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Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: ADILSON RUBENS GEREVINI   

Orientador: Maria Lucia Melo de Souza Deitos   

IES: UNIOESTE   

Artigo   

Título: O uso da informática como recurso didático-pedagógico no curso 

técnico em administração 

  

Palavras-chave: Formação do técnico em administração; Informática na 

educação; Metodologia de ensino. 

  

Apresentação: O objetivo deste estudo é contribuir com a reflexão sobre 

a incorporação dos recursos tecnológicos de informática nos cursos 

técnicos em administração de nível médio, por meio do emprego de 

novas metodologias utilizando a informática, buscando discutir a 

importância do uso dos recursos de informática como apoio ao processo 

de ensino aprendizagem, com a realização de atividades que promovam 

uma melhor assimilação dos conteúdos desses cursos. Com este intuito, 

realizou-se uma pesquisa de campo com professores e alunos do 

Colégio Estadual Rui Barbosa – EMP da cidade de Formosa do Oeste, 

sobre o uso da informática no processo de ensino-aprendizagem, 

investigou-se através de questionários, até que ponto professores e 

alunos fazem uso dessas ferramentas e de que forma estão sendo 

utilizados estes recursos. No decorrer deste trabalho se revela as 

dificuldades dos professores em saber fazer ligações da teoria com a 

prática usando computadores, se indica que para transmitir 

conhecimento com o uso da informática é preciso criar novas didáticas 

que satisfaçam melhor as exigências e necessidades de formação dos 

alunos, e constata-se a necessidade de uma constante e qualificada 

realização de formação continuada, dos educadores, para melhor 

utilização do computador numa perspectiva pedagógica. 

  

Produção Didático-pedagógica   

Título: O uso da informática como recurso didático-pedagógico no curso 

técnico em administração. 

  

Palavras-chave: Educação profissional. Informática. Utilização prática. 

Superando dificuldades. 

  

Resumo: Esse estudo trata em especial do conhecimento de 

instrumentos que estabeleçam relação do conteúdo aplicado em sala de 

aula, e as possibilidades reais de utilização dos computadores para a 

aprendizagem, utilizando o computador e suas ferramentas. Pesquisar 
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como esses recursos são explorados, principalmente pelos alunos e 

professores, no curso técnico em administração, de forma a melhorar a 

qualidade das aulas contribuindo para o aumento do interesse dos 

alunos e professores. 

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: ANA LUZIA RODRIGUES   

Orientador: MARIA DAGMAR DA ROCHA GASPAR   

IES: UEPG   

Artigo   

Título: AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UMA 

DISCUSSÃO NECESSÁRIA PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

  

Palavras-chave: Avaliação; Enfermagem; Estágio Supervisionado.   

Apresentação: A avaliação pressupõe a análise de atividades á luz de 

critérios pré estabelecidos, constituindo uma atribuição de valor a alguma 

coisa e, este por sua vez, é um juízo emitido com bases em 

determinados princípios. Desta forma este trabalho teve como objetivo 

elaborar e implementar um instrumento de avaliação que subsidiasse 

professores e alunos no momento da avaliação nos estágios 

supervisionados. Optou-se por um estudo descritivo, do tipo qualitativo, 

por melhor se adaptar as indagações desta investigação. A amostra foi 

constituída de 23 participantes, sendo 11 professores supervisores de 

estágios, 1 coordenador de estágio, 1 coordenador pedagógico e 10 

alunos, 2 de cada turma do curso Técnico em Enfermagem,  do Colégio 

Estadual Professora Elzira Correia de Sá, em Ponta Grossa, Paraná. A 

pesquisa resultou em dados obtidos após a implementação do 

instrumento em todos os estágios supervisionados. Com relação à 

análise das contribuições dos professores e alunos, tendo em vista a 

significância e representação que retrata a proposta inicial deste projeto 

emergiram 3 categorias: Importância de opinar sobre o instrumento de 

avaliação, o significado de conhecer o instrumento antes de iniciar os 

estágios e o nível de satisfação do professor após a implementação do 

instrumento. Concluiu-se que a implementação do instrumento de 

avaliação foi relevante a partir do momento que as percepções dos 

envolvidos foram desveladas, conforme seus depoimentos. Assim a 

presente pesquisa além de produzir resultados positivos frente à 

polêmica temática, despertou uma nova forma de olhar a avaliação. 
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Produção Didático-pedagógica   

Título: AVALIAÇÃO NO ESTAGIO- TECNICO EM ENFERMAGEM   

Palavras-chave: Não disponível   

Resumo: Este caderno temático abordará o tema avaliação e estágio 

supervisionado e  foi elaborado para dar suporte ao projeto de 

intervenção a ser desenvolvido no curso técnico em enfermagem do 

Colégio Elzira Correia de Sá. 

