

 



 

 

 
fonte: http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/02/Tecnologias-Moveis-em-Sala_Info.jp 

 

http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/02/Tecnologias-Moveis-em-Sala_Info.jp


 

 

 

Quarto encontro 
 

A palestra será ministrada pela profª Camila Clivati, mestranda em Tecnologia 

Educacional pela Universidade Estadual de Londrina e professora da disciplina de Inglês 

no Ceep Castaldi  que contará com o auxílio do professor PDE.  

 

O tema a ser abordado será sobre Redes Sociais, o encontro terá duração de 4 

horas. Esta palestra tem o objetivo de informar a importância das redes sociais no meio 

acadêmico e como essa ferramenta tão importante pode colaborar para o aprimoramento 

e enriquecimento das aulas, tornando-as mais dinâmicas e atrativas, já que esta 

ferramenta pode proporcionar a integração e interação de professores e alunos nas 

diversas disciplinas, abordando vários conteúdos. Será utilizado data show e notebook. 

  

Redes Sociais  
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: http://silvanalages.com.br/wordpress/wp-constent/uploads/redes-sociais_1.png 
 

Mais uma vez o site do Wikipédia traz uma definição bastante interessante 
sobre Rede Social: “É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 
conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos 
comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e 
porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 
participantes. "Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase 
uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e 
desfazer rapidamente."1 

Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura e porosidade, por ser 
uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da identidade. 
"Os limites das redes não são limites de separação, mas limites de identidade. (...) Não é 
um limite físico, mas um limite de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é 
permanentemente mantido e renegociado pela rede de comunicações."2 

As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, 
redes de relacionamentos 
(Maisde50 ,Facebook, Google+, Skype, MySpace, Instagram, Twitter,Badoo, Stayfilm, Onl
yfreak , Hallbook), redes profissionais (Linkedin, Rede Trabalhar), redes comunitárias 
(redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas, dentre outras, e permitem analisar 
a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos 
alcançam os seus objetivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da 
rede social. 

http://silvanalages.com.br/wordpress/wp-constent/uploads/redes-sociais_1.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social#cite_note-2
http://maisde50.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google%2B
http://pt.wikipedia.org/wiki/Skype
http://pt.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Badoo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stayfilm
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Onlyfreak&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Onlyfreak&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Onlyfreak&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallbook&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rede_Trabalhar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social


 

 

As redes sociais tem adquirido importância crescente na sociedade moderna. São 
caracterizadas primariamente pela auto geração de seu desenho, pela sua 
horizontalidade e sua descentralização. 

Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento 
de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. A 
intensificação da formação das redes sociais, nesse sentido, reflete um processo de 
fortalecimento da Sociedade Civil, em um contexto de maior participação democrática e 
mobilização social”. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social (Pesquisa realizada em 09/10/14) 
 

 

Quinto encontro: Oficina referente ao quarto encontro 
 
 

Caros colegas participantes!  
 
Após participarem da palestra sobre redes sociais, juntamente com a 

experiência que você tem como usuário desta importante ferramenta, gostaria que 
participassem através das seguintes atividades: 

 
1– Relate como você ingressou na rede social 
 
2 – Quais atividades você realiza com mais frequencia nas redes sociais? 
 
3 – Qual a sua atividade preferida nas redes sociais? 
 
4 – Quais os cuidados que você toma em relação à segurança? 
 
5- Faça um planejamento de aula utilizando a rede social como ferramenta 

auxiliar na sua disciplina. 
 
6- Agora que você já fez um planejamento de aula utilizando a sua disciplina, 

contemple a disciplina de um ou mais colegas para que ocorra um trabalho de 
forma integrada. 

 
Tenho certeza que você não encontrará dificuldades em planejar uma aula 

utilizando as redes sociais, pensem em seus alunos que são experts nesta 
ferramenta. 

 
Após os professores desenvolverão atividades no laboratório de Informática, 

integrando diversas disciplinas, utilizando redes sociais. As atividades serão 
aplicadas pela profª Camila Clivati e terá auxílio do professor PDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social


 

 

Sexto encontro 
           
 

O encontro terá a participação da palestrante Adriana Maria Augusto Faria – 

pedagoga no Colégio Estadual Antônio Raminelli – Cambé PR , que abordará o tema do 

projeto de intervenção pedagógica do professor PDE - A Integração das disciplinas da 

base nacional comum e as disciplinas técnicas. Após a fala da pedagoga, será formado 

uma mesa redonda para debater sobre o tema entre os cursistas participantes, serão 

utilizados os seguintes recursos tecnológicos como auxiliar: data show e notebook.  

