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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ADRIANE CRISTINA VEIGANTES
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT STANGE
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Os colóides e sua importância em nossa vida
Palavras-chave: Colóides; misturas; sol; gel.
Resumo: Os colóides são misturas de grande importância em nosso dia-a-dia, porém, como
conteúdo escolar, não ocupam lugar de destaque, sendo por muitas vezes esquecidos ou
abordados com erros conceituais. O presente artigo trata dos colóides como conteúdo necessário
ao Ensino Fundamental, trazendo uma abordagem integradora, que busca entendê-los em sua
complexidade de relações conceituais, e que não sejam dissociados em áreas de conhecimento
físico, químico e biológico; a reflexão a respeito das abordagens e expectativas de aprendizagem,
assim como das estratégias e recursos a serem utilizados procura valorizar o pluralismo
metodológico, realizando um trabalho em que a utilização de mapas conceituais, diagrama ADI e
aulas práticas contribuam para um aprendizado relevante na vida do estudante.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os colóides e sua importância em nossa vida
Palavras-chave: Colóides; misturas; sol; gel.
Resumo: Os sistemas coloidais são intermediários entre as misturas homogêneas e
heterogêneas. São de grande relevância para a compreensão de propriedades químicas e muito
importantes em nossa vida, pois estão presentes em alimentos, produtos de higiene e limpeza, no
processamento de bens de consumo, na biotecnologia e tratamento do meio ambiente. São,
provavelmente,as misturas mais comuns em nosso dia-a-dia, e um assunto muitas vezes ausente
nos livros didáticos da disciplina. Este material é dirigido ao estudante e foi elaborado visando
uma abordagem integradora, que possibilite a compreensão do conteúdo em toda a complexidade
de relações conceituais e numa perspectiva de aprendizagem significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ADRIANE DE FATIMA TREVIZAN
ORIENTADOR: LEANDRA ULBRICHT
IES: UTFPR
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Artigo
Título: Alimentação saudável na sala de aula: a disciplina de ciências ajudando a derrubar
preconceitos.
Palavras-chave: alimentação saudável; obesidade; atividades físicas; conteúdos estruturantes.
Resumo: Diante da necessidade de sensibilizar e enfatizar a comunidade escolar as questões
sobre a importância da alimentação saudável como uma forma de prevenir a obesidade infantojuvenil, cuja prevalência tem aumentado. O objetivo deste estudo foi trabalhar dentro dos
conteúdos estruturantes - Sistemas Biológicos e Cultura Corporal, a questão da obesidade
infanto-juvenil e a alimentação saudável, buscando a interdisciplinaridade entre as disciplinas de
Ciências e Educação Física. Além disso, muitos alunos e pais desconhecem a gravidade que o
tema obesidade e a alimentação inadequada assumem na atual sociedade, em relação à questão
de saúde pública. Assim, os conteúdos inseridos nas Diretrizes Curriculares foram trabalhados
buscando um ensino contextualizado na realidade vivenciada na escola. Foram abordados os
fatores de risco da obesidade, entre os quais, a alimentação, sedentarismo e o agravamento desta
situação, pelas propagandas de alimentos voltados ao público infantil, através da pesquisa-ação.
Buscou-se ainda neste trabalho, o uso de tecnologias da informação e comunicação, como por
exemplo, o uso da internet, televisão para exibição de DVDs didáticos educativos, apresentação
teatral, além de palestras direcionadas, sendo que todas dando prioridade ao trabalho em grupos,
com pesquisas quantitativas e qualitativas referentes ao tipo de alimentação de cada aluno e o
consumo familiar no cotidiano, e informações sobre a prática de alguma atividade física. Os
resultados mostraram que alguns alunos apresentam excesso de peso; alunos com abaixo do
peso x idade, devido provavelmente a uma alimentação pouco saudável, número de refeições
abaixo do recomendado; e grande influência da mídia no consumo de alimentos com elevado
valor calórico.