  

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: ARLETE KOROVISK DOS SANTOS   

Orientador: Fatima Aparecida da Cruz Padoan   

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná   

Artigo   

Título: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE ENSINO APLICADAS À 

DISCIPLINA DE CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL NO CURSO 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

  

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ensino-aprendizagem; Integração.   

Apresentação: Este artigo analisa como são desenvolvidas as práticas 

interdisciplinares no Curso Técnico em Administração do Colégio 

Estadual Aldo Dallago, Ensino Fundamental, Médio, Normal e 

Profissional de Ibaiti – Pr, tendo como parâmetro o projeto pedagógico do 

curso e a pesquisa junto aos docentes e discentes do curso. Diante dos 

dados levantados, apresenta uma proposta interdisciplinar para o ensino, 

pois pressupõe que o ensino realizado de forma integrada consiga 

alcançar o objetivo final do curso que é o de formar um profissional 

capaz de acompanhar o desenvolvimento das organizações. Apresenta, 

no referencial teórico, o processo ensino-aprendizagem, a 

interdisciplinaridade como forma integralizadora do curso e as 

estratégias metodológicas. O trabalho de intervenção envolveu as 

disciplinas de Contabilidade Geral e Gerencial, Português, Sociologia e 

Biologia e foi desenvolvido em sala de aula pelos professores das 

disciplinas. A etapa final foi a realização de um seminário, onde os alunos 

envolvidos no trabalho apresentaram o resultado dos conhecimentos 

adquiridos para os alunos das outras séries do curso técnico. 

  

Produção Didático-pedagógica   
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Título: A interdisciplinaridade no curso técnico em administração: uma 

análise contextual 

  

Palavras-chave: interdisciplinaridade; Ensino-aprendizagem; integração.   

Resumo: Questiona-se e analisa-se se há integração entre as disciplinas 

no Curso Técnico em Administração do Colégio Estadual Aldo Dallago, 

Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional de Ibaiti – Pr, tendo 

como parâmetro o projeto pedagógico do curso. Diante das constantes 

mudanças nos cenários sociais, tecnológicos e políticos apresentam-se 

desafios, ao ensino, cujo papel é decisivo na definição de práticas 

pedagógicas que consigam acompanhar a evolução desse contexto. 

Dessa forma, a opção por uma proposta interdisciplinar para o ensino 

dos cursos técnicos apresenta-se como um meio para se cumprir esse 

papel, pois pressupõe que o ensino seja realizado de forma integrada 

com o objetivo único de formar um profissional capaz de acompanhar o 

desenvolvimento das organizações. Foi feita uma análise na matriz 

curricular do curso alvo do estudo e observação “in loco”, sendo que os 

resultados demonstram que, apesar da matriz curricular apresentar em 

sua grande que há integração entre os conteúdos tanto docentes quanto 

discentes, apontam a falta de integração entre os mesmos, refletidos 

pela inexistência de alguns conhecimentos prévios que deveriam ter para 

o desenvolvimento das disciplinas do curso. Um dos caminhos possíveis 

e necessários é um maior envolvimento com o ensino refletido na 

integração entre os docentes e demais atores envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem. 

  

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: CLEIDE IZAMAR BENVENUTTI   

Orientador: Eliane Iara Bendix   

IES: UEPG   

Artigo   

Título: Proposta curricular e  sua articulação com o mundo do trabalho   

Palavras-chave: Currículo; educação; mundo do trabalho.   

Apresentação: Este artigo apresenta o resultado de estudos teóricos 

realizados no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/) da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Os reflexos das 

mudanças ocorridas com a globalização e a formação que a Escola 
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Professora Maria Aparecida Nisgoski oferece no curso Técnico em 

Administração Integrado, refletem os anseios dos jovens para o ingresso 

no processo produtivo. Tendo como objetivo principal a análise, colhida 

através de questionamentos reflexivos, respondidos por professores, 

alunos e empresários locais, se os programas das disciplinas técnicas, 

do curso em questão, atendem às expectativas dos alunos para serem 

inseridos no mundo do trabalho. Nas ações realizadas, os alunos 

contribuíram com suas experiências para enriquecer o que já está posto, 

incentivando o abandono da concepção de aluno receptor de 

informações em benefício da concepção de aluno construtor de seu 

conhecimento, a partir da reflexão e indagação sobre sua própria prática 

e em função da mesma. Como resultado dessa reflexão concluiu-se que 

os conteúdos atendem às expectativas dos alunos, mas sugere-se o 

acréscimo de alguns conteúdos em forma de projetos ao longo do ano, 

oportunizando a estes uma melhor qualificação  ao competitivo mundo 

do trabalho. 

