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Apresento aqui o material da Produção Didático-Pedagógica que será desenvolvida 

no decorrer do Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE, e implementada com a 

participação de quinze (15) professores de Língua Portuguesa do Colégio Estadual Júlio 

Giongo - Ensino Fundamental, Médio e Normal e demais escolas do município de 

Pranchita. 

Intitulada: Hora Atividade Concentrada como Espaço de Formação Continuada 

dos Professores de Língua Portuguesa intenciona redimensionar o momento da Hora 

Atividade, organizando de maneira planejada estes momentos para estudos coletivos, e 

construção de materiais didáticos a serem utilizados em sala de aula pelos participantes e 

demais professores que queiram/possam acessá-los e utilizá-los em suas práticas 

pedagógicas. 

Buscamos na Intervenção Pedagógica discutir a função da Hora Atividade, de 

preferência concentrada, como oportunidade de Formação Continuada na escola pública 

paranaense, concomitantemente com a construção coletiva de materiais didáticos 

capazes de oportunizar estratégias que redimensionem o fazer dos professores e equipe 

pedagógica, com o intuito que a implementação provoque na comunidade escolar o 

repensar de suas práticas, de modo a contribuir de fato, em prol de questões que são de 

sua atribuição. 

Esperamos aqui oportunizar reflexão e atividades práticas que possam contribuir 

positivamente na qualidade do ensino e da aprendizagem em sala de aula, 

desenvolvendo um estudo mediado pela professora PDE, organizado em oito (08) 

encontros presenciais de quatro (04) horas cada, compostos por momentos de Hora 

Atividade, realizados semanalmente e, mais oito (08) horas destinadas à avaliação do 

processo desenvolvido, totalizando 40(quarenta horas) de curso.  

Propomos para tanto, debates e leituras críticas de autores da Educação, ancorados 

na Teoria Histórico Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica que possibilitam o aporte teórico 

necessário para compreender a Hora Atividade e sua vinculação como possibilidade de 

formação continuada dos professores e organização do trabalho pedagógico em sala de 

aula.  

 
APRESENTAÇÃO 



 

 

 

Entendemos que o Pedagogo como profissional responsável pela gestão 

pedagógica da escola pública, entre outras atribuições, necessita buscar formas de 

garantir que a Hora Atividade, se constitua, como espaço de formação continuada para o 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O presente material foi organizado em formato Caderno Pedagógico, composto 

por três (03) Unidades Didáticas, centradas na importância da Hora Atividade 

Concentrada, como parte integrante da Formação Continuada, enfatizando a importância 

da construção coletiva de materiais didáticos com os professores de Língua Portuguesa. 

Estas construções serão embasadas na Pedagogia Histórico-Crítica, com sugestões de 

atividades sobre o gênero textual discursivo publicidade e propaganda, objetivando 

diferenciar propagandas comerciais e sociais e refletir sobre o poder da publicidade na 

vida dos sujeitos, através da confecção de propagandas sociais para exposição na 

escola, salientando a importância da preservação da Água, um recurso natural 

indispensável à vida dos seres vivos. 

 

 

 

 

1.1- TEMA: Trajetória de Conquista da Hora Atividade e Formação Continuada no 

Paraná 

1.2- TEMA : Desafios na Formação Continuada e Planejamento Docente 

1.3- TEMA:  Identidade  e Didática na  Profissionalização Docente 

 

1.4-  

 

 

 

2.1- TEMA: Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica como base da  

Diretriz Curricular 

2.2 -  TEMA:  A Pedagogia Histórico-Crítica na prática 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE ESTUDO 

UNIDADE I: PROFISSIONALIDADE DOCENTE E A HORA ATIVIDADE 

CONCENTRADA COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

UNIDADE II: PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO 

INTENCIONALIDADE DIDÁTICO PEDAGÓGICA 



 

 

 

 

 

 

3.1-    TEMA: Gênero Textual Discursivo Publicidade e Propaganda  - Tema: Água 

3.2-   TEMA: Mudança de postura para a preservação do recurso natural indispensável 

para todos – Água 

3.3-   TEMA: Poluição dos rios e o impacto na falta de Água Potável do Planeta 

3.4-   TEMA: Avaliação da Implementação Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE III: OS MATERIAIS DIDÁTICOS E SUA RELAÇÃO 

MULTIDIMENSIONAL COM O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 



 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA - 2015 

HORA ATIVIDADE CONCENTRADA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Professora PDE: Marilâine Budzinski Pinto 

Público Alvo: Professores de Língua Portuguesa 

Formato: Caderno Pedagógico 

Curso de Extensão – 40 horas 

Local: Colégio Estadual Júlio Giongo-Ens. Fund. Médio e Normal 

DATA / TURNO TEMA CARGA HORÁRIA 

27/02/15 Diurno Trajetória de conquista da Hora Atividade e Formação 

 Continuada no Paraná 

04 HORAS 

06/03/15 Diurno Desafios na Formação Continuada e Planejamento Docente 

 

04 HORAS 

13/03/15 Diurno Identidade e Didática na Profissionalização  

Docente 

04 HORAS 

20/03/15 Diurno Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia  

Histórico- Crítica como base da Diretriz Curricular 

04 HORAS 

27/03/15 Diurno A Pedagogia Histórico-Crítica na Prática 04 HORAS 

10/04/15 Diurno Gênero Textual Discursivo Publicidade e Propaganda – 

 Tema: Água 

04 HORAS 

17/04/15 Diurno Mudança de postura para a preservação do recurso natural 

indispensável para todos – Água 

04 HORAS 

24/04/15 Diurno Poluição dos rios e o impacto na falta de Água 

 potável do planeta 

04 HORAS 

08/05/15 Diurno Avaliação da proposta implementada 

 

04 HORAS 

15/05/15 Diurno Avaliação da proposta implementada 

 

04 HORAS 

 



 

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA DA IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 2015 

 

HORA ATIVIDADE CONCENTRADA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Professora PDE: Marilâine Budzinski Pinto 

Público Alvo: Professores de Língua Portuguesa 

Formato: Caderno Pedagógico 

Curso de Extensão – 40 horas 

Local: Colégio Estadual Júlio Giongo-Ens. Fund. Médio e Normal 

DATA PARTICIPANTES RG ASSINATURA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

PROFISSIONALIDADE DOCENTE E A HORA ATIVIDADE CONCENTRADA 

COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

Explicitar a trajetória da conquista da Hora Atividade no Paraná, sua organização e 

importância para o processo educativo. 

ATIVIDADES: 

or meio da leitura e debate de textos e vídeos enfatizaremos as 

primeiras leituras a serem desenvolvidas, tendo como referencial a 

Formação Continuada e a importância  para a prática pedagógica da 

Hora Atividade Concentrada, bem como uma discussão reflexiva sobre como acontece a 

Hora Atividade na escola. Iniciaremos nosso estudo com o vídeo de Motivação:  

 

VIDEO DE MOTIVAÇÃO PARA PROFESSORES 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hsd08NEpQUE> acesso em 

18/09/2014 

  Esta mensagem reflexiva nos estimula a aproveitar o máximo o poder de nosso 

conhecimento, seja científico ou não, lembrando-nos que precisamos dedicar algum 

tempo todos os dias, para planejar nosso trabalho, estabelecer objetivos e buscar 

 P 

1.1- TEMA: TRAJETÓRIA DE CONQUISTA DA HORA ATIVIDADE E 
FORMAÇÃO CONTINUADA NO PARANÁ 

https://www.youtube.com/watch?v=hsd08NEpQUE%20


 

 

 

executá-los com perseverança, pois o sucesso é resultante de nossas atitudes. Apesar 

de tudo não podemos desanimar, os resultados podem demorar, mas todo esforço é 

gratificante, principalmente tratando-se de educação. Então, arregace as mangas, vista 

a camisa, entre com o pé direito, arrisque-se e entenda que colegas vão e vem, mas 

não abra mão de uns poucos e bons. Aceite certas verdades inescapáveis como a que 

diz que a teoria é diferente da prática. Conheça seus alunos, valorize suas múltiplas 

inteligências, despertando potenciais através de estímulo e elogios. Atualize-se, estude 

sempre para ensinar e aprender com irreverencia, transmitindo alegrias e sorrisos, pois 

assim o mundo fica de bem conosco.  A sala de aula reflete nossos sentimentos, 

portanto, ensine com a arte de dialogar, recuperar autoestima; despertar a magia do 

saber, portanto seja e faça o outro feliz. 

 1Tomando como referencial a trajetória de conquistas da Hora Atividade, entre 

outras possibilidades de Formação Continuada, faremos a leitura dos textos teóricos: 

Diagnosticando a Hora Atividade na Prática Escolar, A Conquista da Hora Atividade no 

Estado do Paraná: Marco Legal, Atribuições, As Políticas Públicas de Formação 

Continuada no Estado do Paraná – Período 2003-2014 e Hora Atividade Concentrada; 

discutiremos sua importância para o processo educativo, bem como seu 

desenvolvimento na escola.  

   Após o debate, analisaremos o vídeo: GESTÃO DAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS NO ESTADO DO PARANÁ, sendo parte integrante do programa Nós da 

Educação, realizado em 2006, tendo como convidada a professora Doutora em Educação 

Yvelise Freitas de Souza Arco Verde, que aborda questões relativas ao acesso e 

permanência escolar, a necessidade da valorização e formação continuada do professor e 

o uso das tecnologias na educação. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12667>

acesso em 14/08/2014. 

 

 

                                                 
11 Em Apêndice encontram-se os textos teóricos, retirados do Projeto de Intervenção 
Pedagógica: PINTO, Marilâine Budzinski, A Hora Atividade “Vista” por um novo 

viés: Formação Continuada Aliada à Construção de Materiais Didáticos, SACIR, 
2014.  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12667


 

 

 

 Após a análise do vídeo, pontuaremos na tabela abaixo os avanços relacionados à 

Hora Atividade e Formação Continuada, bem como os pontos que precisam ainda ser 

superados. 

