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Resumo: 

 

Este Projeto de Intervenção Pedagógica 
tem por objetivo analisar a avaliação dos 
alunos com deficiência intelectual da 
educação de jovens e adultos, na escola de 
educação básica Celso Heinzen, na 
modalidade de educação especial. 
Percebe-se que o aluno com deficiência 
intelectual precisa de mais tempo para 
aprender e recursos necessários que 
atenda suas especificidades, e que o 
docente acredite em suas potencialidades. 
Por meio da teoria de Paulo Freire, a qual 
propõe uma metodologia diferenciada, 
considerando as experiências de vida dos 
alunos, respeitando-os como sujeitos de 
sua aprendizagem. Assim, o docente 
deverá propor atividades significativas e 
contextualizadas, conforme o ritmo do 
aluno, proporcionando novas formas de 
construção de conhecimento. Dessa forma, 
a avaliação mediadora contribui e promove 
condições favoráveis para o processo de 
ensino e aprendizagem, por meio do 
portfólio como instrumento avaliativo. 
Segundo Hernandes (2000), o portfólio 
oportuniza o acompanhamento do processo 



de ensino-aprendizagem, tanto pelos 
professores como pelos alunos, 
favorecendo mudanças no desenvolvimento 
do ensino, se necessárias. A pesquisa será 
desenvolvida com os docentes da escola 
supracitada, em encontros quinzenais, com 
estratégias para utilização do portfólio, 
entendendo que o mesmo possibilitará uma 
avaliação de qualidade. 
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Professores da Educação de Jovens e 
Adultos 

 

PDE - PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA. 

 

O presente Caderno Pedagógico é o resultado do segundo período do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, que oportuniza a formação 

continuada aos docentes do Estado do Paraná, proporcionando suporte teórico 

e metodológico necessários à organização do trabalho pedagógico. 

No segundo semestre de pesquisa, a professora PDE implementará o 

Projeto de Intervenção Pedagógica na escola que visa divulgar, socializar, 

aplicar e avaliar o projeto desenvolvido do professor PDE. 

A proposta deste Projeto de Intervenção Pedagógica, na Escola de 

Educação Básica Celso Heinzen, na Modalidade de Educação Especial, 

justifica-se pela percepção das dificuldades encontradas ao avaliar os alunos 

da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Além de enfocar na aplicação de 

atividades apropriadas, significativas e contextualizadas que interferem 

efetivamente na aprendizagem, viabilizando e gerando, desta forma, uma 

avaliação de qualidade. 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos jovens e 

adultos com deficiência intelectual nem sempre ocorre de maneira satisfatória, 

pois, a falta de orientações e atividades desafiadoras e apropriadas interfere de 

modo negativo, no resultado da aprendizagem significativa. Quando as 



atividades não são desafiadoras e no nível em que o aluno se encontra, não há 

avanços no processo de aprendizagem. 

Torna-se fundamental, por intermédio de aportes teóricos e 

metodológicos, entrelaçar a teoria e a prática escolar, na busca de novas 

formas de tornar significativa a aprendizagem para o aluno com deficiência 

intelectual na Educação de Jovens e Adultos. Ao realizar, num constante 

movimento de ação-reflexão, o processo de atividades desenvolvidas, por meio 

de mediação do professor, possibilita-se ao aluno uma compreensão maior do 

conteúdo curricular e do que ele pode observar e vivenciar anteriormente, por 

meio de experiências escolares concretas e de atividades educacionais, 

apropriadas à sua idade. 

A turma da Educação de Jovens e Adultos, a qual se direcionará o 

projeto, apresenta outros comprometimentos associados à deficiência 

intelectual como dificuldades na coordenação motora, nas habilidades 

adaptativas, na oralidade e na comunicação. Além da baixa autoestima, por 

manifestar algum tipo de distúrbio de conduta, de dificuldade de interação 

social, dificuldade de comportamento, depressão e comprometimento 

neurológico. 

O objetivo desta pesquisa é subsidiar o docente no uso do portfólio 

como instrumento avaliativo do processo de ensino e aprendizagem com o 

aluno com deficiência intelectual da Educação de Jovens e Adultos, em busca 

de uma aprendizagem significativa. 

Considerando que o processo de ensino e aprendizagem na Educação 

de Jovens e Adultos exige dos profissionais, além do compromisso político e 

pedagógico, um olhar diferenciado para o aluno desta modalidade, assim visa 

contribuir com a melhoria do ensino e aprendizagem, aperfeiçoando os 

encaminhamentos pedagógicos dispensados aos educandos, bem como, 

valorizar o processo educativo como ação intencional, planejada e organizada 

à luz de conhecimentos científicos e técnicos. 

A implementação do projeto será desenvolvido no segundo semestre de 

2015 e apresentado na Semana Pedagógica. Também será aplicado nas 



reuniões pedagógicas e hora atividades dos professores, com 

acompanhamento especial com as turmas de Educação de jovens e Adultos. 

O Projeto ”Meio Ambiente e Saúde” é uma proposta de atividades 

significativas e que fazem parte do contexto do aluno, sendo aplicado de forma 

dinâmica e contextualizado (Apêndice I). 

O tema será desenvolvido em seis unidades de trabalhos, cada unidade 

com duração de quatro horas com professores e com aplicação do trabalho 

com os alunos, totalizando 32 horas. 

 

Implementação do projeto na escola em 2015 

 

UNIDADE I 

Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica e as orientações 

gerais sobre a formação continuada. 

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido na 

Escola de Educação Básica Celso Heinzen na Modalidade de Educação 

Especial, com as professoras da Educação de Jovens e Adultos e as demais 

de outras turmas, pois sempre há rotatividade na distribuição das turmas no 

início do ano. Os encontros serão de quinze em quinze dias, com duração de 

quatro horas, serão realizadas leituras de textos, análise de vídeos, debates e 

conclusão de atividades 

 Ele evidencia uma pesquisa-ação cuja dinâmica se dará por meio de 

aportes teóricos e de práticas pedagógicas sistematizadas, pela reflexão de 

diversos textos com os professores, direcionando-se a uma atividade 

significativa em sala de aula e, consequentemente uma avaliação de qualidade, 

Incessantemente, buscando a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Na Semana Pedagógica da escola, acontecerá a apresentação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica, em forma de slides e o calendário de 



estudos, sendo uma parte teórica com os professores e outra prática com os 

alunos. Nesse instante ocorrerá o estudo da Produção Didático Pedagógica e a 

elaboração do Planejamento anual, como forma de promover a integração dos 

conteúdos curriculares, com atividades teóricas e práticas para o semestre. 