 

Os estudos terão como base os seguintes textos: 

O Trabalho Pedagógico de Forma Integrada 

 

O trabalho deve ser desenvolvido em conjunto entre os professores e suas 

respectivas disciplinas com o objetivo da integração total da formação dos alunos, desta 

forma os conteúdos terão uma relação mais clara da sua aplicabilidade no dia a dia dos 

alunos, ocorrendo uma conexão entre a teoria e a prática. Segundo LUCK (1995, p.64) diz 

que: 

 

 
A integração e engajamento de educadores num trabalho conjunto, de 
interação das Disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade de 
modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral 
dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania mediante 
uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas 
complexos, amplos e globais atual. 

  

Desta forma todas as disciplinas tem a sua importância, mas em determinados 

momentos e assuntos parece não ter, quando na verdade falta a integração entre os 

professores e suas respectvas disciplinas.  

Temos por exemplo disciplinas na área de exatas que quando determinado 

conteúdo é aplicado, os alunos ficam imaginando o por que de estar aprendendo tal 

conteúdo e onde vão utilizar um dia. Outras ocorrências frequentes também são 

constatadas  como por exemplo a aplicação em duplicidade de conteúdos por professores 

de disciplinas diferentes, ou contéudos semelhantes tornando-o redundante.  

Também ocorre de um  determinado conteúdo relacionado  a uma disciplina ter sido 

trabalhado antes ou depois do conteúdo de uma outra disciplina, momento este que 



 

 

poderia ter ocorrido uma integração entre as disciplinas já que seus assuntos são 

relacionados.  

Um outro aspecto importante e  enriquecedor para o curso técnico é o professor, 

seja da base nacional comum ou das disciplinas específicas, trabalharem sempre materiais 

direcionados para o curso técnico, por exemplo: na disciplina de português o professor 

utilizar textos ligado à área, pois além de ensinar conteúdos de português também estará 

passando informações e agregando conhecimentos específicos; na disciplina de inglês ser 

trabalhado também o inglês técnico já que os profissionais de diversas áreas necessitam 

de instruções através de manuais e linguagens técnicas  e desta forma deva ocorrer com 

todas as demais disciplinas, sempre ocorrendo o trabalho de forma integrada.  

Segundo pesquisa realizada por Nascimento e Amorin (2013, p.251) alguns alunos 

relatam sobre suas percepções a respeito da relação entre as disciplinas ministradas no 

curso de uma determinada instituição sendo o curso Técnico Integrado em Informática. 

Seguem relatos: 

 
A46. Bom, as matérias de informática têm relação entre si, no final ela 
sempre interligam, e acredito que todas as matérias são importantes para 
este ensino, só acho que deveriam reforçar o inglês para as turmas 
técnicas, pois teoricamente a base da informática é o inglês, e sabendo o 
inglês facilita o uso do computador. 
A27. Além das disciplinas de informática que possuem uma ligação direta, 
não há relação entre as disciplinas. 
A45. Poucas, as matérias do curso técnico têm muita relação entre elas, por 
exemplo, Linguagem de Programação, Web e Banco de Dados. Mas as 
outras matérias, não vejo relação alguma. 
A42. Só a matéria de inglês, onde a professora fazia trabalhos voltados 
para o técnico. 

 

A respeito destes dados Ramos contribui dizendo que: “No currículo integrado nenhum 

conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de produção, nem somente específico, pois 

nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou compreendido 

desarticuladamente da ciência básica”. Nascimento e Amorin (2013, p.252) cita Ramos (2005, 

p.121). 

O objetivo do material didático que será produzido no segundo semestre trará novas 

idéias e soluções como por exemplo: temas de trabalhos para integração das disciplinas, 

utilização de softwares aplicativos, sites,  e outros tipos de materiais para auxiliar os 

professores nas diversas disciplinas e desta forma facilitar  a realização do trabalho 

visando a integração.  



 

 

Ramos (2004), citado por Ciavatta (2005, p.101) faz uma importante contribuição 

dizendo que:  

 

[...] para ocorrer um movimento de integreção é necessariamente, social e 
supõe mais de um participante. Implica buscar professores abertos à 
inovação, disciplinas e temas mais adequados à integração. Uma ideia em 
curso que parece deflagrar processos criativos nesse sentido é a 
articulação arte e ciência. Há que se dar ao aluno horizontes de captação 
do mundo além das rotinas escolares, dos limites do estabelecido e do 
normatizado, para que ele se aproprie da teoria e da prática que tornam o 
trabalho uma atividade criadora, fundamental ao ser humano. 