AVANÇOS/CONQUISTAS PONTOS A SUPERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  LIVRO:   

LEITE, Yoshie Ussami Ferrari. Formação de professores: caminhos e descaminhos 

da prática / Yoshie Ussami Ferrari Leite, Evandro Ghedin, Maria Isabel de Almeida. - 

Brasília: LIBER Livro editora Ltda, 2008. 

LIVRO:  

PIMENTA, Selma Garrido. . Formação de professores: identidade e saberes da 

docência. In: Saberes pedagógicos e atividade docente/ Selma Garrido Pimenta. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

SUGESTÕES DE LEITURAS 
COMPLEMENTARES 



 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 de 20/12/96. 

ENSINAR e Aprender. Imagem de abertura das três unidades. Organização do Trabalho 
Pedagógico, Recursos de Apoio, Galerias de Imagens, Ensino e metodologia. Disponível 
em: < https://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios> acesso em 25/10/2014 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. Goiânia: 
Editora Alternativa, 2001. 

PINTO, Budzinski Marilâine, Projeto de Implementação Pedagógica, A HORA ATIVIDADE 
“VISTA” POR UM NOVO VIÉS: FORMAÇÃO CONTINUADA ALIADA À CONSTRUÇÃO 
DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SACIR, 2014. 

SECRETARIA de Estado da Educação, Superintendência da Educação, Diretoria de 
Políticas e Programas Educacionais, Coordenação de Gestão Escolar. Hora Atividade 
Concentrada,Resoluçãon.º5739/2013–GS/SEED,de12/12/2013. Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/hora_atividade_concentrada
_2014.pdf>  acesso em 20/09/2014 

VERDE, Yvelise Freitas de Souza.  Vídeo: Gestão das Políticas Educacionais no 
Estado do Paraná -3. Programa Nós da Educação, convidada a professora que é 
Doutora em Educação pela PUC-SP e foi Secretária da Educação do Estado do Paraná, 
2006. Produção: TV Paulo Freire, duração: 20min08 s, Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12667>
acesso em 14/08/2014 

VIDEO DE MOTIVAÇÃO PARA PROFESSORES, duração 07min41s, Música:"Filtro Solar 
(Everybody's Free (To Feel Good))" por Pedro Bial ( • ). Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=hsd08NEpQUE> acesso em 18/09/2014 
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SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

 Discussões críticas sobre a Formação Continuada e Planejamento Docente, bem como 

suas formas de organização para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

ATIVIDADES: 

ealizaremos uma dinâmica cantada, para refletir nossas atitudes 

diárias em relação a nossa postura profissional e humana, depois 

assistiremos aos vídeos: Oito Desafios para a Formação de 

Professores e, A Formação de Professores na Contemporaneidade, os quais nos apontam 

posturas e ações necessárias para uma prática profissional atualizada. 

DINÂMICA CANTADA, Disponível em: 

  <http://www.ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-com.html> 

acesso em 23/09/2014 

 Em se tratando das formas de organização do processo educativo, analisaremos aos 

vídeos: OITO DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, que apontam 

posturas e meios necessários para o êxito da profissionalidade docente, percebendo-o no 

sentido integral de seus aspectos humanos e profissionais, sendo os seguintes desafios: 

-Enfatizar o sentido sociocultural dos conhecimentos; 

-Definir um perfil profissional claro; 

-Formar formadores de professores; 

-Integrar as áreas de conteúdo; 

-Criar uma carreira atrativa; 

-Favorecer o módulo escolar; 

-Orientar melhor o currículo; 

 R 

 
1.2 - TEMA: DESAFIOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA E 

PLANEJAMENTO DOCENTE 

http://www.ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-com.html


 

 

 

-Planejar o fornecimento dos insumos. 

  

Parte 1. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=biMlV_Kpjjw> acesso em 
20/10/2014 

Parte 2. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=42MugNVgQHI>   acesso em 
20/10/2014 

Passaremos a assistir a palestra: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

CONTEMPORANEIDADE, proferida pelo professor Dr. António Sampaio da Nóvoa, que 

parte do pressuposto de que a profissão do professor precisa ser baseada nos seus 

saberes, sendo estes teóricos e práticos, resultantes da experiência, pesquisa, 

descoberta e instigação. Segundo ele o desenvolvimento profissional docente precisa 

estar centrado em três pontos: Formação Inicial (Universidade - Isomorfismo), Indução 

Profissional (Profissão - Socialização) e Formação Continuada (Escola – 

Inovação/Aprendizagem), para que cada um saiba criar um ambiente propício de fazer por 

todos e com todos. Disponível em: <://www.youtube.com/watch?v=qDN5wCbuU6I> 

acesso em 02/10/2014 

 Após assistir aos vídeos, proporcionaremos espaço de debates e reflexões, levantando 

com os participantes as dificuldades encontradas no decorrer da prática profissional, 

objetivando criar possíveis propostas para mudanças e melhorias, oportunizando ensinar 

e aprender com qualidade, efetivando em sala de aula um projeto transformador, por meio 

de práticas pedagógicas, didáticas e instrumentos diversificados, capaz de atender aos 

objetivos educacionais e criar saberes necessários para a inserção de todos na sociedade 

em que se inserem.  

 

 

Dificuldades Encontradas 

 

Ações/Propostas 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=biMlV_Kpjjw%20
https://www.youtube.com/watch?v=42MugNVgQHI%3e%20%20
http://www.youtube.com/watch?v=qDN5wCbuU6I%20


 

 

 

 

 

 

            Filme: ESCRITORES DA LIBERDADE  

Esse filme, conta a história de uma professora que assume uma turma com diversidades 

de problemas sociais e, suas iniciativas de aproximação com os alunos da turma resultam 

em frustações, mas ela não desiste e mesmo sem o apoio da direção da escola e dos 

colegas, ela acredita nas possibilidades de superar os problemas ali existentes, então cria 

um projeto de leitura e escrita, a partir do livro “O diário de Anne Frank" onde os alunos 

podem registrar o que quiserem sobre suas vidas. Nesse momento os alunos conseguem 

ver uma ligação com os elementos reais de comunicação e através dele libertam seus 

medos, anseios, aflições e inseguranças. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=Filme%3A+Escritores+da+Liberdade&oq=Filme%3

A+Escritores+da+Liberdade&aqs=chrome..69i57j69i58.791j0j7&source> acesso em 

03/09/2014 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DINÂMICAS Para Encontros com Professores. Dinâmica Cantada. Disponível em: 
<http://www.ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-com.html> 
acesso em 23/09/2014 

GATTI, Bernadete. Vídeo: Oito Desafios para a Formação de Professores, NOVA 
ESCOLA, palestra da especialista em formação de professores da Fundação Carlos 
Chagas, duração: 05min25 s. Parte 1. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=biMlV_Kpjjw> acesso em 20/10/2014 

GATTI, Bernadete. Vídeo: Oito Desafios para a Formação de Professores, NOVA 
ESCOLA, palestra da especialista em formação de professores da Fundação Carlos 
Chagas, duração: 06min11s.Parte 2. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=42MugNVgQHI>   acesso em 20/10/2014 

NÓVOA, António. A Formação de Professores na Contemporaneidade. Doutor 
conferencista da abertura do IV Encontro PIBID FURB, 22 de março de 2014, no Teatro 
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<http://www.youtube.com/watch?v=qDN5wCbuU6I> acesso em 02/10/2014 

SUGESTÕES DE LEITURAS 
COMPLEMENTARES 
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SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

 Refletir a importância da estreita relação entre a Identidade e a Didática adotada pelo 

professor na prática educativa, sobre o enfoque da coletividade nas ações integradoras 

da escola. 

ATIVIDADES: 

ealizaremos a dinâmica da Comunicação Gesticulada, para analisar a 

sintonia e a comunicação entre os membros da comunidade escolar, logo 

após assistiremos ao Vídeo Didática, Identidade e Profissionalização 

Docente, analisando sua dimensão na ação educativa, sobre o viés da integração da 

comunidade escolar, onde cada segmento é importante para o êxito de todos. 

DINÂMICA DA COMUNICAÇÃO GESTICULADA Disponível em: <http://www.ensinar-

aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-com.html> acesso em 23/09/2014 

 Assistiremos ao vídeo: DIDÁTICA, IDENTIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE, com a professora Maria Fani Scheibel, que se ancora na autora Selma 

Garrido Pimenta para abordar o tema sobre a identidade do professor, ligando- a ao 

significado social e sua manifestação na prática do dia a dia em sala de aula. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=d71SKRiWmLk>acesso em 25/09/2014 

 Após o vídeo traçaremos um paralelo entre o que assistimos e como agimos na prática, 

buscando pontuar novas posturas e meios de atuação. 

 

 

 

 

R 

 
1.3   TEMA:   IDENTIDADE  E DIDÁTICA NA   

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

http://www.ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-com.html
http://www.ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-com.html
https://www.youtube.com/watch?v=d71SKRiWmLk%20


 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO: 

VIANNA, Ilca Oliveira. A formação de professores na sociedade do conhecimento. 

In:RIVERO, Cléia Maria L., GALLO Silvio( org.)Bauru, SP: EDUSC,2004. 

 

FILME: 

O filme: O CLUBE DO IMPERADOR provoca reflexão sobre a importância da didática na 

prática educativa e na busca de soluções de problemas do processo de ensino e 

aprendizagem. Nos desperta para a importância de uma educação transformadora, a qual 

não fique na mesmice, mas busque instrumentos e metodologias diversas para a 

qualidade o processo no meio escolar. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=0sIXdfWwMEE> acesso em 13/10/2014 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

DINÂMICAS Para Encontros com Professores. Dinâmica da Comunicação Gesticulada. 
Disponível em: <http://www.ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-para-encontros-
com.html>  acesso em 23/09/2014 

SCHEIBEL, Maria Fani. Professora.  Vídeo: Didática, Identidade e Profissionalização 
Docente, duração: 39min41 s. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=d71SKRiWmLk>  acesso em 25/09/2014 

SUGESTÕES DE LEITURAS 
COMPLEMENTARES 

http://www.youtube.com/watch?v=0sIXdfWwMEE%20
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file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttps:/www.youtube.com/watch%3fv=d71SKRiWmLk%3e


 

 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO INTENCIONALIDADE 

DIDÁTICO PEDAGÓGICA 



 

 

 

 

 

SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

 Conhecer a base teórica das Diretrizes Curriculares Estaduais, bem como planejar o 

processo de ensino e aprendizagem considerando os aspectos da Pedagogia Histórico- 

Crítica, tornando-a prática através do planejamento que contemple os níveis de 

compreensão e torne possível a construção de saberes. 