 O trabalho será realizado sempre respeitando a posição dos docentes, 

com frequente diálogo e visando a mudança de postura, na questão da 

avaliação para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

Os docentes receberão também o caderno de atividades para trabalhar 

com os alunos relacionando teoria e prática, com o tema “Meio Ambiente e 

Saúde”, partindo de sua realidade de forma significativa e contextualizada. 

A Produção Didática Pedagógica será aplicada aos alunos com 

deficiência intelectual da Educação de Jovens e Adultos pelos professores, e o 

mesmo encontra-se na integra no apêndice I, atendendo o objetivo geral, que é 

a avaliação, sugerindo o portfólio como instrumento de acompanhamento dos 

trabalhos dos alunos, tendendo melhorar o processo avaliativo da escola. 

UNIDADE II 

Quem é a pessoa com deficiência intelectual? 

A pessoa com deficiência intelectual tem suas limitações principalmente 

na área cognitiva e que acaba interferindo na aprendizagem, na apropriação de 

conceitos abstratos, na compreensão de ideias e na capacidade de resolver 

problemas, e possuem um ritmo mais lento.  

Assim, na escolarização deste aluno o professor precisa promover 

mediações necessárias com recursos e alternativas diferenciadas, objetivando 

o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 

Portanto é essencial a reflexão do educador sobre as capacidades e 

habilidades desse alunado, interesses, processo de desenvolvimento, 

dificuldades e necessidades específicas. Desse modo, é importante a 

efetivação de um trabalho pedagógico de qualidade, respeitando a 

especificidade de cada aluno em todos os aspectos. 



No trabalho com os alunos com deficiência intelectual deve investir no 

desenvolvimento das potencialidades, preparando-os para enfrentar o mundo 

que os cerca. Isso inclui o estabelecimento de estratégias de ação que 

estimulem à percepção, a discriminação, a autonomia, a comunicação, pois 

estas se constituirão em estruturações necessárias para que as aprendizagens 

escolares possam revestir-se de significado. 

Está claro que, no processo de ensino-aprendizagem, é indispensável 

deixar que o aluno deficiente intelectual observe, experimente e tente realizar 

sozinho, as atividades. Ao professor, fica a tarefa de mediar, fazendo-o refletir 

sobre as diferentes possibilidades daquela ação. A mediação será com base 

nas reais dificuldades e possibilidades da turma. A sala de aula precisa ser um 

ambiente de respeito mútuo e interação social entre os alunos, ao mesmo 

tempo, favorecer a criatividade deles. 

Ao atender o aluno com deficiência intelectual, deve-se oferecer todas 

as oportunidades possíveis para que ele seja incentivado a se expressar, 

envolvendo-o nas atividades desenvolvidas e acreditar nas suas 

potencialidades. Assim, ele pode se apropriar dos conteúdos advindos da sua 

própria experiência, segundo seus desejos, necessidades e capacidades. 

Vygotsky em sua abordagem sócio-cultural traz inúmeras contribuições 

aos estudos realizados com sujeitos com deficiência intelectual.  Muitos jovens 

com deficiência não agem de forma autônoma em relação as suas atividades, 

pois continuamente agem a partir dos cuidados superprotetores dos pais, que 

os subestimam e os infantilizam.  

O trabalho com o aluno deficiente intelectual adulto deve ser 

diferenciado, com mediação pedagógica mais eficiente e significativa, pois 

além de suas especificidades, também apresentam questões emocionais ou 

problemas familiares que de certa forma interferem na vida escolar. Por isso, 

sua escolarização deve ir além de juntar letras, e sim desenvolver o 

aprendizado de novas habilidades cognitivas de compreensão, elaboração e 

controle da própria atividade emocional. 



A mediação é um fator relevante na relação entre professor, 

conhecimento e aluno, pois combina várias estratégias pedagógicas 

significativas e eficientes.  Assim sendo, o plano de ensino deve-se adequar ao 

desenvolvimento cognitivo do aluno, possibilitando-lhe avançar, em termos de 

apropriação, cada vez mais, elaborada de conhecimento permitindo-lhe 

desenvolver a independência, produtividade e integração da pessoa no meio 

social. 

Os alunos jovens e adultos com deficiência intelectual, muito embora 

sejam caracterizados, sob o aspecto cognitivo, como tendo um nível intelectual 

semelhante ao de uma criança, em sua maioria, possuem características e 

necessidades diferenciadas, ademais apresentam também diferenças de 

estruturas físicas, emocionais e, até mesmo, intelectuais frente à sua condição 

de vida. 

Dessa forma, a escolarização deve levar em conta o sujeito como ator 

social. Para isso, o trabalho precisa considerar suas especificidades e seu 

saber empírico, lembrando-se sempre que esse aluno tem limitações, mas 

também possui capacidades. 

Para apropriar-se deste conhecimento no segundo encontro, será 

estudado um texto com o tema: ”A escolarização do aluno com Deficiência 

Intelectual... apesar do diagnóstico”, de Márcia Denise Pletsch, a qual 

apresenta, de forma sucinta, a definição e o processo de ensino e 

aprendizagem na perspectiva sócio-histórico-cultural. 

Após os estudos, debates e exemplos, os envolvidos na atividade 

concluirão, elaborando uma síntese de como deve ser o trabalho com a pessoa 

com deficiência intelectual. 

 

UNIDADE III 

A Educação de Jovens e Adultos no contexto da Educação Especial 

 



Na Educação de Jovens e Adultos, a metodologia deve ser diferenciada 

devido sua faixa etária, considerando as experiências de vida dos aprendizes e 

como sujeitos de sua aprendizagem. Deixa evidente que não existe uma 

prática pedagógica neutra, ela sempre estará ligada em um contexto social. O 

desafio proposto por Paulo Freire era conceber a alfabetização de adultos para 

além da aquisição e produção de conhecimentos cognitivos, mesmo sendo 

estes necessários e imprescindíveis. Conforme o pensador, os processos 

metodológicos transcendem as técnicas e centram-se em elementos de 

conscientização. 

Paulo Freire fundamenta sua proposta na realidade do educando, em 

suas experiências, suas opiniões e sua história de vida. Essas informações 

devem ser organizadas pelo educador, para que ao trabalhar os conteúdos, 

estes sejam compatíveis e adequados às realidades presentes, a fim de 

contribuir para a ampliação dos conhecimentos trazidos pelo educando e 

encontrar elementos que auxilie o processo de aprendizagem. 