Ramos (2004), ainda citando Ciavatta (2005, p.101)  conclui dizendo que:   

 

Assim se gera o conhecimento, a ciência e a cultura como parte do 
aperfeiçoamento que a atuação sobre a natureza produz, e o trabalho se 
torna príncipio educativo, evidenciando a relação entre ciência e produção e 
as implicações da divisão técnica e social do trabalho. A integração entre o 
ensino médio e o ensino técnico pode atuar, também, como compromisso 
ético-político de preparação dos jovens das classes trabalhadoras para 
ganhar autonomia face ao mundo do trabalho e para ter condições de 
prosseguir os estudos. 

 

Por esta questão e muitas outras, observamos a importância de fazer parte do 

Currículo da escola o trabalho com todas as disciplinas abordando as problemáticas 

sociais diversas como mercado de trabalho, meio ambiente, ética, saúde, etc.  

 

Um projeto de ensino médio integrado ao ensino técnico tendo como eixos 
o trabalho, a Ciência e a Cultura, deve buscar superar o histórico conflito 
existente em torno do papel da escola, de formar para a cidadania ou para 
o trabalho produtivo e, assim, o dilema de um currículo voltado para as 
humanidades ou para a ciência e tecnologia. Ramos(2005, p.106). 

 

Sobre os desafios e a importância do trabalho de forma integrada ao ensino médio e 

técnico Ciavatta(2005) faz o seguinte comentário:  

 

[...]como formação humana, a formação integrada busca garantir ao 
adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação 
completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 
pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. 
Formação que, neste sentido, supõe compreensão das relações sociais 
subjacentes a todos os fenômenos. 
 

A escola tem a função de fazer a integração do educando à sociedade favorecendo 

a compreensão de fatores sociais e culturais que se expressam na escola.  

 



 

 

Pressupostos para a Formação Integrada 

 

Podemos analisar vários pressupostos para que ocorra a integração nos cursos 

profissionalizantes com a formação integrada e humanizadora. 

O primeiro deles é citado por Ciavatta (2005, p.99) sobre a existência de um projeto 

de sociedade que vise a superação do dualismo de classe, sendo manifestado a vontade 

política por todas as instâncias responsáveis pela educação para que a formação não se 

reduza a simples preparação para o mercado de trabalho e Ciavatta (2005, p.99) cita 

Bastico (2004) que complementa dizendo“:  [...] tenha como base, a garantia da educação 

pública fundamental e média universalizada e, como parâmetros norteadores, a justiça 

social e o desenvolvimento econômico local”.  

Sobre o comentário acima posso dizer que a escola que atuo desenvolve um 

trabalho muito importante envolvendo todas as modalidades de ensino. 

 Durante todo o ano temos vários eventos que envolvem toda a escola e a 

comunidade. Alguns eventos importantes são: Semana da Humanidade onde alunos e 

professores de ensinos superiores são convidados a ministrar palestras sobre variados 

temas, assim como alunos da própria escola que se encontram nos anos concluintes dos 

cursos, outro evento importante que é aberto a toda a comunidade é a Expo CEEP que é 

uma feira de exposição de trabalhos onde os cursos técnicos tem a oportunidade de 

divulgar os trabalhos elaborados pelos alunos, com a instrução dos professores e 

supervisão e orientação dos coordenadores.  

A escola também desenvolve outros projetos importantes e entre eles destaca-se a 

Empresa Júnior, ligada ao curso Técnico Integrado em Administração. A intenção com a 

elaboração deste trabalho é efetivar ainda mais o fortalecimento e melhoramento da 

integração através de outros tipos de projetos, contemplando o maior número de 

disciplinas e todos os cursos, fazendo com que o planejamento integrado se torne um 

trabalho rotineiro, sempre com a inclusão das tecnologias da informação e comunicação 

como ferramentas auxiliadoras, tornando as aulas mais dinâmicas e atraentes para os 

alunos. 

 Outro pressuposto bastante pertinente é a adesão de gestores da escola e de 

professores responsáveis pela formação geral e pela formação específica. Ciavatta (2005, 

p.100) contribui com o seguinte comentário: “É preciso que se discuta e se procure 

elaborar, coletivamente, as estratégias acadêmico-científicas de integração”. 

Em relação a isso, deveria acontecer a construção do planejamento integrado que 

seria realizado no inicio de cada ano por todos os professores da base nacional comum 



 

 

assim como os professores das disciplinas específicas com o auxílio da equipe 

pedagógica. Sobre este assunto Ciavatta faz mais uma contribuição dizendo que: 

 

Tanto os processos de ensino-aprendizagem como de elaboração 
curricular devem ser objeto de reflexão e de sistematização do 
conhecimento através das disciplinas básicas e do desenvolvimento de 
projetos que articulem o geral e o específico, a teoria e a prática dos 
conteúdos, inclusive com o aproveitamento das lições que os ambientes de 
trabalho podem proporcionar (visitas, estágios, etc.). 