ATIVIDADES 

 

pós analisar a importância da conquista da Hora Atividade como 

momento de Formação Continuada, tomaremos como apoio a Teoria 

Histórico Cultural2, embasados na proposta da Pedagogia Histórico-

Crítica, relacionando-a com a teoria e prática da sala de aula; examinaremos os principais 

aspectos necessários ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

qualitativo, propondo a leitura para posterior debate do artigo: PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA: DA TEORIA À PRÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR, produzida por João Luiz 

Gasparin e Maria Cristina Petenucci, como forma de compreender como a  Pedagogia 

Histórico-Crítica pode ser uma didática aliada e capaz de mudar a realidade da educação 

escolar, por meio de uma proposta de ensino e aprendizagem que vincula construções 

sólidas de saberes tanto por parte do professor, quanto do aluno, pois ambos descobrem 

e aprendem conhecimentos científicos significativos, através do método dialético que 

parte da interligação da prática social e teoriza os saberes com vistas a atuação e 

transformação na realidade em que se encontram inseridos. Através do diálogo com seus 

                                                 
2 A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria Histórico Cultural de Vigotski, que 

compreende o homem como um ser que constrói historicamente seus conhecimentos por intermédio 
de relações dialéticas entre os seres humanos e a natureza. Aqui nos deteremos a Pedagogia 
Histórico-Crítica, portanto não é intenção aprofundarmos a discussão da Teoria Histórico-Cultural. 
Para saber mais consulte: Artigo: Pedagogia Histórico-Crítica: da Teoria à Prática no Contexto 
Escolar. João Luiz Gasparin e Maria Cristina Petenucci. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf> acesso em 24/09/2014  

 A 

2.1- TEMA:  TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E PEDAGOGIA 

HISTÓRICO CRÍTICA COMO BASE DA  DIRETRIZ 

CURRICULAR 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf


 

 

 

alunos, o professor descobre qual é o nível de compreensão dos mesmos 

problematizando as questões cotidianas da prática social, preparando-os através dos 

instrumentos teóricos e práticos, tornando-os críticos e cientes de suas capacidades e 

identidades próprias, na busca de soluções eficientes e renovadoras para a melhoria da 

sociedade como um todo. Disponível em:   

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf> acesso em 

24/09/2014   

 Precisamos nos conscientizar de que a Pedagogia Histórico-Crítica é capaz de 

revolucionar a prática educativa, porém para isso se faz necessária convertê-la em 

instrumento crítico, por meio da construção coletiva de práticas educativas de mediação, 

que priorizem a interação e socialização do conhecimento científico, possibilitando que 

todos se apropriem dos saberes essenciais a emancipação humana. 

Após a leitura e debate do texto, buscaremos montar um quadro síntese das principais 

ideias tratadas no material, evidenciando a filosofia, a psicologia e a didática que 

embasam esta pedagogia, bem como seus autores, saberes necessários para a 

compreensão e aplicação na prática do planejamento. 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

FILOSOFIA PSICOLOGIA DIDÁTICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf


 

 

 

 

 

      ARTIGO  

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA. Disponível 

em: 

<http://www.ifch.unicamp.br/formulario_cemarx/selecao/2012/trabalhos/Demerval%20Savi

ani.pdf>  acesso em 03/10/2014 

LIVRO:  

 

REGO, Teresa Cristina, Vygotsky: Uma Perspectiva Histórico-Cultural de Educação, 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. Disponível em: 

<http://minhateca.com.br/Fabiano.Neves/LIVROS/MARKETING/Publicidade+e+Propagan

da,4472514.pdf>, acesso em 22/09/2014        

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ENSINAR e Aprender. Imagem de abertura das três unidades. Organização do Trabalho 
Pedagógico, Recursos de Apoio, Galerias de Imagens, Ensino e metodologia. Disponível 
em: < https://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios> acesso em 25/10/2014 

GASPARIN, João Luiz; PETENUCCI, Maria Cristina. Pedagogia Histórico-Crítica: da 
Teoria à Prática no Contexto Escolar. Artigo, 16 páginas. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf> acesso em 
24/09/2014 

 

 

http://www.ifch.unicamp.br/formulario_cemarx/selecao/2012/trabalhos/Demerval%20Saviani.pdf
http://www.ifch.unicamp.br/formulario_cemarx/selecao/2012/trabalhos/Demerval%20Saviani.pdf
file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttp:/minhateca.com.br/Fabiano.Neves/LIVROS/MARKETING/Publicidade+e+Propaganda,4472514.pdf%3e
file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttp:/minhateca.com.br/Fabiano.Neves/LIVROS/MARKETING/Publicidade+e+Propaganda,4472514.pdf%3e
file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3c%20https:/www.diaadia.pr.gov.br/multimeios%3e
file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttp:/www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf%3e


 

 

 

 

 

 

 

SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

  Refletir a realidade das relações afetivas e educativas que interferem no ambiente 

escolar, buscando conhecer nossos educandos, suas inquietações, seus saberes, suas 

dificuldades, preparando práticas pedagógicas que possam atender a essa diversidade de 

demandas presente na sala de aula atual. 

ATIVIDADES: 

sistiremos  ao vídeo PLANEJAMENTO DOCENTE, da série "A 

escola em discussão", o qual nos apresenta relatos de especialistas 

e professores sobre os objetivos do planejamento e aplicação do 

plano de trabalho docente, refletindo sobre a prática e, se necessário a retomada dos 

conteúdos.  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Njtf7xJvmL4>acesso em 

13/10/2014 

Passaremos agora a assistir ao filme: ALÉM DA SALA DE AULA, possibilitando 

a reflexão da relação afetiva e pedagógica entre professores e alunos, além da análise de 

posturas que podem ser superadas ou substituídas por outras capazes de melhorar o 

ensinar e o aprender educativo. Este busca ainda refletir as dificuldades e as superações 

de trabalhar com a diversidade cultural dentre e fora da sala de aula, nos estimulando a 

inovar nossa prática docente, preparando-nos para enfrentar a sala de aula com 

propostas renovadoras capazes de contemplar as diferenças, ensinando de forma 

integralizada com planejamentos inovadores e principalmente atitudes didáticas 

contextualizadas com a experiência de vida de nossos educandos. Após assistir o filme 

realizar uma Resenha Crítica grupal, destacando as contribuições deste para a 

profissionalidade docente. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?com_mode=flat

A 

 
 

2.2 –  A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA NA PRÁTICA ESCOLAR 

http://www.youtube.com/watch?v=Njtf7xJvmL4%20
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?com_mode=flat&com_order=1&id=20187%20


 

 

 

&com_order=1&id=20187>acesso em18/09/2014 

 Após assistir aos vídeos e realizar a resenha, desenvolveremos uma Oficina de 

produção de um Plano de Aula, embasados na didática da Pedagogia Histórico-Crítica, 

com critérios, instrumentos e atividades integradoras, por meio de estratégias e práticas 

educativas inovadoras que extrapolem os muros da escola, que considerem a curiosidade 

e criatividade como princípios norteadores para uma educação que respeite as 

identidades dos sujeitos e possibilite a eles posturas ativas, tornando a escola um 

laboratório de descobertas e construção de saberes ancorados na atualidade da 

organização social e política. Ao planejar esta aula precisamos ter clareza de objetivos, 

domínio do conteúdo e clareza das relações entre os conteúdos científicos e a prática 

social do aluno, fazendo mediações e estabelecendo relações para a construção efetiva 

do processo de ensino e aprendizagem. 

 

MODELO DE PLANO DE AULA 

 

Instituição: 

 

Disciplina: 

Ano: 

Horas-aula: 

Professor: 

PASSOS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

1-PRÁTICA SOCIAL INICIAL 

2-PROBLEMATIZAÇÃO 

3-INSTRUMENTALIZAÇÃO 

4-CATARSE 

5- PRÁTICA SOCIAL FINAL 

DESENVOLVIMENTO 

-Listagem dos conteúdos a serem abordados: unidades, tópicos e objetivos; 

-Como farei a abordagem (diálogo, discussões, questionários desafiadores) em relação 

aos conhecimentos vivências dos alunos sobre o tema e o que gostariam de saber, 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?com_mode=flat&com_order=1&id=20187%20


 

 

 

relacionando o conteúdo com a prática social, identificando os principais problemas; 

-Desenvolver minhas estratégias pedagógicas (textos, charges, filmes, documentários, 

debates, pesquisas, seminários, resenhas....) considerando sempre todas as dimensões 

do conteúdo(conceitual, histórica, econômica, social, religiosa, cultural...); 

-Quais metodologias, critérios, instrumentos e recursos utilizarei para atingir a todos os 

alunos; 

-Instrumentos, possibilidades (trabalhos em grupo, explanações, sínteses individuais e 

coletivas, produções de textos, debates, apresentações, avaliações orais e/ou escritas, 

análises...) para que meu aluno faça a relação daquilo que sabia e o que incorporou sobre 

o assunto; 

-Levantamento das intenções/ações agora embasadas nos novos conhecimentos 

adquiridos que os alunos podem realizar para transformar a realidade em que estão 

inseridos ou ampliar ainda mais seus conhecimentos como: ler mais sobre o tema, assistir 

filmes, conversar com a família, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      VÍDEO 

GASPARIN, João Luiz. Palestra realizada pelo professor Dr., intitulada: UMA 

DIDÁTICA PARA A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, realizado em 2011 na 

Faculdade de Educação Física (FEF/UnB) - Brasília (DF). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pxMIN8GSEaA>  acesso em 25/09/2014 

SUGESTÕES DE LEITURAS 
COMPLEMENTARES 

https://www.youtube.com/watch?v=pxMIN8GSEaA%3e%20


 

 

 