Produção Didático-pedagógica   

Título: O currículo da educação profissionalizante do curso técnico em 

administração do Colégio Maria Aparecida Nisgoski, suas aplicações e 

ações no mundo do trabalho 

  

Palavras-chave: aluno; conhecimento; reflexão   

Resumo: Nesta Unidade Didática busca-se o abandono da concepção de 

aluno-receptor de informações em benefício da concepção de aluno-

construtor de seu conhecimento, a partir da reflexão e indagação sobre 

sua própria prática e em função da mesma. 

  

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: JOSE APARECIDO VIEIRA   

Orientador: Maria Lucia Melo de Souza Deitos   

IES: UNIOESTE   

Artigo   

Título: Educação  Profissional e os desafios da integração no Ensino 

Médio 

  

Palavras-chave: Ensino médio integrado. Educação profissional. 

Integração. 

  

Apresentação: O objetivo deste artigo é expor os resultados da pesquisa 

vinculada ao Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no âmbito 
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do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), pesquisa 

realizada nos Cursos de Ensino Médio Integrado: Formação de Docentes 

e Administração, ambos do Colégio Estadual Chateaubriandense, da 

cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná. O estudo analisa as 

dificuldades de integração entre as disciplinas da base nacional comum e 

as disciplinas específicas, e também aponta algumas sugestões para 

superá-las. A pesquisa, além do estudo realizado no referido colégio, 

teve também a contribuição de professores das disciplinas técnicas da 

Rede Estadual de Ensino do Paraná, por meio do Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR), os quais puderam refletir e sugerir a respeito dessa 

integração. A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa, 

através de questionários aplicados para professores, equipe técnica 

pedagógica e direção dos referidos cursos. Como contribuições ao 

estudo da problemática da integração, serão expostas também as 

reflexões dos trabalhos realizados pelo Grupo de Apoio à Implementação 

do Projeto na Escola, formado por professores dos dois cursos, os quais, 

durante os Grupos de Estudos, tiveram a oportunidade de analisar as 

possibilidades de articulação entre as disciplinas do currículo integrado, 

contribuindo para o rompimento da dualidade histórica e estrutural 

existente na educação. 

Produção Didático-pedagógica   

Título: A Integração da Educação Profissional com o Ensino Médio   

Palavras-chave: Metodologicamente, Ensino Técnico, Integração   

Resumo: Diante das dificuldades existentes de integração do Ensino 

Técnico com o Ensino Médio, a presente produção Didático-Pedagógica, 

busca encontrar metodologicamente meios ou indicativos, para sanar tais 

dificuldades. 

  

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: LELIA GIANCRISTOFARO ZANIN   

Orientador: Adriana Medeiros Farias   

IES: UEL   

Artigo   

Título: SUBSÍDIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROEJA NO COLÉGIO 

ESTADUAL “MARQUÊS DE CARAVELAS” 

  

Palavras-chave: PROEJA, EJA. Ensino Profissionalizante.   
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Apresentação: A implantação de um novo programa que integre a 

Educação Profissional com a educação de Jovens e Adultos em nível 

médio, PROEJA, levou a realização de um grupo de estudos com o 

objetivo de refletir sobre as questões que perpassam o mundo do 

trabalho dentro da pedagogia histórico crítica contribuindo para a 

formação continuada dos professores. Cabe ao professor a 

responsabilidade de favorecer a transformação individual de cada aluno, 

favorecendo a construção da própria identidade, visando à coletividade, 

através do conhecimento sistematizado e científico de forma que o 

mesmo possa assumir de forma consciente o seu papel na sociedade 

com uma visão crítica e ética. Concluiu-se sobre a importância da 

formação continuada como requisito para que as concepções filosóficas 

e metodológicas sejam assumidas de forma consciente pelos 

professores estabelecendo a relação necessária entre a prática e a teoria 

que a embasa, além do conhecimento do processo educativo. Percebe-

se a necessidade que as políticas públicas sejam precedidas de 

reflexões para que a mesma venha a atingir seus objetivos de ir ao 

encontro às necessidades da população que de uma forma ou outra se 

encontra marginalizada no processo educacional. Dessa forma o 

professor assume o seu papel no processo de construção de uma 

sociedade que toma o trabalho como princípio educativo de valorização 

do ser humano. 