Para o aluno da Educação de Jovens e Adultos, na Modalidade de 

Educação Especial, as práticas pedagógicas devem ser diferenciadas. A 

proposta pedagógica curricular deve ser elaborada de modo contextualizado, 

evidenciando as adaptações, as flexibilizações curriculares significativas, 

relacionadas à quantificação de conteúdos, detalhamento de objetivos, 

desenvolvimento metodológicos, recursos didáticos e instrumentos de 

avaliação diferenciados, visando a responder às necessidades educacionais do 

aluno. Compreende-se que esses alunos requerem maior tempo para 

apropriação de conhecimentos. 

Os princípios norteadores da Educação de Jovens e Adultos, contidos 

na legislação vigente, vão ao encontro das Diretrizes Pedagógicas da Escola 

de Educação Básica, na Modalidade Especial, em que o direito à igualdade de 

oportunidades busca dar a cada aluno, o que este precisa, sempre com vistas 

às suas necessidades educacionais especiais e às características individuais. 

É inevitável a participação efetiva dos alunos nas atividades que são propostas, 

por meio de situações motivadoras e estimulantes que o favoreçam o 

desenvolvimento cognitivo e pessoal. 



A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade propiciar o 

desenvolvimento de potencialidades relativas ao pensar, ao fazer e ao agir. 

Assim, propõe aos alunos conhecimentos que contribuam para a compreensão 

da cultura e do trabalho, associados a conhecimentos filosóficos, éticos e 

estéticos, para favorecer a sua inserção no mundo do trabalho. Para isso, o 

conhecimento desses aprendizes deve-se ampliar para além da 

profissionalização, evitando-se a valorização só do “saber fazer”. Portanto, há 

que se compreender a realidade deles, com o intuito de ampliar-lhes a visão de 

mundo. 

A organização de cada etapa está fundamentada em Leis, Diretrizes, 

Referenciais e demais dispositivos legais, que contribuam para assegurar a 

formação básica comum nacional. De acordo com os preceitos legais 

norteadores, ao estabelecer que os sistemas de ensino devem assegurar a 

educação, o Estado do Paraná, em reconhecimento às necessidades e 

especificidades de educandos com deficiências, ressalta que, em razão de sua 

deficiência ou transtornos, necessitam de atenção individualizada, pois se 

apresentam em situações diferentes de aprendizagem, de rendimentos 

acadêmicos e defasagens entre idade e série. 

Eles necessitam, portanto, de maior permanência em cada etapa ou 

ciclo, comparado a outros educandos de sua idade. Partindo das 

características desse alunado e de inúmeras práticas pedagógicas bem 

sucedidas nas Instituições Escolares, organizou-se o ensino, de forma que a 

leitura, a escrita, os cálculos matemáticos e outros conteúdos formativos sejam 

trabalhados, considerando as especificidades e possibilidades desses jovens. 

No trabalho pedagógico, na modalidade da Educação Especial, os 

professores devem considerar a variação dos métodos, recursos didáticos 

pedagógicos, instrumentos avaliativos, avaliação e o registro do 

desenvolvimento do aluno por meio de relatórios. Então, o professor deve 

priorizar a participação da pessoa com deficiência na vida escolar e social, 

utilizando sistema de apoio conforme suas especificidades. 

A Educação de Jovens e Adultos deve oferecer variedades de 

experiências de trabalho em atividades acadêmicas práticas e 



complementares, possibilitando ao aluno autonomia pessoal, desempenhos 

compatíveis com o trabalho, autoavaliação sobre suas aspirações e limitações 

e capacidade para a inserção no mundo do trabalho competitivo aberto, 

apoiado ou autônomo. 

É preciso ter coerência com a forma de ensinar em sala de aula. A 

escola deve ser assumida como principal espaço de aprendizagem e de 

socialização. Por isso deve ser um lugar atraente, com espaço e tempo 

estimuladores de aprendizagem. Acredita-se, portanto, que se faz necessário 

um maior investimento na formação docente e no desenvolvimento profissional 

do professor. 

No terceiro encontro, será analisado um vídeo e o texto do trabalho da 

Produção Didática sobre a Educação de Jovens e Adultos, na concepção da 

prática pedagógica de Paulo Freire, e o estudo do Parecer 07/14 em 07 de 

maio de 2014 – Conselho Estadual de Educação do Paraná/CEE, no que cita a 

definição e como organizar a Educação de Jovens e Adultos, na Escola Básica, 

na Modalidade de Educação Especial. 

 

 

Posteriormente aos estudos e debates, as professoras deverão concluir, 

produzindo uma síntese, como trabalhar com os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos de forma significativa e contextualizada. 

 

UNIDADE IV 

Avaliação no processo de ensino-aprendizagem. 

 

A avaliação é um dos aspectos que envolvem o processo de 

aprendizagem, o seu objetivo é acompanhar o desenvolvimento da aquisição 

do conhecimento do aluno e a ação pedagógica do professor. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bu15i_8YhEM 

 

 



A concepção de avaliação deve estar vinculada a tarefa didática 

necessária e permanente do trabalho docente, por meio dela, os resultados 

obtidos constata progressos, dificuldades e reorienta o trabalho para correções 

necessárias. Assim, a avaliação da aprendizagem só pode acontecer se for 

relacionada às oportunidades oferecidas, ou seja, analisando a adequação das 

situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos 

desafios que estão em condições de enfrentar. 

A avaliação deve fornecer elementos necessários para uma reflexão da 

prática pedagógica, ela instrumentalizará o professor para que possa rever o 

planejamento, de forma adequada às características de seus alunos. Neste 

momento, ele terá conhecimento sobre o que o aluno domina sobre 

determinados conteúdos e reestruturar o programa para sanar suas 

dificuldades, para fazer as intervenções e ajustes necessários para o sucesso 

da aprendizagem do discente.  

          Assim, a avaliação terá a função diagnóstica, pois possibilitará ao 

professor novas ações e ajustes no seu planejamento, partindo disso ele 

deverá respeitar as limitações e as especificidades dos alunos. Como ela 

acontece de forma sistemática, durante as atividades de ensino- aprendizagem 

é necessário que a perspectiva de cada momento dela seja definida 

claramente.  

A observação deve ser uma prática diária do professor, com vistas à 

compreensão do processo de aprendizagem e para o aperfeiçoamento da 

prática pedagógica. Para alcançar sua nova finalidade, a avaliação terá, 

necessariamente, de ser dinâmica, contínua, mapeando o processo de 

aprendizagem dos alunos em seus avanços, retrocessos, dificuldades e 

progressos. 