   

Também a respeito do comentário de Ciavatta é importante ressaltar que a escola 

deve sempre participar com os alunos de feiras, viagens, e o estágio que proporciona 

uma vivência muito importante para o aluno também auxiliando na sua integração entre a 

teoria e a prática. 

 A articulação da instituição com os alunos e os familiares também faz parte dos 

pressupostos exigindo processo de diálogo e de conscientização dos alunos e de suas 

famílias sobre as próprias expectativas e sua possível realização.  Ciavatta (2005) afirma 

que: “A escola não pode estar alheia às necessidades materiais para levar adiante um 

processo educacional completo, efetivo”. Ela afirma ainda que os suprimentos primários 

das necessidades como transporte, alimentação, renda mínima para manter-se na escola, 

bem como as necessidades secundárias como a existência de instalações que oferecem 

meios para o desenvolvimento de oficinas para o aprendizado da teoria e da prática das 

disciplinas e dos projetos em curso, como: laboratórios, ateliês, espaços de lazer, devem 

ser levados em consideração. 

As necessidades primárias citadas por Ciavatta devem ser acompanhadas pela 

equipe gestora para que casos mais graves não cheguem a privar o aluno de freqüentar a 

escola, já as necessidades secundárias, a escola deve sempre trabalhar para melhores 

instalações, mesmo que o colégio possua vários laboratórios como de Informática, 

química, biologia, eletrotécnica, eletromecânica, como é o caso do CEEP Castaldi, exige 

constantemente pessoas e materiais para executarem as manutenções para o bom 

funcionamento dos mesmos. 

 

Conforme Ciavatta (2005): 

 

[...] a escola deve se tornar um lugar de memória, de resgate das 
identidades, da compreensão do presente, incorporando as dificuldades, 
as lutas e as conquistas do passado, suas representações na forma de 
imagens e de documentos, seus símbolos carregados de histórias e de 
significados. 



 

 

 
 
 

No tocante à afirmação acima, o objetivo da escola é se tornar cada vez mais um 

local de memória onde milhares de pessoas todos os anos deixam um pouco de si e 

levam um pouco de todos nós que a compomos. 

 Mais um pressuposto destacado por Ciavatta (2005, p.101) é o exercício da 

formação integrada que é uma experiência de democracia participativa. Ela ainda destaca 

que não ocorre pelo autoritarismo, mas sim pela ação coletiva, já que o movimento de 

integração é necessariamente social e supõe mais de um participante implicando na 

busca por professores abertos a inovações assim como disciplinas e temas mais 

adequados à integração. 

A respeito deste comentário podemos imaginar a elaboração de projetos por temas 

bastantes pertinentes e atuais como por exemplo: Sustentabilidade, Globalização e outros 

temos que vem contemplar as demais disciplinas havendo a integração entre elas.  

E o último pressuposto e talvez o mais importante destacado por Ciavatta (2005, 

p.102) para que todos os outros pressupostos ocorram é a garantia de investimentos por 

parte da União, estados e municípios para que continue sendo ofertado ensino público e 

gratuito de qualidade como é previsto na Constituição Federal.  

 

Sétimo encontro 
 
 

Realização de grupo de estudo para análise e levantamentos bibliográfico acerca 

do planejamento na escola. O encontro terá duração de 4 horas e será realizado pelo 

professor PDE.  

 

Abaixo questionário, cujas respostas darão embasamento ao estudo. 

 

 

Instrumento de Pesquisa 
 

  
Prezado(a) professor(a), 

  
 Solicito sua participação respondendo este questionário, que é parte da pesquisa 
que realizo no Programa de Desenvolvimento Educacional –PDE, cujo objetivo é analisar 
a opinião docente sobre a proposta pedagógica norteadora do trabalho pedagógico que 
está sendo desenvolvido no Ceep Casltadi. Os dados serão utilizados apenas para a 
finalidade da pesquisa, mantendo o sigilo do respondente, por isso, não há necessidade 
de identificação.  



 

 

 

      Questionário: 
 

1) Perfil profissional 
 
a) Há quanto tempo você trabalha no Instituição de Ensino? 

  
b) Qual o tipo de vínculo empregatício que você mantém no estado? 
 

(  ) Efetivo          (  )Temporário           
 
c) Qual a sua formação acadêmica? 