Produção Didático-pedagógica
Título: obesidade na sala de aula: a disciplina de ciências ajudando a derrubar preconceitos.
Palavras-chave: sensibilizar; ensino; conhecimentos; hábitos alimentares; obesidade.
Resumo: Numa perspectiva de sensibilizar e esclarecer os alunos e seus familiares sobre a
questão da obesidade, suas possíveis causas e consequencias, propõem-se, atividades
relacionadas à questão da obesidade de forma contextualizada e numa linguagem clara. As
diferentes propostas de atividades, como exibição de filmes, vídeos; sugestão de trechos de livros
buscando um ensino mais significativo, e situações que envolvam a resolução de questões que
propiciem o raciocínio e a interpretação de dados, estes propostos na grande maioria em grupo,
visam uma aprendizagem participativa, buscando possíveis soluções para o seu cotidiano. Desta
maneira, o objetivo desta intervenção pedagógica é que os alunos possam transformar os
conhecimentos adquiridos sobre a alimentação em mudanças de comportamentos significativos
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nos hábitos alimentares, impactando positivamente na sua qualidade de vida, diminuindo desta
maneira a epidemia de obesidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALESSANDRA CRISTINA PERES DE SOUZA
ORIENTADOR: RONALDO CELSO VISCOVINI
IES: UEM

Artigo
Título: Atividades práticas e experimentos de observação e investigação: influência na
aprendizagem do movimento aparente do sol e as estações do ano
Palavras-chave: Movimento aparente do sol. Estações do ano. Observações. Experimentos.
Resumo: Este artigo relata os resultados do Projeto de Implementação Pedagógica realizado
como conclusão do Programa de Desenvolvimento Estadual - PDE, do Estado do Paraná, no ano
de 2010, com alunos de 8ª série do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Monteiro Lobato de
Umuarama. O instrumento de pesquisa utilizado foi a unidade didática “O Movimento Aparente do
Sol e as Estações do Ano”. Os conteúdos astronômicos foram abordados a partir de um conjunto
de atividades práticas e experimentos de observação e investigação, com objetivo de proporcionar
o rompimento de barreiras conceituais dos estudantes, bem como, conhecer a contribuição dessa
metodologia na melhoria da aprendizagem significativa dos conceitos astronômicos. Buscou-se
levantar os conhecimentos prévios dos alunos percebendo e comparando o desempenho obtido,
antes e depois da implementação do projeto. As atividades foram realizadas a partir de questões
problematizadoras e contextualizadas, as quais desafiam a argumentação, por meio de
observações, discussões e reflexões. Tendo em vista a falta de materiais consistentes que versam
atividades práticas e exemplos de experimentos nessa área, este estudo é de fundamental
importância no processo ensino aprendizagem de conceitos astronômicos. Esse material permitiu
o registro da trajetória aparente do sol nas diferentes estações sucessivas. E a análise desses
registros, além de contribuir para a compreensão dos conceitos relacionados às estações do ano,
solstícios, equinócio, movimentos terrestres, sol do meio dia e alguns princípios de óptica, também
possibilitou aos alunos a oportunidade de correlacionar os conteúdos discutidos em sala de aula
com os fenômenos que se processam na natureza.

Produção Didático-pedagógica
Título: O movimento aparente do sol e as estações do ano
Palavras-chave: Astronomia. Movimento aparente do sol. Estações do ano. Observações.
Experimentos.
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Resumo: Pesquisas referentes ao ensino de astronomia revelam que o aprendizado de conceitos
astronômicos são necessários para a formação integral do aluno. No entanto, estudantes do
ensino fundamental não conseguem relacionar os conceitos discutidos em sala com os
fenômenos observáveis na natureza. Além disso, os materiais didáticos disponíveis apresentam
os conteúdos fragmentados, pouco profundos e com muitos conceitos errôneos. Pouquíssimos
materiais sugerem o uso de experimentos ou atividades práticas de observação que proporcionem
ao aluno a interação com os fenômenos astronômicos estudados. É necessário que a aula de
Ciências proporcione um espaço criativo onde os alunos possam desenvolver a imaginação e
tenham a possibilidade de aprender criticamente o conhecimento científico. Nesse sentido, a
abordagem dessa unidade didática é estudo do Movimento Aparente do Sol e as Estações do
Ano, a partir de atividades práticas de investigação, experimentação e observação. Para tanto,
esse material de apoio contempla um conjunto de atividades metodológicas com o objetivo de
proporcionar o rompimento de barreiras conceituais dos estudantes e, consequentemente,
contribuir para a melhoria da aprendizagem significativa dos conceitos astronômicos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALICE HIROKO FUJITA
ORIENTADOR: ALVARO LORENCINI JUNIOR
IES: UEL