Nesse contexto, a avaliação escolar de alunos com deficiência 

intelectual deve ter a finalidade de verificar continuamente os conhecimentos 

que cada aluno possui, no seu tempo, por seus caminhos, com os recursos 

apropriados, sendo uma prática pedagógica comprometida e com o respeito às 

diferenças.  



Segundo Hoffmann (2004, p.94) é compromisso do professor organizar 

atividades graduais adequadas ao interesse e possibilidades do grupo, bem 

como, prestar ajuda a cada um dos alunos, ajustando suas intervenções aos 

processos e obstáculos individuais. Assim o professor deve acompanhar o 

aluno no processo, refletindo e interagindo na tarefa de aprender. Entretanto, é 

imprescindível ao professor ser flexível, criativo e consciente de seu papel na 

avaliação, respeitando o ritmo de cada educando. 

É importante proporcionar ao aprendiz oportunidade de praticar a 

autoavaliação, começando pela apreciação de si mesmo, de seus erros e 

acertos, assumindo a responsabilidade por seus atos. Daí, a necessidade de 

uma educação dialógica, abalizada na troca de ideias e opiniões, de uma 

conversa colaborativa em que vise o bem comum no convívio social.  

A concepção de avaliação deve estar vinculada a tarefa didática 

necessária e permanente do trabalho docente, por meio dela, os resultados 

obtidos constata progressos, dificuldades e reorienta o trabalho para correções 

necessárias. Assim, a avaliação da aprendizagem só pode acontecer se for 

relacionada às oportunidades oferecidas, ou seja, analisando a adequação das 

situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos 

desafios que estão em condições de enfrentar. 

A avaliação deve fornecer elementos necessários para uma reflexão da 

prática pedagógica, ela instrumentalizará o professor para que possa rever o 

planejamento, de forma adequada às características de seus alunos. Neste 

momento, ele terá conhecimento sobre o que o aluno domina sobre 

determinados conteúdos e reestruturar o programa para sanar suas 

dificuldades, para fazer as intervenções e ajustes necessários para o sucesso 

da aprendizagem do discente.  

Neste quarto momento será analisado um vídeo com entrevista com a 

Jussara Hoffmann e um texto, abordado a questão da avaliação, a qual dita a 

avaliação mediadora em todo o processo de ensino e aprendizagem, e como 

avaliar o aluno de forma adequada e eficiente. É importante propor o uso do 

portfólio como instrumento avaliativo, pois essa ferramenta acompanha o 

desenvolvimento de todo o processo do trabalho de aprendizagem do aluno. 



Neste período o professor estará utilizando na prática o portfólio como 

instrumento avaliativo, fazendo as adaptações necessárias em sala de aula. 

 

 

 

 

 

UNIDADE V 

O portfólio como instrumento avaliativo da aprendizagem 

Diante da reflexão sobre o processo avaliativo da aprendizagem, o 

docente deve utilizar instrumentos e recursos adequados de investigação sobre 

as aprendizagens dos alunos, de tal forma que possibilitem uma intervenção 

compatível de reorientação do trabalho pedagógico.  Para realizar essa tarefa, 

o professor poderá construir os mais variados instrumentos, os quais devem 

ser bem elaborados e adequados às suas finalidades. 

Um dos instrumentos, além das observações sistemáticas e diárias e 

anotações, é o portfólio. Este permite conhecer a produção individual do aluno 

e analisar a eficiência das práticas pedagógicas do professor, a partir daquilo 

que os alunos são capazes de produzir. Os professores passam a fazer 

descobertas a respeito do que os motivam como aprendem e como podem ser 

efetivamente avaliados. 

O portfólio de aprendizagem é uma ferramenta de auxílio didático-

pedagógica do professor. Ao organizar o material produzido pelos alunos, esse 

instrumento proporciona a possibilidade de acompanhamento das ações 

executadas pelos alunos, além de oportunizar a interação professor e aluno, 

promovendo melhoria na qualidade do ensino. 

Portando, a estruturação de um portfólio de aprendizagem para a 

Educação de Jovens e Adultos na Modalidade de Educação Especial, terá 

como objetivo principal, a de documentar as ações e de registrar as reflexões 

Acesse: Avaliação de Jussara Hoffmann 

https://www.youtube.com/watch?v=eEhl1RHuRhE 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAossAK/resumos-bibliografia-

geral-peb-ii-sp-2010 

 

 

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAossAK/resumos-bibliografia-geral-peb-ii-sp-2010
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAossAK/resumos-bibliografia-geral-peb-ii-sp-2010


realizadas, bem como ser o mecanismo facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem, do mesmo modo que subsidia o docente quanto aos avanços e 

regressos existentes no processo educacional.  

Sendo assim, por meio da construção do portfólio, mediado pelo 

professor, que o conteúdo curricular vai se tornando compreensível e a 

aprendizagem significativa ao aluno.  

Essa maneira de avaliar permite ao professor acompanhar o processo 

de aprendizagem de seus alunos e descobrir que cada aluno tem o seu 

percurso próprio de construir conhecimentos. Logo, é possível avaliar, de forma 

adequada e útil, alunos com deficiências.  

O portfólio, como instrumento avaliativo utilizado pelos docentes, na sala 

de aula, tem como uma das funções, avaliar o desenvolvimento dos alunos, 

verificando a evolução do processo da aprendizagem, fazendo com que os 

alunos sejam capazes de transpor seus limites de desempenho escolar, por 

intermédio de diferentes contextualizações da aprendizagem.  

A construção do portfólio pelo aluno, mediado pelo seu professor, 

permite-lhe organizar os registros das atividades realizadas do currículo 

acadêmico. Como consequência disso, poderá ocorrer à apropriação do 

conhecimento, o que contribui para a aprendizagem significativa e para o 

desenvolvimento cognitivo deste alunado. Essa construção e organização 

oportunizam a reflexão e a retomada das estratégias de ensino, utilizadas pelos 

docentes, com o objetivo de melhorar no processo de ensino e aprendizagem. 

Neste quinto momento os professores farão uma reflexão sobre o texto 

de Hernandez: “Os portfólios e os processos de ensinagem”, discutirão as 

vantagens e desvantagens, as intervenções necessárias para este recurso e 

responderão um questionário sobre o uso do portfólio no processo de ensino e 

aprendizagem, quais as vantagens e desvantagens no uso deste instrumento 

para uma avaliação de qualidade. 

Questionário 

1) Quais os instrumentos que você utiliza para avaliar os alunos com 

deficiência intelectual da educação de jovens e adultos? 

