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Apresentação 

 

 

A Produção Didático-pedagógica aqui elaborada justifica-se em razão de ser 

um material on-line para que o professor possa buscar informações referentes à 

temática com o proposito de sanar possíveis duvidas em tempo real, sabendo onde 

e como encontrar, com maior agilidade, eficiência e eficácia as respostas que 

necessita para possíveis questionamentos.  As informações estarão disponíveis em 

forma de textos na WEB (Home Page do Estabelecimento de Ensino). 

Tendo como objetivo principal orientar e instrumentar o professor no sentido 

de que o mesmo possa ter um endereço certo para buscar o conhecimento 

necessário para atuar com os temas da diversidade no âmbito escolar. 

Os professores que atuam nas disciplinas da Educação Profissional Técnica 

não diferente dos demais professores que atuam nas disciplinas da base nacional 

comum, apresentam algumas dificuldades para trabalharem os temas relacionados 

às diversidades vinculadas aos conteúdos que integram a ementa curricular das 

respectivas disciplinas.  Portanto, diante de tal problemática o tema a ser 

trabalhado toma como base principal o conhecimento de algumas questões que 

estão vinculadas e diretamente ligadas ao conjunto de conteúdos das disciplinas e 

que pedagogicamente devem ou deveriam ser conhecidos pelos professores da 

rede estadual. 

A opção pela escolha de elaborar e trabalhar o material pedagógico no 

formato de material multimídia se deu em razão da agilidade de se trabalhar com 

as tecnologias disponíveis e da “necessidade” cada vez maior de o professor que 

atua na educação profissional técnica, se manter conectado. 

O professor poderá com facilidade e agilidade ter acesso aos conteúdos 

pertinentes à proposta de conhecer os temas inerentes às diversidades na escola, 

por ser um material que estará disponível na forma on-line, de maneira tal, que o 

mesmo poderá acessar os conteúdos sempre que tiver necessidade, de forma 

rápida e eficiente. 

O material pedagógico aqui elaborado se destina aos professores que atuam 

nas Disciplinas Técnicas da Educação Profissional, porém como o material estará 

disponível na forma on-line nada impede que os demais interessados pelo tema 

possam ter acesso ao mesmo.   



 

 

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 realizadas leituras dos temas 

propostos de acordo com os conteúdos definidos no Projeto de Intervenção 

Pedagógica ora apresentado. 

Conforme já definido no Projeto de Intervenção Pedagógica, entre os 

conteúdos que serão abordados estão às legislações referentes às diversidades, o 

currículo e a cultura, a função da escola (Saviani, 2000), e a função da Educação 

Profissional Técnica. Serão utilizadas atividades de leitura e reflexão por meio de 

recursos midiáticos e hipertexto, disponibilizado em formato on-line utilizando as 

técnicas de consulta, pesquisa, reflexão e retomada de conceitos já estabelecidos 

socialmente.    

Tendo como proposta de avaliação observar a participação dos professores 

no momento da intervenção, buscando identificar o posicionamento e a forma de 

pensar dos mesmos quanto ao tema tratado, na tentativa de proporcionar aos 

professores da educação profissional, atuantes nos cursos técnicos a possibilidade 

de desenvolver em sala de aula novas posturas diante dos seus efetivos 

conteúdos.  

 

Material Multimídia 

 

 HIPERTEXTO: Diversidade, uma ideia em construção.   

 

A ideia principal que me levou a querer escrever este texto foi a celebre frase 

“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza”. (Santos, 

Boaventura de Sousa, 2003). Ao longo de toda uma vida dedicada à educação, 

sempre simpatizei com a causa dos ditos mais fracos, pelo modelo de sociedade 

excludente na qual vivemos o que os coloca de certa forma oprimidos no interior da 

escola. 

Ao longo deste período no PDE, pensei talvez eu devesse ficar quieta 

indiferente a tais questões, e buscar por um assunto, quem sabe, menos polêmico, 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=20


 

 

mas, decidi por dividir algumas inquietações acerca do tema pensado desde o 

inicio “Educação, Currículo e Diversidade na Educação Profissional”.    