Artigo
Título: Causas e consequências da avifauna nas áreas urbanas
Palavras-chave: Avifauna. Problematização. Educacional. Educação ambiental. Livresco.
Impactos.
Resumo: O crescimento desordenado das cidades vem provocando profundas modificações nos
ambientes, enfraquecendo continuamente os sistemas naturais que asseguram a vida no planeta.
Este trabalho teve como objetivo analisar os impactos ambientais causados pela avifauna nas
áreas urbanas. Considerando que somente a Educação Ambiental é uma condição necessária
para alterar as atuais interações entre a sociedade e a natureza, é imprescindível que o ensino de
Ciências, essencialmente teórico, transmissor e livresco passe a implementar alternativas
metodológicas que estejam em sintonia com a realidade da escola e do aluno. Com estes
objetivos, o presente trabalho foi realizado no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont com os
alunos das 7ªs séries do Ensino Fundamental. Foram utilizadas as 5 etapas da Metodologia da
Problematização com o uso do Arco de Maguerez e as recomendações das Diretrizes Curriculares
da Educação Básica para aplicar a temática ambiental no Ensino Fundamental. Desse modo,
ampliou-se a visão de que a M.P. pode ser utilizada na formação de professores e alunos, como
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um processo contínuo que pode prepará-los para uma ação transformadora da realidade
educacional da qual fazem parte.
Produção Didático-pedagógica
Título: Causas e consequencias da avifauna nas área urbanas
Palavras-chave: biodiversidade, avifauna urbana, ecossistemas, urbanização.
Resumo: Ações humanas provocam profundas transformações no ambiente terrestre e levam ao
desaparecimento de espécies ainda nem descritas pela ciência. Por todos os lugares, a natureza
impressiona com a sua extraordinária capacidade de se multiplicar em milhares de formas
adaptadas aos lugares mais estranhos do fundo do mar ao pico das montanhas, dos pólos
gelados às florestas tropicais. O Brasil não é o único país a enfrentar a perda da biodiversidade,
embora, devido a sua importância nessa questão, esteja sob os holofotes do mundo. Em toda
parte, a interferência do homem faz com que as espécies estejam desaparecendo mais
rapidamente do que em épocas anteriores da vida do planeta. O problema é que agora a
sociedade humana está, ao mesmo tempo, reduzindo a biodiversidade e acelerando o ritmo de
mudanças com velocidade acima do que a natureza consegue suportar. A problemática da
urbanização desordenada das cidades, associada à falta de política de controle ambiental urbano,
rural e silvestre eficientes, vem criando nos últimos anos, dificuldades e desafios na relação
homem-ambiente. Muitas dificuldades vêm surgindo com a intensa proliferação de animais
silvestres em áreas urbanizadas pelo desconhecimento e desordenação do homem ao ocupar
novos espaços para lazer, moradia e trabalho, desafiando nossa capacidade de apresentar
soluções a tempo de conter o avanço de diferentes espécies. O projeto visa apresentar a
problemática e possíveis soluções causadas pela população avifauna em áreas urbanas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALIETE MARTINS DIAS
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PEREIRA ALVES
IES: UEM