  

Produção Didático-pedagógica   

Título: IMPLANTAÇÃO DO CURSO PROEJA EM SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

  

Palavras-chave: proeja, eja, transformação   

Resumo: A elaboração desse caderno temático, muito mais do que um 

compromisso assumido como professora participante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional, PDE, é o resultado da inquietação 

pessoal diante do momento educacional que estou presenciando, a 

escola não está mais cumprindo com a função que lhe é inerente; a 

transmissão aos alunos dos conteúdos sistematizados historicamente, 

para que eles intervenham na sociedade buscando a sua transformação. 

Participar do processo de implantação do Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, PROEJA, com o Curso Técnico em Secretariado é o 

desafio que assumi como proposta de intervenção no PDE por acreditar 

que posso contribuir para a formação continuada dos professores que 

ministrarão aulas nesse curso. Com essa perspectiva, apresento esse 

caderno temático que objetiva, através dos textos apresentados, refletir 
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sobre o ensino profissionalizante que proporciona aos alunos uma 

formação ampla para o mundo profissional com uma relação direta com 

o trabalho e não apenas com o emprego, estabelecendo a 

intencionalidade necessária para o pleno desenvolvimento e 

relacionamento do trabalho como manifestação de vida e de 

transformação individual e coletiva. Pretende- se ainda retomar o orgulho 

de “SER PROFESSOR”, para que cumpramos melhor a nossa função 

com a alegria e a empolgação capaz de contagiarmos não só nossos 

alunos, mas atingir toda a instituição “escola” de tal forma que a 

finalidade maior do ser humano que é a “FELICIDADE”, seja um 

sentimento real e não uma utopia a ser perseguida. 

 

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: LUCIANA BORTONCELLO LORENZETTI ANDRADE   

Orientador: Edelcio Stroparo   

IES: UNICENTRO   

Artigo   

Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O MUNDO DO TRABALHO: O 

ESTÁGIO CURRICULAR COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM  

SIGNIFICATIVA. 

  

Palavras-chave: Educação Profissional;  Mundo do Trabalho; Estágio.   

Apresentação: O artigo apresenta as conclusões dos estudos 

possibilitados pelo PDE – Programa de Desenvolvimento da Educação, 

ofertado pelo Governo do Estado do Paraná, na área de Disciplinas 

Técnicas, no período de 2008 e 2009. O estudo foi desenvolvido tendo 

como foco a educação profissional e o estágio curricular do Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho, sendo a pesquisa desenvolvida no 

Colégio Estadual Ana Vanda Bassara – Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional, na cidade de Guarapuava (PR). Como problemática de 

pesquisa foram investigadas as dificuldades existentes na articulação 

entre as várias disciplinas do curso e o estágio curricular supervisionado, 

bem como o entendimento do corpo discente e docente sobre o estágio. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso e a pesquisa de 

campo. Na pesquisa de campo foram utilizados instrumentos como 

questionários aplicados aos alunos do 2º semestre do Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho, aos professores e Coordenadores do Curso. Os 
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resultados da pesquisa possibilitaram análises e reflexões pelo corpo 

docente, bem como foram orientadores para a construção de um novo 

Roteiro de Estágio para o referido curso. 

Produção Didático-pedagógica   

Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O MUNDO DO TRABALHO: O 

ESTÁGIO CURRICULAR COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

  

Palavras-chave: ESTÁGIO; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO 

E TRABALHO. 

  

Resumo: A unidade temática contempla o estudo mais aprofundado 

sobre o tema  educação e trabalho, sobre o estágio curricular,  a 

legislação do estágio, o processo interdisciplinar, o plano de estágio e a 

avaliação do estágio. Tem por base uma fundamentação teórica sobre os 

modos de produção artesanal, taylorista/fordista e toyotista/volvista e sua 

interferência na educação. Busca entender o estágio na perspectiva do 

processo interdisciplinar e como aprendizagem significativa para o 

educando. Apresenta  a importância da elaboração de um plano e de um 

roteiro de estágio como elementos norteadores para o aluno e que 

permitem ao educando maior segurança na condução das atividades de 

estágio. Finaliza-se a unidade apresentando uma proposta de roteiro de 

estágio, bem como uma análise sobre a importância da existência de 

métodos, critérios e instrumentos de avaliação do estágio críticos e 

sistemáticos,  que busquem melhores resultados na formação dos alunos 

da educação profissional. 