Certamente, muitos indagarão acerca da correlação deste tripé. Posso dizer 

que ele surgiu de inquietações ao longo de minha história pessoal e profissional, 

por questões vivenciadas no cotidiano escolar, nas relações de trabalho, nas 

relações pessoais, enfim ao longo da vida. Compartilho aqui um leque de dúvidas, 

angústias, sentimentos e pensamentos que com certeza podem ser diferentes dos 

demais, mas com certeza trarão um repensar para muitos que se identificarão com 

o tema.  

A quem e o que ensinamos? Como abordar os temas da diversidade dentro 

da Educação Profissional nas disciplinas técnicas? Há possibilidade de se discutir 

diversidade na escola embasando-se em legislações?   

 Estes são alguns questionamentos que gostaria de poder responder com a 

elaboração desta produção didática, de forma a poder servir para enriquecer o 

repertório de recursos pedagógicos dos professores que atuam na educação 

profissional, com a apresentação de conteúdos de ensino voltados à diversidade 

que possam estabelecer maior segurança aos mesmos ao tratarem do tema em 

sala de aula. 

Diante de tantas adversidades pelas quais vem passando a escola pública 

torna-se inegável que a escola hoje é uma instituição para além dos conteúdos 

científicos. 

Assim, torna-se necessário discutirem-se questões inseridas na Diretriz 

Curricular da Rede Publica de Educação Básica do Estado do Paraná – Educação 

Profissional, considerando dentre outras questões a formação plena do cidadão, 

seu lugar no mundo e na sociedade que hoje se apresenta. O PARECER N.º 

009/2001 CNE/CP (http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf) que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

vai além de outros apontamentos que estabelecem quais os saberes necessários 

para a prática docente.  

Será que efetivamente estamos preparados para atuar diante do que se 

estabelece e das diversidades inerentes a uma sala de aula como: a sexualidade, a 

religião, a etnia, gênero, a cultura, classe social, geracional, necessidades 

especiais e outras dinâmicas sociais do mundo moderno? 

http://arq.e-escola.pr.gov.br/pde2012/13591-90.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_educacao_profissional.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_educacao_profissional.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_educacao_profissional.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf


 

 

Podemos, para ilustrar tal questionamento, trazer à tona a discussão sobre o 

que estabelece os documentos Inst. Conj. 02/2010 – SEED/SUED/DAE, Parecer Nº 

04/09 – MP e o Parecer CP/CEE nº 01/09 que regulamenta o uso do nome social 

pelos alunos das escolas públicas no Paraná.  

Outra legislação que ainda causa polêmica no interior das escolas quanto a 

sua aplicabilidade é a Lei 10.639/03, substituída posteriormente pela Lei 

11.645/2008 que altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, já modificada 

pela lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes E Bases 

Da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática "História E Cultura Afro-Brasileira e Indígena". 

É certo que em um mundo que cada vez mais tende a negar as diferenças, 

onde os padrões de cultura, beleza, gênero, sexualidade entre outros, são 

constituídos de forma excludente, estabelecendo normas de condutas que seguem 

um padrão pré-determinado, na tentativa de igualar de maneira homogênea as 

diferenças, os diferentes, o ser humano. Com isso, o sujeito acaba perdendo o 

pouco da identidade que ainda lhe resta.   

 O uso do uniforme não apenas no interior das escolas, mas também quando 

se faz presente no mundo do trabalho, penso ser na maioria das vezes, uma 

tentativa de tornar iguais os sujeitos, na tentativa de esconder suas diferenças, 

buscando desconstruir estereótipos, pois os uniformizando é quase como se 

pudessem torná-los iguais para que nenhuma diferença sobressaia-se, mantendo 

dessa forma o controle das situações.  

Creio que ao longo de nossas vivências, vão ocorrendo transformações na 

maneira como vemos as pessoas, o ambiente, a vida, nos mostrando que tudo isto 

está longe de ser algo de mera repetição. O campo das relações cotidianas como 

espaço de livre manifestação das diferenças nos possibilita um olhar diferenciado 

do ser humano identificando que pessoas são sim muito diferentes e nesta 

diversidade a vida ganha novos e maravilhosos contornos. 