 
(   ) 3º grau          (   ) Especialização          (   ) Mestrado          (   ) Doutorado 

 
 
Para responder a questões abaixo você deverá utilizar os seguintes valores: 
 
1 - Discordo totalmente 
 
2 -  Discordo em parte 
 
3 - Estou indeciso 
 
4 - Concordo em parte 
 
5 - Concordo plenamente 

 
 

2) Em sua opinião qual é a finalidade da educação profissional técnica integrada ao 
ensino médio? 
 
a) (   ) Propiciar aos jovens cursar o ensino médio, habilitando para uma profissão 

para se adaptar ao mercado de trabalho e a sociedade vigente; 
 

b) (   ) Propiciar aos jovens cursar o ensino médio, habilitando para uma profissão, 
de modo que possam compreender e participar do mundo do trabalho, da 
sociedade e contribuir para a construção de uma sociedade justa, como 
cidadãos; 

 
c) (   ) Preparar para o vestibular ou ENEM e para o mercado de trabalho; 

 
d) (   ) Preparação de profissionais técnicos com competência para exercer a 

atividade de trabalho escolhida; 
 
e) (   ) Formar profissionais técnicos com conhecimentos gerais e profissionais: 

críticos, criativos com autonomia intelectual e ética; 
 
f) (   ) Formar profissionais técnicos que contribuam para o desenvolvimento da 

nossa região com soluções técnicas e tecnológicas; 
 
g) (   ) Formar profissionais técnicos para o empreendedorismo. 



 

 

 
Descrever outras finalidades da educação profissional caso considere 
importante:_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

3) Qual a sua opinião sobre o Currículo Integrado na educação profissional técnica 
integrada ao ensino médio? 
 
a) (    ) Currículo que relaciona conteúdos entre as áreas de conhecimento; 

 
b) (    ) Currículo que possibilita o diálogo entre as disciplinas gerais e da área 

profissional, favorecendo integrar conteúdos e metodologia; 
 

c) (    ) Currículo centrado nos conteúdos de cada disciplina, O importante é 
cumprir o programa; 

 
d) (    ) Currículo que promove atividades interdisciplinares, entre várias disciplinas; 

 
e) (    )  Currículo que valoriza todas as disciplinas. 

 
Descreva abaixo o seu entendimento sobre o currículo integrado: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
4) Quais são as práticas pedagógicas e metodologias que você desenvolve? 

 
a) (    ) Trabalho individualmente na disciplina que ministro; 

 
b) (    ) Desenvolvo projetos de pesquisa em equipe com outros professores e 

alunos; 
 

c) (    ) Desenvolvo pesquisas com os alunos em minhas aulas; 
 

d) (    ) Realizo seminários; 
 

e) (    ) Ensino partindo de situações vivenciadas pelos alunos; 
 

 
f) (    ) Vinculo atividades de ensino aprendizagem aos processos de trabalho da 

área de habilitação profissional; 
 

g) (    )Utilizo tecnologias visando relacionar teoria e prática; 
 

h) (     )Ensino, por meio de aulas expositivas com a participação dos alunos; 
 



 

 

i) (    ) Quando possível relaciono as atividades de estágio, com a disciplina que 
ministro; 

 
j) Realizo visitas com os alunos as instituições e/ou eventos relacionados com a 

disciplina que ministro. 
 
Descreva outras atividades que realiza em sua prática pedagógica: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
                                               

5) Que outras manifestações gostaria de fazer a respeito da integração curricular? 
Registre abaixo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 Grato pela colaboração!         
     
 

Oitavo encontro 

 

Serão apresentados os dados coletados através do questionário aplicado no sétimo 

encontro. Discussão sobre os resultados. Apresentação de vídeos para reflexão e 

debates. As atividades serão coordenadas e aplicadas pelo professor PDE. Também será 

apresentado a elaboração de um planejamento de ensino de forma integrada a partir da 

temática pesquisada. O encontro terá a duração de 4 horas e terá como auxílio os 

seguintes recursos tecnológicos: tv multimídia, DVD, data-show, laboratório de 

informática. 

 

Principais referências a serem utilizadas nos grupos de estudos: 

Livros:  

 Ensino Médio Integrado: Concepção e contradições 

 Ensino Médio: Construindo uma proposta para os que vivem do trabalho 

 Ensino Médio Integrado: Travessias 

 

Filmes: 

 Alienado 

 Duas Vidas 



 

 

 

Finalizando os encontros, os professores sintetizarão todo conteúdo estudado, e após, 

farão uma apresentação para todos os demais participantes do grupo.  

                                               

                                             FIM 
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