     FILME: 

     O filme ENTRE OS MUROS DA ESCOLA faz uma crítica ao sistema educacional 

tradicional e as dificuldades enfrentadas pelos professores no enfrentamento das 

diversidades de saberes e principalmente de inovar práticas pedagógicas. Faz-nos ainda 

analisar uma realidade tão conhecida por todos nós que é o desinteresse de muitos 

alunos, as dificuldades estruturais das escolas e a agilidade das transformações globais, 

exigindo formação contínua e busca de estratégias criativas para uma profissionalidade 

eficiente. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=7s9Kc2ihsyg>acesso em 

13/10/2014 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALÉM da Sala de Aula. Direção: Título Original: Beyond the Blackboard, EUA, Vinny 
Filmes, Gênero: Drama, Classificação Livre, duração: 1h35min, 2011, Elenco: Emily 
VanCamp, Steve Talley e Timothy Busfield. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Njtf7xJvmL4> acesso em 13/10/2014 

 

PLANEJAMENTO DOCENTE. Vídeo, duração 10min53s, Categoria: Vídeos Pedagogia, 
da série "A escola em discussão", produzido pela Universidade do Tocantins, apresenta 
relatos de especialistas e professores sobre o planejamento e aplicação do plano de 
trabalho docente. Fonte: Youtube. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?com_mode=flat
&com_order=1&id=20187>  acesso em18/09/2014 
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OS MATERIAIS DIDÁTICOS E SUA RELAÇÃO MULTIDIMENSIONAL COM 

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

 Trabalhar o Gênero Textual Discursivo Publicidade e Propaganda, enfocando o tema 

Água, com a finalidade de despertar atitudes de criticidade e preservação, analisando os 

diversos usos da água e as situações que comprometem a disponibilidade de água no 

Brasil e no mundo, debatendo propostas para o uso racional e sustentável deste recurso 

natural indispensável à vida no planeta Terra. 

ATIVIDADES  

abendo que constantemente a Publicidade e a Propaganda invadem nossa 

vida, por meio de discursos, linguagens verbais e não verbais coloridas, 

apelativas, atraentes, formal ou informal, slogans com frases curtas, com a 

finalidade de convencer para ideologias ou consumo, buscamos nesta unidade por meio 

de vídeos e textos fazer uma leitura crítica deste gênero textual discursivo, que se utiliza 

de recursos carregados de persuasão para impactar, despertar interesses ideológicos e 

desejos consumistas, atraindo com informações nem sempre verdadeiras.  

 Iniciaremos este momento de estudo com a mensagem reflexiva: RELAÇÃO 

PROFESSOR ALUNO (PAULO FREIRE) embasada na prática pedagógica de um 

educador revolucionário que lutou por uma educação justa, igualitária e democrática, 

fundamentada no pensamento da autonomia que gera liberdade. Parte da premissa de 

que todas as pessoas não são iguais, cada uma tem sua realidade, portanto a criança não 

vem vazia para a escola, traz consigo experiências e conhecimentos, e cabe ao professor 

ensinar respeitando os saberes e diferenças dos alunos e com elas crescer, sabendo que 

educar é um ato de coragem. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=-

NQzQlPrQwQ> acesso em 02/10/2014 

 Assistiremos agora ao vídeo: A HISTÓRIA DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO 

BRASIL, o qual nos apresenta uma linha do tempo sobre o tema em questão, fazendo 

uma retrospectiva e nos proporcionando saberes sobre as evoluções e os caminhos 

S 

 
3.1- TEMA: GÊNERO TEXTUAL DISCURSIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 

TEMA: ÁGUA 

http://www.youtube.com/watch?v=-NQzQlPrQwQ
http://www.youtube.com/watch?v=-NQzQlPrQwQ


 

 

 

percorridos. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=YUyvWCH2ipQ> acesso 

em 26/09/2014 

CONCEITOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 Antes da conceituação dos termos Publicidade e Propaganda, veremos o que consta 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica Língua Portuguesa, 2008, sobre a 

necessidade de oferecer diversidades de leituras aos alunos: 

Ler é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em diversas esferas 
sociais: jornalísticas, artística, judiciária, científica, didático-pedagógica, 
cotidiana, midiática, literária, publicitária, etc. No processo de leitura, também é 
preciso considerar as linguagens não verbais. A leitura de imagens, como: 
fotos, cartazes, propagandas, imagens digitais e virtuais, figuras que povoam 
com intensidade crescente nosso universo cotidiano, deve contemplar os 
multiletramentos mencionados nestas Diretrizes. Trata-se de propiciar o 
desenvolvimento de uma atitude crítica que leva o aluno a perceber o sujeito 
presente nos textos e, ainda, tomar uma atitude responsiva diante deles. Sob 
esse ponto de vista, o professor precisa atuar como mediador, provocando os 
alunos a realizarem leituras significativas. Assim, o professor deve dar 
condições para que o aluno atribua sentidos a sua leitura, visando a um sujeito 
crítico e atuante nas práticas de letramento da sociedade. Somente uma leitura 
aprofundada, em que o aluno é capaz de enxergar os implícitos, permite que 
ele depreenda as reais intenções que cada texto traz. Sabe-se das pressões 
uniformizadoras, em geral voltadas para o consumo ou para a não-reflexão 
sobre problemas estéticos ou sociais, exercidas pelas mídias. Essa pressão 
deve ser explicitada a partir de estratégias de leitura que possibilitem ao aluno 
“percepção e reconhecimento – mesmo que inconscientemente – dos 
elementos de linguagem que o texto manipula” (LAJOLO, 2001, p. 45). Desse 
modo, o aluno terá condições de se posicionar diante do que lê. (Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica Língua Portuguesa, 2008, pg71-72) 

Bakhtin (2000) afirma que : 

A língua, nas mais diversas situações de uso e em qualquer camada social, 
possui um tipo de gênero próprio para se adaptar a uma determinada situação 
e alcançar determinado fim. O autor considera os gêneros textuais como 
sendo, portanto, “formas relativamente estáveis de enunciados, construídos por 
cada esfera social de utilização, de acordo com suas condições específicas e 
suas finalidades, caracterizados pelos aspectos acima mencionados” (p. 279). 
Para o autor, a utilização da língua varia como as esferas da atividade humana. 

O gênero textual discursivo Publicidade e Propaganda é muito utilizado na 

escola para análise e produção escrita das mais variadas práticas sociais, esclarecendo 

que a primeira tem a finalidade de divulgar um fato ou ideia com objetivos comerciais, já 

propaganda é um recurso que aparece na mídia impressa e eletrônica, carregado de 

linguagem verbal e não verbal, por meio de efeitos, cores, imagens entre outros com a 

finalidade ideológica de propagar ideias, mensagens e opiniões com objetivos políticos, 

cívicos ou religiosos, sem fins lucrativos. 

 Para entendermos as diferenças dos termos a serem utilizados em nosso estudo, 

http://www.youtube.com/watch?v=YUyvWCH2ipQ


 

 

 

partiremos da conceituação de Márcio Carbaca Gonçales, 2012, que nos esclarece que: 

 A propaganda pode ser definida como ações de atividades ideológicas que 
tendem a influenciar o homem, com objetivo político, cívico ou religioso. È um 
ato de propagar ideias, princípios e teorias sem o fator comercial.... Já a 
publicidade deriva de público (do latimpublicus) e é conceituada como a arte de 
tornar público, divulgar um fato ou uma ideia, já com objetivos comerciais, uma 
vez que pode despertar o desejo de compra, levando-o à ação. É um conjunto de 
técnicas de ação coletiva com o propósito de tornar conhecido um produto, um 
serviço, uma marca, promovendo assim uma atividade comercial. É mais ampla 
que a propaganda e engloba todas as formas de comunicação, tornando-se uma 
técnica comercial de comunicação de massa. (pg.09) 

 

 Para aprofundarmos nosso conhecimento do tema passamos a estudar e debater o 

primeiro capítulo do livro Publicidade e Propaganda intitulado: PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE: CONCEITOS E DEFINIÇÕES, MEIOS E VEÍCULOS DE 

COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA, HISTÓRIA DA PUBLICIDADE NO 

BRASIL. Após as leituras e debates, analisaremos vídeos que tratam da Publicidade e da 

Propaganda, analisando-os criticamente e diferenciando-os conforme as características 

estudadas no texto. Disponível em: 

<http://minhateca.com.br/Fabiano.Neves/LIVROS/MARKETING/Publicidade+e+Propagan

da,4472514.pdf> GONÇALES, Marcio Carbaca, Curitiba, PR, IESDE, Brasil, 2012,acesso 

em 22/09/2014   

Continuando o trabalho com o gênero discursivo Publicidade e Propaganda 

assistiremos a seguir o professor Pasquale entrevistando o compositor e publicitário 

Thomas Roth, que explana sobre os TERMOS UTILIZADOS NA PUBLICIDADE, além de 

esclarecer a necessidade de síntese que há na publicidade. O vídeo ainda apresenta uma 

reportagem sobre a propaganda e as linguagens utilizadas. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12410> 

acesso em 26/09/2014 

 Após a conceituação dos termos Publicidade e Propaganda, enfatizaremos os aspectos 

práticos, apontando sugestões onde a dialogicidade seja a base da relação ensino e 

aprendizagem, definindo para isto o tema Água para servir de escopo em nossas 

discussões, sendo este considerado de fundamental importância para a manutenção da 

vida no planeta. 

 Analisaremos neste momento as imagens e o texto da CARTA ESCRITA NO ANO 

2070, para posterior debate e levantamento de consequências do uso desenfreado da 

http://minhateca.com.br/Fabiano.Neves/LIVROS/MARKETING/Publicidade+e+Propaganda,4472514.pdf
http://minhateca.com.br/Fabiano.Neves/LIVROS/MARKETING/Publicidade+e+Propaganda,4472514.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12410%3e
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=12410%3e


 

 

 

Água. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jUpVH-hjcdo> acesso em 

23/09/2014 

 “Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém 

de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me 
resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. 