  

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: MONICA VIRGINIA MISSAU   

Orientador: Maria Lucia Melo de Souza Deitos   

IES: UNIOESTE   

Artigo   

Título: A Metodologia de Ensino Aplicada à Educação Profissional   

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem, Metodologia, Política 

Educacional. 

  

Apresentação: Para ensinar e aprender faz-se necessário compreender 

as metodologias utilizadas em salas de aula para que se possa constituir 

o processo de ensino e aprendizagem que se vincula entre o professor e 

aluno. O presente artigo analisa como essa metodologia vem sendo 

  



DISCIPLINAS TÉCNICAS - 2008 

10 

 

aplicada pelos professores, coordenadores, direção e equipe pedagógica 

da escola na educação profissional. De acordo com as políticas 

educacionais do Estado do Paraná está prevista uma proposta curricular 

cuja metodologia deve ser desenvolvida com a finalidade de atender as 

dimensões teórico-metodológicas da educação profissional. Assim, 

aplicou-se uma pesquisa de campo com 68 professores do CEEP Pedro 

Boaretto Netto, com objetivo de verificar se seguem, ou não, o processo 

de ensino aprendizagem definido no currículo, planejamento, 

metodologia e avaliação. Conclui-se que os professores da educação 

profissional, atuantes no CEEP, estão cientes da responsabilidade de 

educar e quais os meios e formas para tal. 

Produção Didático-pedagógica   

Título: Métodos e técnicas de ensino para formação geral e educação 

profissional. 

  

Palavras-chave: Métodos, Técnicas, Aprendizagem.   

Resumo: A Educação Brasileira de forma histórica é excludente, 

proporcionando um ensino recorrentemente dual, que salta aos olhos ao 

se analisar as políticas educacionais, hierarquizando e mantendo as 

diferenças sociais. O acesso ao ensino de qualidade é para poucos. No 

Paraná, a Secretaria de Estado de Educação–SEED através de política 

pública instituiu a Educação Profissional com a intenção de garantir o 

acesso do cidadão a uma1 formação básica integral sem olhar sua 

origem sócio-econômica, com a finalidade de rompimento da dualidade 

educacional estabelecida durante anos.  Para garantir a qualidade, 

acesso e permanência no ensino profissional foi criado o Departamento 

de Educação Profissional, tendo este departamento assumido a 

responsabilidade de ofertar cursos técnicos nas modalidades:  

subseqüente e integrada ao ensino médio. A necessidade de garantir a 

formação integral do cidadão que freqüenta a educação profissional 

remete ao estudo das metodologias de ensino aplicadas a esta, uma vez, 

que os alunos desta modalidade de ensino se caracterizam por uma 

experiência de vida que traz no seu bojo aspectos culturais, sociais e 

econômicos, que podem influenciar no processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto se faz necessário informar aos docentes da 

educação profissional que devem ser utilizadas metodologias de ensino 

diferenciadas aplicadas ao ensino profissional visando garantir 

autonomia ao aluno, assim, não permitindo a reprodução dualista do 

sistema educacional vigente.  Assim sendo os professores devem utilizar 

as diversas técnicas e métodos em sala de aula unindo currículo, 

metodologia e avaliação garantindo ao processo de ensino 
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aprendizagem qualidade na produção do conhecimento. 

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: SALETE POLONIA BORILLI   

Orientador: Maria Lucia Melo de Souza Deitos   

IES: UNIOESTE   

Artigo   

Título: O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE ENSINO NAS DISCIPLINAS TÉCNICAS: um estudo 

junto aos professores do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre – Toledo 

(PR) 

  

Palavras-chave: Planejamento e avaliação, professores, Cursos técnicos.   

Apresentação: O objetivo do estudo consiste em conhecer como os 

professores bacharéis, que lecionam nas disciplinas específicas dos 

cursos técnicos de nível médio, elaboram suas estratégias 

metodológicas, especificamente em relação ao ato de planejar e avaliar 

as atividades desenvolvidas em sala versus o Plano de Curso e o Projeto 

Pedagógico da Escola. Os dados foram obtidos via aplicação de 

questionários a todos os professores bacharéis das disciplinas 

específicas dos cursos técnicos de nível médio do Colégio Estadual 

Jardim Porto Alegre. Buscou-se, desta forma, contribuir para o 

desenvolvimento do processo de formação de educadores e 

conseqüentemente com a melhoria do processo educacional, pois, a 

partir do momento em que se conhece como o professor elabora suas 

estratégias metodológicas, planeja, ministra as aulas, e avalia as 

atividades em sala de aula, é possível elaborar um plano eficaz, no 

intuito de contribuir para a solução das dificuldades didático-pedagógica 

desses professores. Destaca-se ainda que esses profissionais 

detentores de conhecimento teórico científico e das competências 

exigidas para o exercício técnico da profissão, possuem pouco ou quase 

nenhum conhecimento didático-pedagógico para o exercício do 

magistério. 