 



2) Qual a importância do portfólio para o processo avaliativo do aluno com 

deficiência intelectual da educação de jovens e adultos? 

 

3) Quais os aspectos positivos e negativos da aplicação do portfólio no 

processo de ensino e aprendizagem 

 

4) A aplicação do portfólio tem contribuído para a realização do parecer 

descritivo? 

 

5) Você considera o portfólio um instrumento importante ou significativo 

para o processo de ensino e aprendizagem? Por quê? 

 

A participação e as contribuições dos professores farão parte do artigo 

final do professor PDE. 

 

Avaliação da execução do Projeto “Meio Ambiente e Saúde” 

No sexto momento o professor PDE com os professores das turmas da 

EJA poderão propor uma reunião com os pais dos alunos, professores e alunos 

para apresentar o portfólio e os materiais elaborados no desenvolvimento do 

Projeto. 

Serão expostos painéis de fotografias com os alunos realizando as 

visitas e as atividades, os trabalhos, amostra dos trabalhos confeccionados por 

eles, sempre incentivando a expor o que aprenderam durante o 

desenvolvimento do processo. 

Durante o desenvolvimento do Projeto o professor PDE assessorará os 

professores nas atividades, nas visitas, na elaboração de painéis, na confecção 

de materiais, na construção do portfólio e no uso das tecnologias. 

O trabalho não termina com a finalização do projeto, dará continuidade 

com outros conteúdos, analisando que o ato de avaliar deve ser contínuo, com 

ferramentas apropriadas que acompanha todo o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Esta proposta pretende colaborar de forma original com sua prática 

pedagógica, dando subsídios para o desenvolvimento e abordagem da 



avaliação dos alunos com deficiência intelectual da Educação de Jovens e 

Adultos. 

As sugestões de atividades foram criadas a fim de estimular a reflexão e 

o exercício de avaliar constantemente. O processo educativo propicia a 

ampliação dos conhecimentos, a revisão de conceitos, o que extrapola o 

espaço escolar, tornando-se aprendizado para uma convivência social 

agregadora e solidária.  

 

 

 

 

 

 

                     

APÊNDICE I 
 
PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA – 2015 
 

                             MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
 
 

           APRESENTAÇÃO 

 

O presente caderno pedagógico apresenta o Projeto Meio Ambiente e 

Saúde como apoio para o docente e algumas atividades significativas e 

práticas pedagógicas contextualizadas para o aluno com deficiência intelectual, 

na educação de jovens e adultos, na Escola de Educação Básica Celso 

Heinzen, na modalidade de Educação Especial. O objetivo é subsidiar o 

docente no uso do portfólio como instrumento avaliativo de ensino e 

aprendizagem favorecendo uma avaliação de qualidade.  

A implementação desta proposta ocorrerá durante o ano letivo de 2015. 

O público alvo deste trabalho são os professores da Educação de Jovens e 

 

Não há nada que seja 

maior evidência de 

insanidade do que fazer a 

 mesma coisa dia 

após dia e esperar 

resultados diferentes. 

Albert Einstein 



Adultos e os demais que atuam em outras salas, pois todo ano há trocas de 

professores no início do ano letivo. 

A escola está localizada na cidade de Alvorada do Sul, rua Manoel 

Palma Cano, nº17, é  mantida pela Associação de Assistência ao Excepcional 

do Paraná  e pelo Governo do Estado do Paraná. 

O caderno pedagógico está composto por quatro módulos e apresenta 

como tema central Meio ambiente e Saúde. Cada módulo encontra-se dividido 

por etapas, com sugestões de atividades práticas e utilização de material 

concreto, que irão fundamentar a construção do portfólio de aprendizagem, 

como material avaliativo propiciando aos professores suporte para avaliar o 

aluno. 

 O primeiro módulo: Conhecendo seu espaço, procura conhecer melhor 

o espaço do aluno, suas experiências e de certa forma o induz a falar sobre 

seu espaço, na escola, na sua casa e outros lugares que frequenta, como a 

praça pública e a beira lago, diferenciando o público e o privado (particular) e o 

desenvolvimento de sua autonomia nestes espaços. O segundo módulo 

apresenta a transformação destes espaços e a preservação que temos que ter 

em relação ao lixo, manter limpo e organizado para o bem estar do indivíduo. O 

terceiro módulo trabalhar a questão do lixo, os cuidados e sobre a separação e 

reciclagem, com atividades dinâmicas e expositivas, no quarto módulo abordar 

a Dengue como prevenção e conscientização das ações do dia a dia. Nesta 

sequência, busca-se aprofundar o conteúdo sobre Meio Ambiente e Saúde. 

Este projeto se propõe a desenvolver na Educação de Jovens e Adultos, 

um trabalho de Educação Ambiental com olhares à saúde com enfoque na 

qualidade de vida dos indivíduos. 

Ao inserir o tema pretende-se integrar ao currículo de Ensino de EJA, as 

questões da vida cotidiana, propondo que a cidadania seja a base da educação 

escolar, construindo ou fortalecendo um projeto pedagógico orientado pelo 

respeito à dignidade humana, igualdade de direitos, participação e co-

responsabilidade pela vida social, ambiental e cultural. 

Portanto, para que este projeto seja desenvolvido é de suma importância 

a sensibilização e motivação dos alunos, levá-los a se interessar pelo estudo 

da natureza com qualidade de vida, em todas suas formas, na admiração que 

ela nos oferece e o sustento que a mãe natureza proporciona a vida. 



MEIO AMBIENTE SAÚDE 

 

1º MÓDULO – CONHECENDO SEU ESPAÇO 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  

No primeiro módulo as atividades deverão ser desenvolvidas oralmente, 

com passeios ao redor da escola, observando o espaço e o que o homem 

construiu, e outros espaços que o homem ainda preservou (ao lado da escola 

tem uma mata reservada, assim fica visível estes espaços), incentivar os 

alunos a observarem suas casas também. As atividades aqui propostas 

contribuirão para o aluno identificar o espaço e as diferenças da escola e de 

sua casa. O trabalho com os mapas é de suma importância para compreensão 

destas inclusões. O docente convidará os alunos a visitar a praça da igreja e à 

beira lago, observar o espaço, as mudanças feitas pelo homem, as 

transformações do espaço, diferenciando o que é público e privado. 