 Recordo quando tinha 05 anos. Havia muitas árvores nos parques. As casas 
tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por 
aproximadamente uma hora. Tudo era muito diferente. Agora usamos toalhas 
em azeite mineral para limpar a pele. 

 Antes, todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Antes, meu 
pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje os meninos 
não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Agora, raspamos a 
cabeça para mantê-la limpa sem água. 

 Recordo que havia muitos anúncios que diziam para CUIDAR DA ÁGUA, só 
que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia 
terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão 
irreversivelmente contaminados ou esgotados. 

Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. 
As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são 
as principais causas de morte. 

 A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas 
dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados 
com água potável em vez de salário. 

Os assaltos por um litro de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 
80% sintética. 

 Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber eram oito 
copos por dia, por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo...” 

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/joserenatoramos/reflexo-sobre-a-

gua?related=1> acesso em 02/09/14. 

Para analisar nossas ações observe o vídeo, ÁGUA, PENSE NISSO e aponte 

soluções para estas práticas destrutivas. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=OOZGxw0w96A> acesso em 03/10/2014 

 

Atividades 

 

1. Conscientes de que a água faz falta aos seres vivos e que a estamos desperdiçando, 

você acha que este problema pode ser resolvido? O que pode ser feito em sua casa? E 

na escola? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUpVH-hjcdo
http://pt.slideshare.net/joserenatoramos/reflexo-sobre-a-gua?related=1%20
http://pt.slideshare.net/joserenatoramos/reflexo-sobre-a-gua?related=1%20
https://www.youtube.com/watch?v=OOZGxw0w96A


 

 

 

2. Identifique, na propaganda (vídeo, áudio e texto) acima as seguintes informações: 

Produto: 

Utilidade: 

Qualidade da Propaganda/Publicidade: 

Linguagens utilizadas: 

Público Alvo: 

Slogans: 

 

3. O que as linguagens verbais e não verbais das propagandas e publicidades 

relacionadas à falta da água, representam dentro da mensagem? Explique. 

 

4- Pontue na tabela abaixo os desperdícios que realizo e ações individuais de superação: 

 

DESPERDÍCIOS E POLUIÇÃO QUE REALIZO 

 

 

 

 

AÇÕES INDIVIDUAIS DE  

SUPERAÇÃO 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Dividir a turma em grupos, entregar a transcrição da Carta e solicitar aos alunos para 

pontuarem as dificuldades da falta de água e se podemos mudar este cenário, de que 

forma isso pode ser feito. Após a atividade debater em plenária criando SLOGANS 

impactantes para serem expostos na escola, referentes a ações coletivas que possam ser 

metas de todos para evitar a premonição da carta. Após alguns dias da exposição dos 



 

 

 

slogans, realizar uma votação democrática com representantes de alunos, pais, 

professores, funcionários, conselho escolar, APMF, grêmio estudantil, equipe pedagógica 

e direção; a partir da qual será escolhido o slogan que irá se transformar em um BANNER 

que ficará exposto permanentemente no ambiente escolar. 

6. As consequências do uso desordenado, bem como da poluição da água está 

representada no vídeo, mas podemos intervir com ações individuais para mudar o 

prenúncio da mensagem? Encontre-as por meio do Jogo da Memória: Problema x 

Solução, o qual é composto de 20 cartões para ser entregue a cada dupla de alunos, 

contendo 10 figuras que representam problemas causados pelo desperdício/ poluição da 

água (escovar os dentes com torneira aberta, lavar carro com mangueira), bem como 10 

cartões com ações de soluções (escovar os dentes com torneira fechada, lavar carro com 

balde...). Embaralhar os cartões e virar para baixo. Jogar par ou ímpar para ver quem 

inicia o jogo. Desvirar duas fichas e se for o problema e a solução, o aluno deverá 

escrever em um cartão pré-determinado uma ação que ele pode realizar para evitar o 

problema.  Ganha o jogo quem conseguir fazer mais pares corretos de cartões. Depois 

que não quiserem mais jogar cada aluno lê o que escreveu e debate com os colegas, 

refletindo criticamente. Propor aos alunos que selecionem as ações que mais se 

repetiram e criem coletivamente um plano de metas para a turma, com ações capazes de 

incentivar a mudança de postura e atitude quanto à preservação da água potável. 

 

7- Solicitar que os alunos coletivamente escrevam uma Grande Carta Enigmática 

(imagens, símbolos) em papel Kraft ou Cartolinas, explicando o que a Água representa 

para a vida dos seres vivos e solicitando a cada um de nós atitudes e ações diárias de 

preservação deste precioso recurso natural. 
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MANUAL DE ETIQUETA - 13 COISAS QUE VOCÊ NÃO SABIA SOBRE A 

ÁGUA E POR QUE É IMPORTANTE CUIDAR BEM DELA. 

 O Manual de Etiqueta do Planeta Sustentável é composto de informações curiosas 

sobre a água, com a finalidade de nos ensinar a lidar com ela de maneira inteligente, pois 

ela pode deixar de ser um recurso disponível, portanto nossa mudança de atitude é que 

fará a diferença para preservar este recurso. Disponível em: 

<http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-em-acao/novo-manual-de-etiqueta-

coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-a-agua/> acesso em 23/09/2014 

 Documentário :A GUERRA DA ÁGUA,  nos alerta quanto  a situação real no 
mundo e as consequências de sua falta para os seres vivos. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=P7SntBpPhLE> acesso em 03/10/2014 

 

SBT Repórter - ÁGUA DA VIDA. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=YnkWDOP56GI> acesso em 03/10/2014 

 

Sítio: UNIVERSIDADE DA ÁGUA. Disponível em (endereço web): 
<http://www.uniagua.org.br/> 

<http://www.cefetsp.br/sinergia/4p35c.htm> acesso em 14/10/2014 
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SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

  Despertar atitudes de criticidade e sensibilidade capazes de provocar mudanças 

quanto à preservação da Água. 

ATIVIDADES  

rabalhar imagens, vídeos, jogos e músicas  enfocando o tema, criando ações 

que enfatizem a mudança de postura dos seres humano. Iniciaremos com a 

dinâmica: ÁGUA É VIDA, buscando refletir nossas ações e as consequências 

da falta de Água potável para todos, demonstrando a quantidade de água doce, salgada e 

potável existente no planeta Terra por meio de: 01(uma) garrafa pet de 02(dois) litros 

cheia de água, 01(um) copo de 200 ml e 01(um) copo de 50 ml. Disponível em: 

<http://teiaonline.blogspot.com.br/2009/06/dinamicas-ambientais.html> acesso em 

27/09/2014 

 Assistiremos ao vídeo de divulgação da campanha Propaganda - Campanha Água 

Vida, da WWF-Brasil. Este vídeo é um exemplo de propaganda, que tem como intuito a 

propagação de ideias, mas sem finalidade comercial, pois retrata a poluição das reservas 

e mananciais de água doce. Disponível em: 

<http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8444> 

acesso em 08/08/2014 

 Após perceber o que o homem está fazendo com a água que ele mesmo precisa para 

sobreviver, vamos analisar as imagens abaixo e depois responder as atividades 

solicitadas. 

 

 

T 

 
3.2-     TEMA: MUDANÇA DE POSTURA PARA A PRESERVAÇÃO DO RECURSO 

NATURAL INDISPENSÁVEL PARA TODOS – ÁGUA 

http://teiaonline.blogspot.com.br/2009/06/dinamicas-ambientais.html
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8444%3e
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8444%3e


 

 

 

ESCASSEZ DE ÁGUA NO PLANETA TERRA 

 

 

Fonte: http://www.clubedasemente.org.br/ 

 

Disponível em: 
<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&star=0> acesso 
em 07/09/2014 

 

1- O que você consegue perceber nas duas imagens? 

 

2- A escassez deste recurso natural é uma realidade pronta e acabada? 

 

3- O que seria do meio ambiente e do ser humano com pouca água? 

 

4- È possível modificar este cenário? 

 

5- Quais ações são possíveis para a preservação deste recurso natural indispensável à 
vida dos seres vivos? 

 

6- Em Grupos criar folders, incluindo charges, imagens e ações de preservação da água.  

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&star=0


 

 

 

 

DICA 
“Ainda podemos mudar este cenário, mas você é o primeiro a fazer parte desta solução, sendo um 

cidadão consciente e atuante todos os dias, na busca da preservação da ÀGUA, o Recurso 

Natural mais precioso do Planeta Terra”. 

 Realizaremos uma leitura crítica da música Planeta Azul, cantando e debatendo com os 

colegas o que ela está representando.

MÚSICA PLANETA AZUL 

                                    Chitãozinho & Xororó 

“A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 

Se invertem as estações do ano 

Faz calor no inverno e frio no verão 

Os peixes morrendo nos rios 

Estão se extinguindo espécies animais 

E tudo que se planta, colhe 

O tempo retribui o mal que a gente faz 

 

Onde a chuva caía quase todo dia 

Já não chove nada 

O sol abrasador rachando o leito dos rios secos 

Sem um pingo d'água 

Quanto ao futuro inseguro 

Será assim de Norte a Sul 

A Terra nua semelhante à Lua 

 

O que será desse planeta azul?...” 

                                     Composição: Xororó / Aldemir  

Disponível em: <http://letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/45235/> acesso em 

07/09/2014 

 Após ler e cantar com os alunos a música Planeta Azul, solicitar que ilustrem uma das 

estrofes que mais chamou atenção, depois se organizem em duplas e criem uma paródia, 

enfatizando a mudança deste cenário por meio de novas atitudes de preservação e 

menos desperdícios. 

http://letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/45235/


 

 

 

 

 CURIOSIDADES SOBRE ÁGUA POTÁVEL 

“1. 97% da água do Planeta é água do mar, 2% está contida nos glaciares e 
icebergs. A restante (1%) está no interior da Terra, muitas vezes a grandes 
profundidades, impedindo a sua exploração. Assim, apenas 3% da água 
existente na Terra é doce. 

2. A Terra parece ser o único planeta do sistema solar que tem água no estado 
líquido. A matéria viva precisa de um ambiente como o da Terra para se 
desenvolver - com temperaturas entre o 0ºe os 100º, que permitem a existência 
da água neste estado. 