  

Produção Didático-pedagógica   

Título: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO   

Palavras-chave: Planejamento e Avaliação   
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Resumo: As mudanças na educação preconizam a modernização do 

ensino com intuito de atender às exigências de formação e desempenho 

feitas pela sociedade moderna, modelada pela aceleração do 

desenvolvimento tecnológico e da informação, cuja base dessas 

mudanças visa promover o desenvolvimento da autonomia dos jovens, 

para que aprendam agora e continuem a aprender por conta própria por 

toda vida, além de dar autonomia à escola para desenvolver seu projeto 

de ensino. Este caderno temático foi concebido e está estruturado 

justamente para ajudar o professor a refletir a prática do planejamento e 

avaliação das atividades de ensino. A intenção é a de oferecer aos 

professores oportunidades e espaços para a reflexão sistemática, o 

intercâmbio produtivo e a construção coletiva, de modo a assegurar o 

aprimoramento do saber docente em todas as suas dimensões, 

respeitando sua especificidade e pluralidade 

  

 

Disciplinas Técnicas  

Professor PDE: ZELINDA MACARI TOCHETTO   

Orientador: Nilceu Jacob Deitos   

IES: UNIOESTE   

Artigo   

Título: O homem constrói sua cultura e o significado religioso do mundo   

Palavras-chave: homem, cultura, sagrado, religião   

Apresentação: O ser humano pressente que o cosmos goza de 

estabilidade que advém de fontes poderosas que vão além do esforço 

humano. Para conseguir explicar, cria a religião objetivando sacralizar o 

universo e seus mistérios e explicar o que a razão humana não entende. 

Nasce então “a idéia do sagrado” O homem o concebe como algo que 

transcende a vida normal. O homem é um ser cultural e esta premissa o 

faz buscar sentido para o universo de coisas que o rodeia. Enquanto 

constrói os significados vai adquirindo hábitos que são culturais e 

religiosos. Se o ser humano e o mundo são culturais, a compreensão do 

sagrado também é cultural. Cria o homem uma relação de reciprocidade 

entre ele e o mundo projetando uma forma de viver para si e os outros. O 

homem religioso guarda determinados lugares sagrados porque estes 

são a manifestação do sagrado. Ali ele expressa sua fé organiza seus 

ritos através do universo simbólico religioso. Neste recinto aquele que 

crê, simbolicamente, pode comunicar-se com a divindade. A Tradição 
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Religiosa se constitui transmitindo, oral ou escrita, a riqueza cultural 

religiosa que uma geração herdou das anteriores: as experiências 

sagradas experimentadas pelos antepassados perenizando-as. As 

Religiões se caracterizam pelas diferentes maneiras de vivenciar o 

sagrado perante o mundo, contribuindo com isso, na construção de uma 

sociedade melhor. A Escola Pública participa desta construção quando 

inclui o Ensino Religioso na educação integral do aluno. 

Produção Didático-pedagógica   

Título: As manifestações do sagrado e o respeito à diversidade   

Palavras-chave: cultura; diversidade; respeito   

Resumo: Valorização do universo cultural do aluno partindo das 

manifestações religiosas ou expressões do sagrado conhecidas por ele. 

Entendendo que o sagrado é parte integrante do patrimônio cultural de 

cada povo e que cada religião vivencia e manifesta o sagrado de 

maneiras diferentes. A reflexão sobre a dimensão do sagrado e do 

religioso, leve a perceber que o sagrado está no religioso, mas o 

religioso não esgota o sagrado. É urgente educar para o respeito ao 

direito e a liberdade de opção e manifestação religiosa e que possibilita a 

percepção e a reflexão sobre a pluralidade desse assunto, numa 

perspectiva de compreender a própria religiosidade e a do outro 

passando a considerar esse processo como parte do conhecimento 

humano. Atentando para a compreensão de que há uma relação 

intrínseca entre sagrado, religião e cultura. 

  