É gratificante e significativo, para o professor e para seus alunos, 

trabalhos que envolvam as saídas da sala de aula ou mesmo da escola. Essas 

situações representam oportunidades para todos se colocarem diante de 

situações didáticas diferentes, com acesso a outros tipos de informações e 

outros tratamentos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais utilizados para as etapas do 1º Módulo: 

Mapa do Brasil, mapa do Paraná e mapa de Alvorada do Sul, 

Vasilhas de 3 ou 4 tamanhos 

Computador, datashow e pen-drive 

Retroprojetor de slides e transparências 

Vídeo sobre o município 

Revistas sobre o município 

Bandeira do município 

Rádio e CD do hino do município 

Fotografias, folhas de sulfites, lápis de escrever, borracha, 

lápis de cor 

 Quadro e giz 

Máquina fotográfica 



1ª etapa: Localizando seu espaço  

 

O professor poderá iniciar a aula questionando com os alunos qual 

espaço que eles estão inseridos, e que sempre um espaço esta inserido dentro 

de outros espaços, convidá-los para fazer um passeio pela escola, observar os 

arredores suas diferenças e semelhanças. 

Após o passeio ao redor da escola, cada aluno falará o que observou e 

em seguida diferenciar do espaço da escola e o de sua casa, o aluno será 

estimulado a falar para o grupo de alunos presentes. A descrição é 

fundamental, porque a paisagem não é experimental e sim visual, 

Mostrar o mapa do Brasil, localizando o Paraná e logo em seguida pegar 

o mapa do Paraná com o nome dos municípios, identificando o Município de 

Alvorada do Sul. 

Apresentar o mapa do município e a localização da zona urbana, 

mostrar algumas vasilhas e colocar umas dentro de outras para simular a 

inclusão dos espaços, e que assim são os mapas. 

O professor destacará sempre que possível que a escola, o bairro, a 

zona rural e urbana, formam o município de Alvorada do Sul e outros 

municípios formam o estado do Paraná que juntamente com outros estados 

formam o Brasil. Esse trabalho será feito por meio de transparências ou slides 

(computador), o mapa do município e do Paraná será um recurso importante 

para formação de conceitos referentes à organização do espaço do aluno; 

 

 

2º etapa: Conhecendo outros espaços 

 

Retomando o conteúdo da aula anterior por meio do mapa do município 

convidar os alunos a visitarem a praça pública, observando os espaços, as 

pessoas que transitam ou que passeiam no local. Em seguida ir até a beira 

lago, que é um ponto turístico do município, lugar de caminhada, de pesca e 

lazer, e caminhar com os alunos identificando a paisagem, placas que 

informam sobre a preservação do ambiente e as águas do lago, e todos os 

aspectos de criação do homem no espaço. 



Na escola pedir aos alunos que se sentem em círculo para iniciar uma 

conversa sobre o que observaram, em relação à praça e a beira lago, as 

diferenças, sempre com mediação do docente. Nesse momento, cada aluno, 

individualmente, será estimulado a falar aos demais membros da sala de aula, 

dizendo o que observou e como é o lugar, ponto de referência, a paisagem e 

outros, assim o professor convidará os demais a falarem de seus passeios 

quando estão com seus familiares, quais que mais frequentam e quais que 

mais gostam. 

 Após a rodada, no final, todos mostrarão com ajuda da docente o lugar 

que mora, no mapa do município, sua residência, a escola, a praça, a beira 

lago e os pontos de referência conhecido. 

 

 

 

 

3º etapa: Pensando nos espaços 

 

O professor apresentará um vídeo sobre o município e os pontos 

turísticos, Em seguida a docente mostrará umas revistas com imagens antigas 

e fotos da cidade, como era, as construções e alguns pioneiros. As fotos serão 

recursos básicos para os alunos compreenderem as mudanças ocorridas nos 

espaços da cidade. 

Destacar quem faz parte da política hoje, prefeito e outros, bandeira, 

símbolos e colocar o hino do município para ouviram, acompanhando a letra no 

cartaz confeccionado pela docente ou na transparência. 

 

 

 

Em uma conversa destacar com os alunos a transformação dos 

espaços, a importância do trabalho das pessoas. E em relação aos locais, 

quais espaços que são públicos e quais são privados, sempre explicando e 

mediando na valorização do conhecimento.  

 

 

Hino acesse o link:http://letras.mus.br/hinos-de-cidades/885969/ 

 

 

acesse o link <ttp://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1300625> 

 



4º etapa: Diferenciando os espaços 

 

 O professor poderá pedir aos alunos que desenhem os espaços que 

mais gostaram, tanto dos que visitaram como viram, escrever os nomes destes 

lugares. Os alunos que apresentarem dificuldades a docente ajudará, 

incentivando a registrar seu conhecimento e o que aprenderam com as aulas. 

Este é um momento importante para a docente observar, intervir ou retomar o 

conteúdo. Estes materiais farão parte do portfólio.  

 

 

2º MODULO – CONSERVANDO O ESPAÇO 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  

 

Nesta etapa as atividades deverão ser desenvolvidas oralmente, com 

observações dos espaços visitados em relação ao lixo e conservação do 

ambiente. As atividades aqui propostas contribuirão para o aluno identificar o 

que é lixo, a conservação do espaço e o que é importante para um ambiente 

saudável. Este estudo do lixo é de suma importância, pois trará grandes 

contribuições para os alunos, a consciência de que praticamente todo o lixo 

pode ser reaproveitado, podendo inclusive, ser usado na confecção de ricos e 

criativos materiais. 

Assim despertar a consciência crítica sobre as graves questões 

ambientais que envolvem o lixo produzido na escola e no bairro, 

desenvolvendo uma visão local dos problemas ambientais relacionados à falta 

de reciclagem do lixo, conversar com os alunos sobre as agressões que o lixo 

causa a natureza, incentivando os alunos a conversar com a família, vizinhos e 

amigos, sobre a coleta seletiva, conhecer o lixão da comunidade, entrevistas 

com profissionais que coletam o lixo da comunidade, buscar parcerias com 

órgãos que realizam a coleta dos materiais, providenciarem os latões para a 

concretização da coleta seletiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Etapa: O que é lixo? 

 

Com um texto sobre o que é o lixo, fazer leitura e tirar as principais 

contribuições para o conteúdo estudado, escrever no quadro os malefícios que 

pode nos causar. Leitura e reflexão do poema de Manuel Bandeira “O bicho” 

(1886-1967) 

 

 

 

Acompanhando a letra e realizar as atividades proposta, com diálogos e 

questionamento da professora, e analisar a fotografia de Sebastião Salgado 

 

 

 

 

 

Mostrar os catadores de lixo, imagens de uma cooperativa de coletores 

e de um processo de reciclagem de resíduos industriais vídeo 

sobre reciclagem. 