 Existe uma fala constante no interior da escola sobre a necessidade de se 

respeitar as diferenças, de respeitar o diferente. Contudo, muitas questões sobre 

Educação, Currículo e Diversidade me inquietam, não como se obtendo as 

respostas, obtivesse também a solução para todos os problemas, porém, 

apontando caminhos para uma educação mais humanizada, de respeito e com 

respeito aos que dela participam.  

PDE%202014/(http:/www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucaoconjunta022010.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm


 

 

A intenção aqui é buscar um novo olhar para o educador e os educandos 

nestes novos tempos de tantos conflitos.  

 

Orientações Metodológicas 

 

O material didático em si apresenta possibilidades de uso para o professor 

que efetivamente queira buscar uma nova forma de entender e trabalhar com as 

diversidades existentes no interior da escola, assim como em sala de aula, 

especificamente nas turmas de educação profissional. Para tal o professor poderá 

fazer uso dos textos, trechos de filmes, músicas, imagens e também de outros 

materiais indicados durante os grupos de estudos. 

 A proposta metodológica para aplicação deste conteúdo estabelece 

momentos de estudos que estarão divididos em oito encontros presenciais de 

quatro horas cada o que totaliza 32 horas com mais 8 horas de estudos à distância 

complementados por leituras ou relatos de observações do cotidiano escolar. 

 

 

Procedimentos 

 

Apresento o conjunto de atividades que serão aplicadas nestas 32 

horas/aulas presenciais e mais 08 horas de estudos à distância. Divididas da 

seguinte forma 8 encontros de 4 horas seguidos de 1 hora de estudo complementar 

a distância o que ao final totalizara 40 horas de estudos que será certificado pela 

Universidade Estadual de Londrina. 

 

Primeiro encontro  

 

Neste primeiro encontro, para que ocorra a integração dos participantes e 

seja dado início dos trabalhos, será realizada uma apresentação do tema proposto 

por mim, professora PDE, em forma de palestra intitulada Preconceito de 

Discriminação na escola e no trabalho. 

O encontro se desenvolverá através de atividades como, dinâmicas de grupo 

e individuais, mesa de debates, leituras, vídeos, entre outras que serão realizadas 

em momentos intercalados ao longo da palestra. 



 

 

A metodologia utilizada visa desenvolver o grupo no sentido de deixa-los à 

vontade, de forma que os encontros seguintes possam ser produtivos, amistosos, 

generosos e possam levar a um crescimento profissional através de um novo 

conhecimento. 

A palestra tratará de temas inerentes ao trabalho do professor em seu dia a 

dia em sala de aula, procurando agregar saberes necessário a sua prática.  

 

Segundo encontro 

 

Atividade  

Título PDE - Proposta de intervenção e Produção didático-pedagógica   

Tempo 4 hs 

Objetivo Conhecer os documentos produzidos até o momento no PDE, sendo 

o Projeto de Intervenção Pedagógica e a Produção Didática 

Pedagógica. Apresentação do material de forma impressa e por 

acesso pela internet site do Colégio.  

Estratégias  Leitura / Vídeo / Comentários  

Recursos Textos impressos, equipamento multimídia  

Avaliação Exposição dos pontos de vista dos integrantes do grupo 

 

 Atividade complementar 

Titulo PDE - Programa Desenvolvimento Educacional 

Tempo 1 h 

Objetivo Conhecer um pouco do Programa Desenvolvimento Educacional - 

PDE  

Estratégias  Pesquisa sobre temas relacionados às disciplinas que o professor 

atua. 

Recursos Internet 

Avaliação Exposição do assunto no próximo encontro 

 

 

Terceiro encontro 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=20


 

 

Atividade  

 

Titulo Diretriz Curricular da Rede Pública de Educação Básica do Estado 

do Paraná – Educação Profissional 

Tempo 4 hs 

Objetivo  Conhecer a Legislação e a história da Educação Profissional no 

Brasil 

Estratégias  Apresentação de slides, pesquisa no portal educacional 

(SEED/PR), diretriz curricular impressa. 

Recursos  Laboratório de informática  

Avaliação  Responder questionário pesquisa elaborado pelo professor PDE 

 

Atividade complementar 

Titulo Educação Profissional  

Tempo 1 h 

Objetivo Aprofundar conhecimentos relativos a Educação Profissional e sua 

trajetória no Brasil.   