Artigo
Título: A fantástica viagem pelo sistema digestório: experimentos com materiais alternativos
Palavras-chave: experimento; sistema digestório; materiais alternativos.
Resumo: Este trabalho tem como proposta principal a utilização de experimentos com materiais
alternativos que visam facilitar os processos de ensino-aprendizagem relativos ao sistema
digestório humano. Além das metodologias alternativas, foram abordados encaminhamentos
diversificados, que possibilitaram ao aluno o entendimento de conceitos de Ciências, levando o
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mesmo a produzir o seu próprio conhecimento através de realizações de atividades experimentais
e atividades on-line relacionadas com o conteúdo do sistema digestório, permeando-se à
possibilidade de que esses experimentos pudessem ser executados em qualquer espaço físico do
ambiente pedagógico. As atividades mostradas no trabalho foram desenvolvidas com alunos da 7ª
série do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Douradina, Ensino Fundamental e Médio, no
ano letivo de 2010. A escolha de se trabalhar com materiais didáticos alternativos é que os
mesmos, além de contribuírem como instrumentos valiosos de apoio para o entendimento da
ciência, que numa visão geral, é complexa por conter muitos termos específicos, também
envolvem exploração tátil como a estruturação de formas, cores e suas combinações, sendo um
excelente elemento para a descoberta de habilidades, bem como, da promoção da socialização
entre os alunos e da interação aluno-professor. Os resultados mostraram que as aulas práticas de
ciências com o uso de materiais alternativos alavancaram interações sociais ricas e produtivas à
aprendizagem, de modo a promover o conhecimento cognitivo dos educandos, dinamizando
assim essas aulas e consequentemente, instigando os alunos à curiosidade e aquisição de um
saber científico

Produção Didático-pedagógica
Título: Fantástica viagem pelo sistema digestório
Palavras-chave: experimento; sistema digestório; materiais alternativos.
Resumo: O presente material didático intitulado, Fantástica Viagem Pelo Sistema Digestório :
Experimentos com Alternativos , contempla atividades de Ciências que serão desenvolvidas com
alunos da 7ª série do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Douradina Ensino Fundamental e
Médio , no ano letivo de 2010. Considerando que um dos grandes desafios da maioria dos
professores de Ciências ao desenvolver prática experimental em suas aulas está associado à
dificuldade de encontrar o material adequado e o espaço físico para aulas experimentais; este
projeto objetiva desenvolver experimentos com materiais alternativos que visam facilitar os
processos de ensino-aprendizagem relativos ao sistema digestório humano. Atrelados a estes
objetivos, espera-se alavancar interações sociais que sejam ricas e produtivas à aprendizagem,
de modo a promover o conhecimento cognitivo dos educandos, dinamizando assim as aulas
práticas e consequentemente, despertar nos alunos, a curiosidade e aquisição de um saber
científico. Além de metodologias alternativas, são abordados encaminhamentos diversificados,
que possibilitam ao aluno o entendimento de conceitos de Ciências, levando o mesmo a produzir
o seu próprio conhecimento através de realizações de atividades experimentais e atividades online relacionadas com o conteúdo do sistema digestório, permeando-se à possibilidade de que
esses experimentos possam ser executados em qualquer espaço físico do ambiente pedagógico.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA BATISTA LOPES MACHADO
ORIENTADOR: DULCE DIRCLAIR HUF BAIS
IES: UFPR

ARTIGO
Título: Acne: mitos e verdades contribuindo para o bem -estar de adolescentes e jovens na
educação básica
Palavras-chave: Acne, mitos, verdades, atitudes, jovens.
Resumo: A acne é uma doença que se manifesta em vários graus de intensidade e, tendo a face
como o local de manifestação mais comum, fere o anseio estético básico do ser humano de ter a
pele do rosto lisa, livre de manchas ou cicatrizes e sem acne. Caracterizada por alteração
fisiopatológica, a acne pode gerar problemas paralelos, tais como: depressão, redução de autoestima e, por vezes, até a discriminação social. A acne atinge a vida social da pessoa de forma
profunda, pois surge justamente na fase da adolescência e da juventude, na qual se estabelecem
o amadurecimento das relações sociais, das emoções e da dimensão psicológica da pessoa. Este
estudo de caráter exploratório e descritivo foi desenvolvido com a finalidade de verificar a
incidência da acne na amostra selecionada. Os dados foram coletados através de um questionário
com perguntas fechadas que, mediante consentimento livre e esclarecido, conforme preceitua a
Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, complementada pela Resolução n°
303/2000, foi respondido por 50 alunos da educação básica, da faixa etária de 18 a 25 anos,
vinculados à modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nos resultados obtidos foram
registrados três mitos, relacionados à alimentação, à prática da masturbação e ao estado
emocional. A incidência dos mitos foi manifestada com o percentual de 78% para questões
relacionadas com o tratamento, 56% com a alimentação, 22% com a prática da masturbação e
24% sobre o estado emocional. Quanto a atitudes dos participantes da pesquisa com acne, 76%
tem o hábito de espremer cravos e espinhas e 22% utilizam medicamentos caseiros no tratamento
da acne.