Obter informações e ser capaz de relacioná-las, utilizando-as no seu dia-

a-dia, identificar o exagero na produção de lixo doméstico e coletivo. 

Materiais utilizados para as etapas do 2º Módulo: 

Máquina fotográfica 

Retroprojetor de slide e transparências 

Quadro de giz 

Texto: O que é Lixo? e “O Bicho” 

Rádio e CD 

Computador, data show e pen drive 

Cartazes 

Vídeo: Ilha das Flores 

Cartolinas, pincéis, lápis de escrever, borracha e fita adesiva 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Interpreta%C3%A7%C3%A3o-Do-

Poema-o-Bicho-De/51922253.html, 

 

https://www.google.com.br/search?q=a+fotografia+de+Sebastião+Salgado+lixo&

espv=2&tbm=isch&imgil=0I5DIGtSiTBwzM%253A%253BJaMTSbgSG2KUmM%2

53Bhttp%25253A%25252 

 

http://www.nytimes.com/specials/salgado/photos/hardships.2.jpg
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Interpreta%C3%A7%C3%A3o-Do-Poema-o-Bicho-De/51922253.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Interpreta%C3%A7%C3%A3o-Do-Poema-o-Bicho-De/51922253.html


Trabalhar com atividades de jogos quebra-cabeça e outros no 

computador, onde se encontra o lixo e o que devemos fazer para conservar um 

ambiente limpo e saudável. 

Apresentação de gráficos sobre a quantidade de lixo produzida 

diariamente, mensalmente e anualmente pelas pessoas. Solicitação de 

pesquisas realizadas ao tempo que alguns lixos demoram em se decompor no 

meio ambiente. Montar o cartaz da duração dos produtos na natureza. 

 

 

 

 

2ª Etapa: Destino do Lixo 

 

Retomando os espaços estudados e visitados será abordado a questão 

da conservação do ambiente, será instigado ao aluno o que é lixo e quem o 

produz, qual o destino deles em relação ao lixo das casas e escolas, ou seja, 

da cidade. 

A docente convidará os alunos a visitar o lixão do município, mostrando 

o quanto as pessoas produzem e se não tiver um destino próprio é um 

problema para a cidade. 

Na escola fazer roda de conversa sobre o que viram, ouviram e 

aprenderam com as visitas. Explicar as diferenças entre lixão, aterro controlado 

e aterro sanitário, Também as diferenças entre lixo orgânico (úmido) e lixo 

reciclável (seco), sempre por meio de imagens para melhor assimilação.  

Passar o vídeo: Documentário Ilha das Flores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8L1JjdklCrs>. 

http://margarethv.blogspot.com.br/2011/05/blog-post_07.html 

 



Refletir também sobre as condições sociais, pessoas que dependem do 

lixo para viver, outras que morrem por causa do lixo.  

O documentário “Ilha das flores”, de Jorge Furtado, produzido em 1989, 

é de uma rara profundidade e exprime toda a banalização a que foi submetida 

o ser humano. Um ácido retrato da mecânica da sociedade de consumo. 

Acompanhando a trajetória de um simples tomate, desde a plantação até ser 

jogado fora, o curta escancara o processo de geração de riqueza e as 

desigualdades que surgem no meio do caminho. A força desse documentário, 

além, evidentemente, do tema humano e social, reside numa estratégia 

argumentativa lógico-racional. No decorrer do filme, vários tipos de argumentos 

aparecem, dentre eles estão os apoiados na ciência, os baseados no senso 

comum e no raciocínio lógico. 

É interessante notar que há um discurso pretensamente científico. A 

cada novo elemento do filme, o narrador emite um conceito que, embora 

cientificamente aceitável, apresenta uma visão inusitada, estranha, diferente do 

tradicional. Entre as estratégias argumentativas usadas com a finalidade de 

convencer, temos a ironia que se revela na contradição entre texto narrado e 

imagem.  

 

 

 

 

3º Etapa: Conservando o ambiente 

Retomar o assunto do lixo, convidar os alunos a visitar o lugar em que 

fazem a separação do lixo recolhido na cidade, fazer entrevistas com as 

pessoas que trabalham neste local, e como é o trabalho deles, os dias que 

recolhem o lixo, como as pessoas contribuem e o que encontram nos lixos 

recolhidos. Falar sobre horários de coleta no bairro e o cuidado com o 

acondicionamento do lixo doméstico.  Aprendendo a importância da destinação 

correta do lixo.  

A docente com os alunos poderão tirar fotos para posteriormente fazer 

painel na escola para os demais alunos e visitantes. 

Na escola fazer roda de conversa sobre o que viram, ouviram e 

aprenderam com as visitas. 

Curta-metragem, Documentário, Brasil, 1989, 13min.; COR. Direção: Jorge 

Furtado. 

 



Pesquisar na internet os impactos ambientais provocados pelo lixo em 

diferentes escalas: aparecimento de insetos e roedores, produção de gás 

metano, o Cho rume e a contaminação do lençol freático, o mau cheiro, etc, 

todo este trabalho será mediado pelo professor. 

 

 

 

4º Etapa: Trabalhando com o lixo 

Com as fotos tiradas nas visitas no lixão e na separação do lixo, montar 

painel escrevendo o que os alunos lembraram sobre as imagens, e escrever 

frases de conscientização, em cartazes para expor na escola.  

 O docente aproveitará estes momentos para avaliar se o aluno 

compreendeu o conteúdo ou se precisam retomar algumas etapas na oralidade 

ou com imagens no computador. 

Estas fotos e montagem do painel serão incluídas no portfólio 

 

3º MÓDULO – CLASSIFICAÇÃO E RECICLAGEM DO LIXO 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  

O 3º módulo objetiva desenvolver atividades que permitem ao aluno, a 

saber, como se separa o lixo, visando com esse trabalho proporcionar um 

conhecimento mais aprofundado do assunto de modo a utilizar forma eficaz na 

prática diária. Portanto, a elaboração e pesquisa feita deverão ser elemento 

desencadeador de um ato reflexivo sobre o nosso próprio compromisso com o 

meio ambiente. 

Incentivar a reflexão, acerca das questões que envolvem a relação entre 

o ser humano e o meio ambiente, preparando-o para uma participação 

consciente e ativa na defesa de uma vida melhor para todos. 