3. Os mares e oceanos são responsáveis pela produção de 90% do oxigénio 
existente na atmosfera. 

4. Da água que gastamos em nossas casas, cerca de 75% é usada na casa de 
banho 

5. Gotejando, gotejando, uma torneira mal fechada pode chegar a desperdiçar 
mais de 50 litros por dia, o que corresponde a mais de um metro cúbico por 
mês. 

6. Um autoclismo que esteja a perder água pode desperdiçar em seis meses 
mais de 171 000 litros de água. 

7. Os oceanos contêm mais de 1 300 000 000 km3 de água. 

8. Se a água dos oceanos evaporasse, a quantidade de sal retida seria 
suficiente para cobrir os continentes, numa camada com cerca de 1,5 metros 
de espessura...” 

Disponível em: <http://naturlink.sapo.pt/Lazer/Curiosidades/content/Curiosidades-da-
agua?bl=1>acesso em 07/09/2014 

 

7- Construir com os alunos uma linha do tempo mostrando a evolução humana e a 

forma como o ser humano vem usando a Água para suas necessidades diárias e para 

o trabalho. 

 

8- Solicitar uma pesquisa em grupos sobre as Reservas de Água Potável no Brasil. 

 

 

 

 

http://naturlink.sapo.pt/Lazer/Curiosidades/content/Curiosidades-da-agua?bl=1
http://naturlink.sapo.pt/Lazer/Curiosidades/content/Curiosidades-da-agua?bl=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VEJA 13 CURIOSIDADES SOBRE A ÁGUA QUE VOCÊ PRECISA SABER 
Publicado em Água, Você precisa saber. 06 de julho de 2011 – 07min15s. - por Rafaela 
Mussiby Docol. Disponível em: <http://www.docol.com.br/planetaagua/agua/13-
curiosidades-sobre-a-agua-que-voce-precisa-saber/>acesso em 07/09/2014 

 

      DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA. Disponível em: 
<http://piquiri.blogspot.com.br/2007/05/planeta-gua.html> acesso em 09/10/2014 
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em 08/08/2014 

 

 

SUGESTÕES DE LEITURAS 

COMPLEMENTARES 
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file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttp:/naturlink.sapo.pt/Lazer/Curiosidades/content/Curiosidades-da-agua%3fbl=1%3e
file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttp:/teiaonline.blogspot.com.br/2009/06/dinamicas-ambientais.html%3e
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SUJEITOS ENVOLVIDOS: Professores de Língua Portuguesa 

CARGA-HORÁRIA: 4 horas 

OBJETIVO:  

Analisar imagens de propagandas veiculadas sobre preservação e/ou destruição da 

água potável no mundo e seu impacto na vida dos seres vivos, bem como as 

repercussões publicitárias das mídias em geral. 

ATIVIDADES 

ssistiremos vídeos, faremos leituras, debates e realizaremos atividades 

críticas sobre os Relatórios que retratam as consequências da falta de Água 

potável para o ser humano no mundo todo. 

 

O MUNDO COM SEDE 

 Conforme o alerta da reportagem da Revista Atualidades Vestibular – 2008, as 

consequências da falta de água potável no mundo todo são terríveis, segundo o estudo, 

dois terços da população mundial em 2025 não terão acesso à água potável se nada for 

feito para evitar a escassez, pois o ser humano está desperdiçando e poluindo, 

provocando o esgotamento das reservas de água potável do planeta. A reportagem 

apresenta o que consta no relatório de 2009, realizado pela Organização das Nações 

Unidas(ONU): 

“Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) repetem o diagnóstico 
cada vez mais alarmante: mais de 1 bilhão de pessoas - o equivalente a 18% 
da população mundial - não têm acesso a uma quantidade mínima aceitável de 
água potável, ou seja, água segura para uso humano. Se nada mudar no 
padrão de consumo, dois terços da população do planeta em 2025 - 5,5 bilhões 
de pessoas - poderão não ter acesso à água limpa. E, em 2050, apenas um 
quarto da humanidade vai dispor de água para satisfazer suas necessidades 
básicas. A escassez de água não ameaça apenas com a sede. Traz a morte na 
forma de doenças. Segundo a ONU, 1,7 bilhão de pessoas não têm acesso a 
sistemas de saneamento básico e 2,2 milhões morrem a cada ano em todo o 
mundo por consumir água contaminada e contrair doenças como diarreia e 
malária. A água potável é um bem raro por natureza. Quase 97,5% da água 
que cobre a superfície da Terra é salgada. Dos restantes 2,5%, dois terços 
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3.3-     TEMA: POLUIÇÃO DOS RIOS E O IMPACTO NA FALTA DE ÁGUA 

POTÁVEL DO PLANETA 



 

 

 

estão em estado sólido, nas geleiras e calotas polares - de difícil 
aproveitamento. A maior parte da água em estado líquido encontra-se no 
subterrâneo. Lagos, rios e lençóis freáticos menos profundos são apenas 
0,26% de toda a água potável. É dessa pequena fração que toda a 
humanidade (e boa parte da flora e fauna) depende para sobreviver. É claro 
que, a princípio, fontes não deveriam esgotar-se, com o ciclo da água 
garantindo a permanente renovação do volume de rios, lagos e lençóis 
freáticos por meio das chuvas, originadas pela evaporação dos mares. A água 
está em eterna reciclagem, há bilhões de anos. A questão é o descompasso 
entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo em que exploramos 
os recursos hídricos...” 

 

Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_261013.shtml>  
acesso em 08/09/2014, Revista Atualidades Vestibular -2008 

 

  Após a leitura e debate da reportagem: O Mundo com Sede, assistiremos ao 

vídeo ÁGUAS DO AMANHÃ - RIO IGUAÇU, o qual retrata as consequências da poluição, 

mas também aponta caminhos para mudar este cenário e recuperar a Água dos rios. O 

vídeo  exibido pela RPC TV no Programa Paraná TV, apresenta uma reportagem sobre a 

poluição dos rios paranaenses. No episódio o destaque fica com o Rio Iguaçu e o trabalho 

de limpeza que está sendo realizado neste, como retirada de lixo e entulhos. Em outra 

parte da reportagem é mostrado o trabalho desenvolvido com o Rio Sena, na França, que 

já foi considerado o rio mais poluído da Europa, mas atualmente voltou a ser um rio 

saudável. Disponível em: 

<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10324> 

acesso em 27/09/2014 

 Ainda bem que a gente já pode dar um jeito nisso aqui na Terra mesmo! A primeira 

solução fica por conta de cada cidadão consciente, e deve ser praticada todos os dias: 

economizar o quanto puder.

ANALISANDO PROPAGANDAS E IMAGENS 

Algumas propagandas e imagens se tornam interessantes por usarem o 

conhecimento de mundo dos sujeitos para estabelecer relações capazes de provocar a 

criticidade e ver além do que está posto. Comente o que você consegue perceber nas 

imagens abaixo: 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_261013.shtml%3e
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10324%20


 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                             Domínio Público 

 

Disponível em: 
<https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=
1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0C
AYQ_AUoAQ> domínio público, acesso em 27/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Recife - Pernambuco, acervo particular 

 

Após assistir aos vídeos e analisar as propagandas e imagens, propomos os 

seguintes questionamentos: 

1- O que você assistiu e viu pode ser considerado um anúncio publicitário? Este 

utilizou-se de qual gênero textual para veicular a informação? 

2- Esse anúncio vende um produto ou uma ideia? Explique. 

3- Observando o conteúdo do anúncio podemos dizer que todo texto publicitário visa 

persuadir o interlocutor a consumir o produto oferecido? Explique. 

https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0CAYQ_AUoAQ


 

 

 

4- Para convencer são utilizados alguns argumentos, vantagens ou razões. Você 

conseguiu perceber algum? Cite-os. 

5- Analise a imagem abaixo e escreva um anúncio publicitário, de acordo com as 

características, a linguagem e os recursos próprios do gênero. Lembre-se de criar um 

título sugestivo ao anúncio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Domínio Público 

Disponível em: 
<https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=
1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0C
AYQ_AUoAQ >     domínio público, acesso em 27/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

LENDA DAS CATARATAS. Disponível em: 

<http://www.cataratasdoiguacu.com.br/lenda.asp>  acesso em 14/10/2014 

 

SUGESTÕES DE LEITURAS 
COMPLEMENTARES 

https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
file:///C:/Users/Gabriel/Desktop/%3chttp:/www.cataratasdoiguacu.com.br/lenda.asp%3e


 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ÁGUAS do Amanhã - Rio Iguaçu, Programa Paraná TV, Projeto Águas do Amanhã, 

exibido pela RPC TV, duração: 09 min 18s. Fonte: <http://g1.globo.com/parana/> 

Disponível em: 

<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10324> 

acesso em 27/09/2014 

MEIO Ambiente. Imagem Disponível em: 

<https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=

1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0C

AYQ_AUoAQ> domínio público, acesso em 27/09/2014 

O Mundo com sede. Relatório ONU (Organização das Nações Unidas). Revista 

Atualidades. Vestibular -2008. Disponível em: 

<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_261013.shtml>  

acesso em 08/09/2014 

UMA Imagem Vale Mais Que Mil Palavras. Imagem Disponível em:   

<https://www.google.com.br/searchq=dominio+publico+banco+de+imagens&espv=2&biw=

1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MpVMHCG7DlsAThlYKQBA&ved=0C

AYQ_AUoAQ> domínio público, acesso em 27/09/2014 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Precisamos ser professores que enfrentam os desafios e transformam a sala de 

aula em um ambiente satisfatório e de efetiva aprendizagem, onde a atitude seja sempre 

de mediação, possibilitando assim trocas de saberes devido às histórias de vida de cada 

um, preservando a identidade de ambos e construindo aprendizagens essenciais para a 

convivência com o mundo e a criação de novos saberes. 

“QUEM É”? 

“Quem é esse estranho personagem? Homem ou mulher, velho ou moço, que 
em sua ação é ao mesmo tempo músico e regente? 

Quem é essa estranha figura que em seu trabalho chora e ri, fala e escuta, 
conta e encanta? 