Estratégias Leitura 

Recursos Texto – História da Educação Profissional no Brasil 

Avaliação Troca de impressões no próximo encontro  

 

Quarto encontro 

 

Atividade 

Titulo  Sexualidade no cotidiano escolar. 

Tempo  4 hs  

Objetivo  Despertar a necessidade de saber mais sobre o tema  

Estratégias  Exposição de imagens/fotos sobre o tema, Narrativa de situações 

vivenciadas pelos participantes. 

Recursos  Papel, pinturas, imagens, textos 

Avaliação  Participação nas atividades propostas  

 

Atividade complementar 



 

 

Titulo   Sexualidade  

Tempo  1h 

Objetivo  Ampliar o conhecimento sobre o tema proposto 

Estratégias  Assistir ao filme Minha Vida em Cor de Rosa 

Recursos  DVD ou computador com internet 

Avaliação  Resumo do filme e conclusão do mesmo 

 

Quinto encontro 

 

Atividade 

Titulo  Diversidade e Gênero na organização social 

Tempo  4 hs  

Objetivo  Investigar situações existentes na escola, no trabalho e na sociedade 

por meio de observações visuais e na sequencia registrando os fatos 

por meio de relato dos fatos e acontecimentos. 

Estratégias  Apresentação de palavras relacionadas ao tema para pesquisa de 

significado e relacionar com as gravuras expostas. 

Recursos  Gravuras, revistas, dicionários, textos, projetor multimídia, internet. 

Avaliação  Representar através de colagem uma situação relacionada ao tema. 

 

Atividade complementar 

Titulo  Relações de Gênero  

Tempo  1h 

Objetivo  Estudar as legislações que tratam do tema proposto 

Estratégias  Leitura 

Recursos  Texto -  Relações de Gênero na Escola - das diferenças ao 

preconceito 

Avaliação  Debate entre os participantes  

 

Sexto encontro  

 

Atividade 

Titulo  O trabalho, a escola e a sociedade diante da igualdade étnico-racial 

https://www.youtube.com/watch?v=CnOAQDrlmxs


 

 

Tempo  4 hs  

Objetivo  Identificar situações onde o preconceito racial esteja presente na 

vida.  

Estratégias  Assistir ao filme Vista a minha Pele 

Recursos  Filme, DVD ou computador com acesso a internet 

Avaliação  Mesa de debate 

 

Atividade complementar 

Titulo  Observando o Mundo  

Tempo  1h 

Objetivo  Investigar o cotidiano   

Estratégias  Por meio de pesquisa de fotos/ gravuras ou desenhos retratar o 

negro em situações de trabalho. 

Recursos  Máquina fotográfica, livros, gravuras, papeis, cola, cartolina  

Avaliação  Oficina de montagem de cartaz e exposição dos mesmos 

 

Sétimo encontro 

 

Atividade 

Titulo  Preconceito e Discriminação  

Tempo  4 hs 

Objetivo  Ampliar os conhecimentos sobre o tema 

Estratégias  Exposição oral sobre a necessidade de reflexão sobre esse 

mecanismo 

Recursos  Textos, vídeos, projetor multimídia  

Avaliação  Confecção de desenhos que retratem situações de preconceito 

dentro e fora da escola. 

 

Atividade complementar 

Titulo  Diferenças  

Tempo  2 hs  

Objetivo  Esclarecer colocações (postos de trabalho) de tratamento entre as 

pessoas 

PDE%202014/:/www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM


 

 

Estratégias  Leitura do texto - Diferença entre tratamento desigual e tratamento 

discriminatório – referente ao segundo capitulo do livro Teoria da 

Discriminação nas Relações de Trabalho  

Recursos  Texto do livro – Teoria da Discriminação nas relações de trabalho 

Avaliação  Resenha do texto  

  

Oitavo encontro  

 

Atividade  

Titulo  Exposição  

Tempo  4 hs  

Objetivo  Divulgar as atividades realizadas nos encontros 

Estratégias  Varal de atividades  

Recursos  Barbante, cartazes, portfólio de atividades realizadas.  

Avaliação  Participação na atividade  
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