Neste trabalho, a escola cumpre sua função de ministrar um ensino de 

qualidade, adequado ao seu tempo. Colabora, também, com a sociedade na 

formação de uma consciência ambiental em favor do bem estar do homem e da 

preservação de um ambiente ecologicamente saudável. 

 
http://www.educommatica.com.br/files/planos/plano_13/plano_13/p5.html 

 



 

 

1ª etapa: Separando o lixo 

Nesta etapa a docente poderá propor aos alunos confeccionar os 

tambores que pintarão com tintas com as cores apropriadas às separações dos 

lixos. Após colocar expostos na escola e apresentar aos demais alunos como 

eles devem jogar o lixo, separando conforme as cores e as letras escritas, 

dramatizando para melhor assimilação. Atividades no computador “Jogo da 

reciclagem”. 

 

2ª etapa: Lixo é Arte 

Com auxílio da professora de Arte confeccionar alguns objetos de sucatas 

para exposição na escola, demonstrando que alguns lixos podem ser 

reaproveitáveis como: potes de sorvete enfeitados como guarda trecos, caixas 

de leite como embalagens ou sacolinhas de presentes, jornais podem ser 

transformados em suportes de panelas ou cestas de frutas, e outros. 

 

3ª etapa: Aprendendo a reutilizar o lixo 

A quantidade de lixo produzido no mundo é enorme. Infelizmente, apenas 

uma pequena parte é depositada em aterros sanitários; o restante é jogado, sem 

tratamento, em lixões. Isso pode levar a problemas ambientais graves: poluição, 

falta de espaço para armazenar o lixo gerado nas cidades, diminuição dos 

recursos naturais que não são infinitos.  

Materiais utilizados para as etapas do 3º Módulo:  

Máquina fotográfica 

Retroprojetor de slide e transparências 

Quadro de giz 

Computador, data show e pen drive, software educativo 

Tambores, tintas e pincéis 

Potes de sorvete vazio, caixa de leite vazia, jornais, colas 

Vídeo e DVD 

Cartazes 

Cartolinas, pincéis, lápis de escrever, borracha e fita adesiva. 

 



Nesta quarta etapa trabalhar com o texto dos 4 Rs, com a letra do texto 

em cartaz, destacar cada parte do “R”, separando a turma em quatro grupos 

para apresentar de forma dinâmica e concreta o significado de cada um, depois 

de estudado e explicado.  

Após registrar as atividades no portfólio escrevendo como o aluno 

entendeu o conteúdo. 

 

 

 

 

4º MÓDULO – DENGUE 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  

 

Tendo em vista a epidemia que assola a cidade de Alvorada do Sul, com 

notícias no jornal e a movimentação do pessoal da saúde, torna-se de alta 

relevância este tema. Trabalhar junto aos alunos esclarecendo sobre o vetor e 

a doença que vem causando muitas mortes, contribuir para a preservação da 

saúde e incentivar atitudes de prevenção ao mosquito da dengue e também 

prevenir a proliferação do mosquito e como consequência a doença. 

Abordar a questão do lixo que é o descuido de materiais com água 

parada e que o hábito de higiene ajuda a manter a saúde e a prevenir a 

doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais utilizados para as etapas do 4º Módulo:  

Máquina fotográfica 

Retroprojetor de slide e transparências 

Quadro de giz 

Computador, data show e pen drive, software educativo 

Panfletos explicativo da dengue 

Vídeo e DVD 

Sacolas, Cartazes 

Cartolinas, pincéis, lápis de escrever, borracha e fita adesiva. 

http://naturalsolucoes.com.br/dicas/1/Os4quotRquotsdosRes_Eduos/ 

 

http://naturalsolucoes.com.br/dicas/1/Os4quotRquotsdosRes_Eduos/


1º Etapa: O que é Dengue 

 

Por meio de diálogo, perguntar para os alunos quem já ouviu falar da 

dengue, os sintomas da doença e se conhecem ou já viram o mosquito. 

Será analisado um vídeo sobre a dengue, o que é e como evitá-lo. 

Assistir em Datashow o texto com imagens: “Dengue: vamos acabar com isso - 

diga sim a saúde!” 

Retomar o assunto para ver como assimilaram e se tem dúvidas em 

relação ao tema. 

No computador fazer as atividades em forma de jogos; análise de vídeos 

com animações e software educativo. 

 

 

 

 

 

2º Etapa: Conhecendo a Dengue 

 

Convidar os alunos a visitarem o posto de saúde do município, no qual 

estará agendado, para entrevistarem os agentes da saúde, receberão 

orientações e panfletos sobre o caso. Os agentes farão uma demonstração 

como atendem o município e o que encontram nos quintais das casas e quais 

providencias cabíveis quando o erro persiste. 

Em sala retomar o assunto, incentivar os alunos a falarem sobre o que 

assimilaram e os cuidados que devem ser tomados para colaborar com a 

higiene dos ambientes. 

 

 

redeglobo.globo.com/rpctv/noticia/2011/12/combata-dengue-no-primeiro-

game-da-rpc-tv.html 

http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/contra-a-dengue-2 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo

=133 

 

http://jornalzinhociep502.blogspot.com.br/p/projeto-dengue-vamos-acabar-com-
isso.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9b1sf_zoI 

 
 

http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/contra-a-dengue-2
https://www.youtube.com/watch?v=9b1


 

3º Etapa: Prevenindo a Dengue 

 

Proporcionar uma visita a Escola Estadual Anastácio Cerezine. Ensino 

Fundamental II, que estarão apresentando oficinas sobre a dengue, com 

amostras do mosquito aedes aegypti, com painéis, vídeos, explicações, 

maquetes, dinâmicas e panfletos. Os alunos serão acompanhados com os 

docentes e os monitores que conduzirão nas estações estabelecidas pela 

turma. 

Na escola abordar o tema com conversas sobre o que aprenderam e 

quais os procedimentos que devemos ter para prevenir da Dengue. 

 

4º Etapa: Trabalhando com a prevenção 

 

Retomar o assunto em sala e convidar os alunos para revistar o quintal 

da escola e corrigir as irregularidades em relação aos cuidados para prevenir a 

instalação do mosquito. 

Selecionar as reportagens sobre a questão ambiental e a dengue no 

município para elaboração de painel, produção de frases coletivas sobre como 

evitar a doença. 

Confecção de cartazes como material educativo sobre a proliferação do 

mosquito pela água e distribuição de panfletos. 

 

 

FINALIZANDO O TRABALHO DE PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

Para finalizar o trabalho convidar os pais e familiares para a exposição e 

apresentação dos trabalhos, será exposto painéis, cartazes, fotografias das 

visitas e trabalhos dos alunos, materiais confeccionados por eles e as 

explicações dos conteúdos. 
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