Produção Didático-pedagógica
Título: Acne: mitos e verdades - contribuindo para o bem-estar de adolescentes e jovens na
educação básica.
Palavras-chave: acne; mitos; verdades; pele; jovens.
Resumo: A acne é uma doença que se manifesta em vários graus de intensidade e tendo a face
como o local de manifestação mais comum, trata-se de uma doença que fere o desejo estético
básico do ser humano que é ter a pele do rosto lisa, livre de manchas ou cicatrizes e sem acne.
Caracterizada por alteração fisiopatológica, a acne pode gerar vários problemas a pessoa tais
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como: depressão, redução de auto-estima e, por vezes, até a discriminação. A acne atinge a vida
social da pessoa de forma profunda, pois surge justamente na fase da adolescência e da
juventude, na qual se estabelece o amadurecimento das relações sociais, das emoções e da
dimensão psicológica da pessoa. Cotidianamente, é grande a quantidade de informações e
propagandas de produtos que prometem uma pele livre de cravos e espinhas. Nesse universo, a
pessoa acometida pela acne sente-se pouco confiante na adoção de hábitos e atitudes de vida
que favoreçam uma pele saudável, frente à dificuldade de discernir entre mitos e verdades. Este
estudo é de caráter exploratório e descritivo, com a finalidade de verificar a incidência da acne na
amostra selecionada, o perfil dos alunos acometidos de acne, os mitos, as verdades existentes e
as atitudes adotadas entre os participantes da pesquisa. Os dados serão coletados através de um
questionário com perguntas fechadas, a ser respondido por 50 (cinqüenta) alunos da educação
básica, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de colégio vinculado à rede
pública estadual, localizado na cidade de Curitiba.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA CARLA GHIGGI
ORIENTADOR: BARTOLOMEU TAVARES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação ambiental: reaproveitamento e reciclagem de papel na escola
Palavras-chave: Educação ambiental; reaproveitamento; reciclagem.
Resumo: Entre as ameaças que estão pondo em desequilíbrio a relação homem/natureza podese destacar a problemática do lixo. Hoje, a sociedade é marcada pelo consumismo descontrolado;
a economia, baseada no desperdício leva as pessoas a consumirem em excesso e produtos
completamente desnecessários. Tendo em vista que o lixo representa um dos maiores problemas
ambientais enfrentados na atualidade e a grande quantidade de papel descartado e desperdiçado
no ambiente escolar, torna-se fundamental a busca de alternativas para amenizar essa situação. É
importante oportunizar aos educandos reflexões e ações, retomadas de valores e de respeito para
com o meio ambiente, para que, aos poucos, essa realidade possa ser mudada. Assim, o presente
trabalho teve como objetivo levar o educando a atitudes permanentes de economia,
reaproveitamento e reciclagem de papel de forma artesanal no ambiente escolar, contribuindo
para sensibilização e uso consciente dos recursos naturais.

Busca-se, a partir da realidade

apresentada em relação ao desperdício de papel, uma alternativa contextualizada para tratar os
assuntos relacionados ao lixo, reciclagem, reaproveitamento, coleta seletiva, política dos 3 R's,
através de debates, pesquisas, palestras, jogos e