Quem é esse ator que precisa entusiasmar o grupo e ao mesmo tempo atender 
o apelo individual? 

Precisa manter a ordem sem perder a serenidade; falar a todos, ouvindo a 
cada um? 

Quem é esse estranho personagem? Quem possui a indômita magia para 
ajudar que todos desabrochem e se expressem, aprendam e se transformem, 
construam e sonhem? 

Quem é esse estranho malabarista que necessita se equilibrar entre conteúdos 
e competências, limitando excessos, favorecendo autonomia, acordando 
inteligências, provocando pensamentos?...” 

 (ANTUNES, Celso). Disponível em: <http://pt.slideshare.net/neuraci/quem-este-estranho-

personagem-presentation> acesso em 16/10/2014 

Professor lembre-se sempre que a construção de um educador é para sempre, 

então ouça, seja simpático, cace tesouros, aponte caminhos, quebre a rotina, intensifique 

a aprendizagem com técnicas diferentes, mensagens, trabalhe em grupos, valorize os 

saberes dos alunos utilizando-os para a produção de novos e, priorize a prática do 

respeito aos valores humanos, dos projetos de vida, de suas temáticas e anseios e 

surgiram as constantes mudanças nos mais diversos contextos. 

 

 

 

 

 

http://pt.slideshare.net/neuraci/quem-este-estranho-personagem-presentation
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3.4  AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Professor Cursista: 

Esta avaliação tem por objetivo coletar informações relacionadas a diferentes aspectos 

do curso que acaba de participar, visando diagnosticar os pontos positivos e as 

possíveis falhas que por ventura possam ter ocorrido no decorrer de sua aplicação.  

Leia com atenção os itens abaixo, sendo crítico e claro em seu ponto de vista 

assinalando/respondendo aquilo que corresponde à sua opinião. 

 1 - QUANTO À DISCIPLINA 

 1.1.  O cronograma do curso entregue pelo professor foi cumprido. 

            (     ) Sim       (     ) Não      (     ) Parcialmente 

 1.2.  O material didático fornecido foi satisfatório quanto à qualidade. 

            (     ) Sim       (     ) Não        (     )Parcialmente  

   1.3.  Os recursos audiovisuais, caso tenham sido utilizados, foram satisfatórios     

quanto à quantidade e à qualidade. 

          (     ) Sim       (     ) Não      (     ) Parcialmente 

 2. QUANTO AO PROFESSOR 

 2.1.  Demonstrou pleno domínio da temática desenvolvida, realizando contribuições 

pertinentes. 

            (     ) Sim          (     ) Não          (     ) Parcialmente  

 2.2. Criou um clima motivador e favorável à participação dos alunos nas atividades 

programadas.  

            (     ) Sim          (     ) Não         (     ) Parcialmente 

 

NOME DO CURSO: 

NOME DO PROFESSOR:  

PERÍODO DO CURSO:      



 

 

 

 2.3.  Foi objetivo em suas explicações, promovendo discussões relevantes. 

            (     ) Sim          (     ) Não          (     ) Parcialmente 

 2.4.  Empregou didáticas favoráveis ao aprendizado e esclarecimento de possíveis 

dúvidas. 

            (     ) Sim          (     ) Não           (     ) Parcialmente  

 2.5. Compareceu nos dias programados e cumpriu os horários estabelecidos. 

            (     ) Sim          (     ) Não         (     ) Parcialmente 

 3. QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO E À ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

3.1. As instalações foram adequadas. 

       (     ) Sim          (     ) Não        (     ) Parcialmente 

3.2. A carga horária foi satisfatória. 

(     ) Sim          (     ) Não          (     ) Parcialmente 

 4. QUANTO AO DESEMPENHO DO ALUNO (AUTOAVALIAÇÃO) 

4.1. O conteúdo trabalhado foi por mim apreendido. 

(     ) Sim          (     ) Não         (     ) Parcialmente 

4.2. Cumpri as tarefas solicitadas. 

(     ) Sim          (     ) Não         (     ) Parcialmente 

4.3. Participei ativamente da aula. 

(     ) Sim          (     ) Não         (     ) Parcialmente 

4.4 .Integrei-me com os colegas. 

(     ) Sim          (     ) Não         (     ) Parcialmente 

 

 5. COMENTÁRIOS, SUGESTÕES E JUSTIFICATIVAS 

5.1 Quanto à temática desenvolvida. 

 

 



 

 

 

5.2 Quanto ao incentivo e disponibilidade do coordenador do curso. 

 

 

 

 

 

5.3 Quanto ao espaço físico e organização do curso. 

 

 

 

 

 

5.4 Comentários. 
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DIAGNOSTICANDO A HORA ATIVIDADE NA PRÁTICA ESCOLAR 

Observando a atual prática educativa escolar constatamos que os professores, 

vivem imersos em um universo de constantes mudanças em muitas esferas como: 

econômica, política, científica, tecnológica, social, humana entre outras, razão pela qual, 

precisamos estar constantemente e continuamente em formação, pois muitas são as 

situações que exigem destes, respostas e posturas que emergem de seus campos de 

conhecimento e, só serão possíveis por meio, de reflexão, análise, novos caminhos, 

diálogo com outras perspectivas, além de ações coletivas, contextualizadas para 

intervenção e transformação através do exercício permanente da crítica de seus atos, 

reconhecendo-os como fundamentalmente políticos e carregados de significados. 

 Se entendermos a Hora Atividade como espaço de formação continuada dos 

professores, é assumida a defesa da função social da escola pública, no processo de 

ensino e aprendizagem do saber sistematizado aos alunos. Para assegurar a assimilação 

do conhecimento a todos os alunos, é imprescindível pensar o planejamento das aulas 

que vai além da seleção dos conteúdos, pois envolve a escolha adequada das formas de 

transmissão do conhecimento bem como as estratégias e materiais didáticos. 

 Podemos perceber na nossa prática cotidiana escolar que a Hora Atividade está 

acontecendo de forma fragmentada, em virtude de muitos aspectos que estão presentes 

no cotidiano escolar, entre eles; a necessidade de adaptar cada professor, conforme o 

número de escolas que leciona e os horários disponíveis para seu cumprimento. 

 Perante o exposto acima, muitas vezes não é possível conciliar que professores da 

mesma disciplina possam planejar juntos, repercutindo em trabalhos individualizados e 

pouca troca de experiências entre ambos, acarretando na perca de atividades conjuntas e 

na criação de novas práticas de sala de aula, pois cada um prepara seus conteúdos 

isoladamente, deixando de aplicar técnicas e instrumentos metodológicos que surgem na 

troca de ideias, no coletivo de professores. 

 Nesta perspectiva, entendemos que o papel do Pedagogo é de acompanhar o 
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professor em todas as dificuldades encontradas na elaboração do Plano de Trabalho 

Docente, bem como no processo de ensino e aprendizagem realizado dentro da sala de 

aula; sendo o espaço da Hora Atividade o momento em que o Pedagogo e o coletivo dos 

professores poderão reunir-se para discutir as dificuldades encontradas no processo 

pedagógico, buscando soluções através da realização de leituras e estudos, bem como 

construção e utilização de materiais didáticos. 

 

A CONQUISTA DA HORA ATIVIDADE NO ESTADO DO PARANÁ: MARCO LEGAL, 

ATRIBUIÇÕES 

 A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Ministério da Educação 

determinou a elaboração de legislação própria implementando a nova Constituição. 

Então, em 1996 foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

LDBEN 9394/96, que em seus artigos 67 e 87 explicita a promoção pelos sistemas de 

ensino da valorização dos profissionais da educação, através de vários mecanismos, 

entre eles, o aperfeiçoamento profissional continuado. 

 A LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, prevê, desde 

dezembro de 1996, o direito da jornada extraclasse dentro da jornada normal de trabalho, 

em seu artigo 67, incisos II e V: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 
de carreira do magistério público: II - aperfeiçoamento profissional continuado, 
inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; V - período 
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho 
(BRASIL, 1996). 

 No ano de 1997 a Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação publicou a 

Resolução nº 3/97 fixando as Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 

Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esta 

Resolução em seu artigo 5º recomenda de que os sistemas de ensino devem implementar 

programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício. 

 O momento da Hora Atividade é o espaço ideal na escola para a formação continuada, 

pois está amparado na Lei Complementar nº 103/04 que institui como hora atividade o 

tempo reservado ao professor em exercício de docência para estudos, avaliação e 

planejamento, realizado preferencialmente de forma coletiva. Tempo este correspondente 

a 20% (vinte por cento) da carga horária do seu regime de trabalho, assim, o Governo do 



 

 

 

Paraná institui conforme o Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação 

Básica do Paraná, nos termos da legislação vigente, a garantia da profissionalização, 

pressupondo qualificação e aperfeiçoamento profissional, formação continuada dos 

professores, bem como, período reservado ao professor, incluído em sua carga horária, a 

estudos, planejamento e avaliação do trabalho discente. 

 Em 2004, criou-se a Instrução nº 02/2004 – SUED, onde estão explícitas as finalidades 

e a forma de organização da hora-atividade, favorecendo o trabalho coletivo dos 

professores que atuam na mesma área do conhecimento, além da formação de grupos 

para planejamento e desenvolvimento de ações necessárias ao enfrentamento das 

dificuldades específicas de cada estabelecimento e demanda, além da correção de 

atividades discentes, estudos e reflexões a respeito de práticas que envolvam elaboração 

e implementação de projetos e ações com vistas a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, propostos por todos os envolvidos no processo educativo, bem como 

atender alunos, pais e comunidade como um todo, com o objetivo de trabalhar atendendo 

aos interesses e necessidades da comunidade escolar. 

 Garante, ainda, carga horária que permita ao professor a realização de atividades 

pedagógicas individuais ao exercício da docência, especifica ainda as atribuições dos 

envolvidos para a efetivação da Hora Atividade, onde a direção do estabelecimento 

deverá sistematizar o quadro da distribuição da hora-atividade constante em edital, 

permitindo o seu acompanhamento e informando à comunidade escolar da disponibilidade 

de horário de atendimento do professor aos alunos e pais. 

 Cabe à direção do estabelecimento de ensino a distribuição verificação do 

cumprimento da hora-atividade, sendo de responsabilidade da equipe pedagógica a 

coordenação das atividades coletivas e acompanhamento das atividades individuais. Sob 

a orientação e coordenação da equipe pedagógica ou direção do estabelecimento, os 

professores planejarão, executarão e avaliarão as ações a serem desenvolvidas durante o 

cumprimento da hora-atividade. 

 Ao Núcleo Regional de Educação caberá a verificação e cumprimento da presente 

Instrução, assegurando a direção, equipe pedagógica e professores o processo de 

organização e/ou implementação da hora-atividade, quando necessário. 

 Em 16 de julho de 2008, foi publicada a Lei Federal 11.738/08 que instituiu o piso 

salarial profissional nacional para os professores do magistério púbico da educação 



 

 

 

básica. Além de tratar do piso salarial, a referida Lei também estipulou a carga horária a 

ser cumprida pelos servidores da educação, dispondo o §4° do art. 2° o limite de 2/3 (dois 

terços) da jornada para interação com os alunos, reorganizando jornada de trabalho do 

professor, de modo que o terço restante seja para desenvolver atividades fora da 

regência, reservado para outras atividades pedagógicas essenciais para o bom 

desenvolvimento escolar, como a programação e o preparo dos docentes para a sala de 

aula. 

 Depois de tantas lutas os professores do Paraná, avançam positivamente através da 

Lei Complementar 155-08 de Maio de 2013 que determina 30% de Hora Atividade, 

conforme publicação no Diário Oficial nº. 8953 de 08 de Maio de 2013. Súmula: Dá nova 

redação ao caput do art. 31 da Lei Complementar nº 103, de 15 de março de 2004, 

conforme especifica e adota outras providências. “Art. 31. Na composição da jornada de 

trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos.” 

  Atualmente os professores já contam com 30% de Hora Atividade sobre o tempo de 

aula. Após mais debates, acompanhados pela APP (Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Paraná) os professores avançam na conquista de mais tempo, onde 

o governo do Paraná se compromete a partir de agosto implantar uma compensação 

financeira pela diferença de 3,3% de hora-atividade até o final do ano letivo de 2014 e, 

torná-la efetiva como hora atividade (33%) na distribuição de aulas do ano de 2015. 

 Para desempenhar plenamente as atribuições de professor, se faz necessário que o 

mesmo esteja imerso em formações constantes, pois as práticas do cotidiano escolar 

atual exigem a cada dia mais um profissional preparado tanto na teoria como na prática, 

capaz de contribuir com as necessidades apresentadas por nossos alunos, sendo 

fundamental o aproveitamento do tempo destinado à Hora Atividade para aprender e 

buscar novas metodologias, práticas e fazeres para atender a demanda. 

 Nessa perspectiva, para que o professor se torne um profissional capaz de atender as 

diversidades, precisa que sua fundamentação teórica e metodológica esteja embasada 

pedagogicamente e planejada coletivamente, para isso lhe são ofertados meios como nos 

diz Libâneo: 

A formação continuada é outra das funções da organização escolar, 
envolvendo tanto o setor pedagógico como o técnico e administrativo. De modo 
especial para os professores, a formação continuada é condição para a 



 

 

 

aprendizagem permanente e o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional. 
É na escola, no contexto de trabalho, que os professores enfrentam e resolvem 
problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias 
de trabalho e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais 
(LIBÂNEO, 2001, p.189). 

 

 Precisamos considerar que para a qualidade do processo educativo, a melhoria do 

relacionamento professor/aluno e consequentemente o êxito no processo de ensino e 

aprendizagem, somente será possível mediante a garantia de formação contínua para os 

profissionais da educação, possibilitando assim espaços e tempos adequados à 

construção de conhecimentos, reflexão sobre a prática pedagógica, planejamento e 

avaliação de sua ação como um todo. 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO ESTADO DO PARANÁ 

– PERÍODO 2003-2014 

 Podemos apontar como marco nas políticas públicas, no período acima citado o 

concurso público para professores e pedagogos, que assumiram seus concursos, sendo 

possível então, o processo de reformulação das Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná, que teve como base um processo coletivo de elaboração, contando com a 

participação de todos os envolvidos na comunidade escolar. Por meio de amplos debates, 

seminários, encontros, atividades e eventos - encaminhados e acompanhados pela 

Secretaria de Estado da Educação - SEED como mantenedora e Núcleos Regionais de 

Educação - NRE, culminou em 2005 com a (re)organização do PPP - (Projeto Político 

Pedagógico), PPC - (Proposta Pedagógica Curricular), bem como Regimento Escolar de 

todas as escolas, cabendo à todos a tarefa de definir seus rumos, suas propostas, seus 

projetos específicos, embasados na realidade e necessidades específicas de cada 

instituição escolar. A partir das Diretrizes Curriculares Estaduais foi formulado e 

implementado o Projeto Folhas, que posteriormente, constituiu-se no Livro Didático 

Público, utilizado como apoio no ensino Médio. 

 Em 2006, a Secretaria de Estado da Educação, aprovou o programa para ascensão na 

carreira do magistério, embasado na elaboração do Plano de Carreira do Magistério pela 

Lei Complementar de n. 103, de 15 de março de 2004, implementado pelo Decreto no 

4.482, de 14 de março de 2005, buscando melhorar a qualidade da educação, mas 

somente em 2007, realmente podemos considerar o marco decisivo da política de 

formação continuada com o PDE-Plano de Desenvolvimento Educacional, 



 

 

 

operacionalizado pelas IES e diretamente ligado ao plano de carreira, que assegura o 

afastamento por dois anos (um 100% e outro 25%) da sala de aula dos professores que 

estão no último nível da carreira – nível 11 -; diferente de hoje que pode ser no nível 08. 

 Além desta outras modalidades, de Formação Continuada são ofertadas aos 

professores da rede estadual neste período, como: Semanas e Reuniões Pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas com seu coletivo em datas previstas em calendário escolar, 

Grupos de Estudo desenvolvidos aos sábados, Cursos e Simpósios relacionados às áreas 

do conhecimento ou às modalidades de ensino, desenvolvidos em Faxinal do Céu, 

CETEPAR ou outro local, Projeto Folhas onde os professores produziam textos (aulas) 

relacionadas com os conteúdos curriculares, socializando experiências - além da 

disponibilidade do Portal Dia-a-Dia Educação pela SEED-PR – tornando-se um ambiente 

colaborativo de aprendizagens. 

 Além das modalidades acima, o professor ainda tem a oportunidade de fazer parte das 

Equipes Multidisciplinares que são instâncias de organização do trabalho escolar, 

preferencialmente coordenadas pela equipe pedagógica, e instituídas por Instrução da 

SUED/SEED, de acordo com o disposto no art. 8º da Deliberação nº 04/06 – CEE/PR, 

totalizando 60 horas de curso, com a finalidade de orientar e auxiliar o desenvolvimento 

das ações relativas à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, ao longo do período letivo, constituindo-se por 

meio da articulação das disciplinas da Base Nacional Comum, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica e Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. O professor também pode fazer parte dos cursos de Educação 

Fiscal e Prevenção ao uso indevido de Drogas, bem como, muitos outros cursos à 

distância e presenciais repassados às escolas através de e-mail ou ofícios. 

HORA ATIVIDADE CONCENTRADA  

 A Resolução n.º 5739/2013 – GS/SEED, de 12/12/2013, regulamenta o processo de 

distribuição de aulas nas Instituições de Ensino da Rede Estadual do Paraná, nos Níveis 

Fundamental e Médio e nas Modalidades da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

Educação Profissional e Educação Especial.  

 Em 2014 a SEED repassou algumas normas para em relação às normas para a 

organização das Horas-atividade, sendo: 



 

 

 

-A hora atividade constitui-se no tempo reservado aos professores em exercício de 

docência voltado para estudos, planejamento e avaliação e outras atividades de caráter 

pedagógico, incluído na carga de trabalho (LDBN 9394/96), devendo ser cumprida 

integralmente no mesmo local e horário das aulas. 

-A hora atividade possibilita aos docentes a reflexão sobre sua prática; o planejamento de 

ações de intervenção com base no diagnóstico da realidade escolar; a participação em 

Formação Continuada e contribuição para a melhoria da qualidade do processo 

educativo. 

- Aos docentes que atuam na mesma área do conhecimento, estabelecimento/turno, a 

hora atividade deve possibilitar um momento semanal de discussão sobre os 

encaminhamentos teórico-metodológicos que embasam a prática pedagógica do ensino 

da disciplina, a correção de atividades discentes, a implementação de projetos propostos 

por professores, direção, equipe pedagógica e NRE/SEED.  

 Por outro lado, deve possibilitar também a formação de grupo de professores, 

objetivando o planejamento e desenvolvimento de ações necessárias, relativas ao Plano 

de Ações Descentralizadas – PAD.  

-A hora atividade concentrada também possibilita às equipes pedagógicas maior 

integração com os professores; a coordenação das atividades individuais e coletivas a 

serem desenvolvidas; análise conjunta e discussão dos diversos documentos que 

embasam a prática pedagógica: Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica 

Curricular, Diretrizes Curriculares Estaduais Orientadoras da Educação Básica para a 

Rede Estadual, Plano de Trabalho Docente e oferta de Formação Continuada em horário 

de trabalho, sem prejuízo pedagógico aos alunos. 

-À direção da escola cabe a responsabilidade de sistematizar o quadro de distribuição da 

hora atividade e também controlar o seu cumprimento. Ressalta-se aqui a importância de 

deixar esse horário exposto em edital de fácil acesso pela comunidade escolar, a fim de 

que os pais possam visualizar o horário mais oportuno para ser atendido pelo professor. 

-A organização apresentada deverá ser a mesma para as Instituições de Ensino sob 

jurisdição do NRE, uma vez que a organização da hora atividade concentrada também 

objetiva propiciar uma melhor e mais efetiva atuação das Equipes dos NREs, junto aos 

professores da Rede Estadual de Ensino, conforme sua área de atuação. 
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