destacando as oficinas de reciclagem e
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reaproveitamento de papel. Com essa prática, os resultados mostram-se positivos, indicando que
houve avanços na compreensão e na sensibilização dos educandos, principalmente no que diz
respeito à questão da separação e diminuição do lixo gerado no ambiente escolar e familiar, na
diferença entre lixo e resíduo, bem como comprovou que as atividades desenvolvidas em forma
de oficinas pedagógicas propiciam um espaço criativo, motivador e participativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Lixo: Reaproveitamento e Reciclagem
Palavras-chave: Educação Ambiental. Lixo. Reaproveitamento. Reciclagem.
Resumo: Dentre as ameaças que estão pondo em desequilíbrio a relação homem/natureza
podemos destacar a problemática do lixo. Hoje vivemos numa sociedade marcada pelo
consumismo descontrolado. A economia baseada no desperdício leva as pessoas consumirem em
excesso e em produtos completamente desnecessários. Tendo em vista que o lixo representa um
dos maiores problemas ambientais enfrentado na atualidade e a grande quantidade de papel
descartado e desperdiçado no ambiente escolar, torna-se fundamental buscar alternativas para
amenizar essa problemática. Assim a produção didático-pedagógica apresentada, tem como
objetivo promover a sensibilização para a prática no cotidiano dos 3 R's da ecologia (reduzir,
reutilizar e reciclar), tendo em vista que apresentam-se como três alternativas para a diminuição
do lixo gerado, visando à preservação ambiental. A produção consiste em um Caderno
Pedagógico constituído por duas unidades, desenvolvido para alunos de 5ª série do Ensino
Fundamental, tendo como conteúdo estruturante Biodiversidade e como conteúdo específico e
relação de contexto lixo, reciclagem versus ambiente. As unidades apresentadas abordam
assuntos relacionados ao lixo, reciclagem, reaproveitamento de papel, coleta seletiva, política dos
3 R's. Traz como ferramentas pedagógicas textos de fundamentação teórica, sugestões de
atividades, jogos em Educação Ambiental, vídeos, sites para pesquisa e em destaque as oficinas
de reciclagem e reaproveitamento de papel.

Este trabalho, com o apoio de uma educação

ambiental crítica, participativa e emancipatória, pretende possibilitar aos educandos mudanças de
atitudes, que sejam capazes de promover a formação de cidadãos comprometidos com o meio
ambiente, de maneira a atuar como multiplicadores ambientais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA CARLA NADAL RIBEIRO
ORIENTADOR: ROGERIO FERNANDES DE SOUZA
IES: UEL
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Artigo
Título: Estudando os vegetais a partir de plantas medicinais
Palavras-chave: Plantas medicinais. Reino Vegetal. Herbário. Exsicatas.
Resumo: Este artigo diz respeito à utilização das plantas medicinas como ferramenta para o
estudo do Reino Vegetal. Realizado de acordo com o projeto apresentado no Programa de
Desenvolvimento Educacional da Secretaria do Estado do Paraná - SEED/PR, envolveu as turmas
B e C de sexta série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Bento Mossurunga, localizado
no município de Ivaiporã-Pr, no período de agosto a novembro de 2010. A partir da implementação
de uma horta de plantas medicinais na própria escola e da confecção de exsicatas foi possível
trabalhar temas como: estrutura vegetal, fotossíntese, nutrição, respiração e polinização. Além
disso, também se ensinou a forma de plantio, colheita, secagem e preparo de algumas plantas de
uso corriqueiro de comprovação eficaz e autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). Além disso, as exsicatas produzidas poderão ser mantidas no laboratório da escola
para atender diferentes turmas da escola. Desse modo, o projeto se mostrou eficiente tanto como
estratégia de ensino, bem como forma de conscientização sobre o uso mais adequado de
fitoterápicos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Estudando os vegetais a partir das plantas medicinais.
Palavras-chave: Plantas medicinais, Reino Vegetal, meio ambiente, laboratório.
Resumo: Justifica-se o presente trabalho em elaborar práticas que permitam a discussão sobre
classificação e identificação dos vegetais, do grupo das angiospermas. Utilizando as plantas
medicinais como ferramentas para o estudo do reino vegetal, será proposto aos alunos que
construam uma horta na forma de círculo e um herbário, como contribuição ao estudo da botânica,
o que permitirá ao professor

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA CRISTINA DA CUNHA
ORIENTADOR: DULCE DIRCLAIR HUF BAIS
IES: UFPR

Artigo
Título: A sala de aula e os sentidos - SAS
Palavras-chave:

Despertamento

paradigmas de trabalho docente.

dos

sentidos,

envolvimento

sedutório-cognitivo,

novos
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Resumo: Este artigo resultou da maturação da experiência docente da autora na efetivação de
novas dinâmicas de abordagem sensorial, desenvolvidas em sala de aula, no ensino de Ciências.
A etapa inicial deste trabalho foi efetivada junto a discentes de 7ª séries do ensino fundamental e
do ensino médio do Colégio Estadual Roberto Langer Júnior e, na sequência, foi apresentado aos
professores responsáveis pela disciplina de Ciências no Colégio Estadual Bom Pastor e no
Colégio Estadual José Guimarães, todos na região metropolitana de Curitiba. Tal experiência teve
por objetivo o envolvimento cognitivo dos participantes, mediante o despertamento dos cinco
sentidos humanos (visão, tato, audição, paladar e olfato), dinamizando-os para que o
envolvimento sedutório-cognitivo aconteça, proporcionando assim a correta aprendizagem
intermediada por novos paradigmas de trabalho docente. A abordagem desenvolvida teve por
começo uma nova distribuição das carteiras e apresentações de reikes, músicas e óperas,
sudokus, trabalhos de cartunistas editados pelos jornais e revistas e também os mais diversos
sabores palatativos em doses homeopáticas para a experimentação de todos, reconhecimento de
cheiros, aperfeiçoamentos (exercícios), oxigenações (momentos de descontração produtiva),
sensoriamentos remotos diversos e códigos informativos para os dois grupos maiores em que os
estudantes ficaram distribuídos nesta nova conjuntura organizacional compatibilizado pela autora.
Os resultados obtidos comprovaram o envolvimento de discentes e docentes participantes,
aprimorando o poder de conscientização, informação e sedução, quando comparado ao modelo
tradicional de ensino-aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: A sala de aula e os sentidos- SAS
Palavras-chave: Visão. Audição. Hemograma. Sangue. Sedução.
Resumo: Esta unidade didática constitui modelo de aula do projeto \"A Sala de Aula e os Sentidos
- SAS\" que, sob o sugestivo título \"O Sangue Nosso de Cada Vida\", disserta sobre os elementos
figurados do sangue como órgão vital. O direcionamento desta apresentação enfoca
categoricamente a importância da realização do hemograma no diagnóstico precoce de doenças,
destacando as doenças do sangue e as doenças transmitidas pelo sangue. Para o
desenvolvimento desta \"lição de vida\", a autora teve como ponto referencial os argumentos
cognitivos do SAS que tem toda a sua especificidade na utilização em larga escala dos chamados
sensoreamentos remotos como meio de instrumentalização para a efetivação do apelo sensorial,
com o despertamento do emocional que os nossos cinco sentidos - tato, gustação, olfato, audição
e visão -, despertam quando trabalhados para este fim. ara o tema sangue, o SAS laborará
trechos de filmes, músicas, histórias e jogos, objetivando a fixação prazerosa e inquestionável
deste importante conteúdo. Para que a educação seja de efetiva qualidade, o ato de \"pavonear\"
cada lição conduz docentes e discentes por caminhos nunca dantes percorridos e que, por
conseguinte, comprova que sem sedução não existe conquista; logo, não existe o aprendizado.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA LUCIA RIBEIRO
ORIENTADOR: MARCIO AKIO OHIRA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A TV Multimídia e suas possibilidades no ensino e aprendizagem de ciências
Palavras-chave: TV multimídia. Recurso audiovisual. Aprendizagem significativa. Interesse;
Predisposição.
Resumo: A TV multimídia é um recurso audiovisual que recentemente foi incluída nas salas de
aulas das escolas da rede pública do estado do Paraná. Esta pesquisa tem o objetivo de verificar
se o uso deste recurso nas aulas de Ciências interfere no interesse e na disposição dos alunos
proporcionando condições para uma aprendizagem de conteúdos de forma significativa. Durante a
pesquisa foi efetuada uma discussão sobre os cuidados na confecção de materiais para esse
recurso e, em seguida, produzido um exemplar para auxiliar na abordagem do tema “Reprodução
de peixes”. Para compreender o processo de ensino e aprendizagem utilizou-se a teoria elaborada
por Ausubel que indica algumas condições para a ocorrência da aprendizagem. Participou deste
trabalho alunos de 6ª série / 7ºano de uma escola de ensino fundamental, no município de
Tomazina, estado do Paraná. Utilizou-se como desdobramento teórico-prático a pesquisa
bibliográfica com uma abordagem qualitativa. Para tanto se recorreu à aplicação de questionários
e ao uso de um material multimídia destinado a utilização neste recurso. A análise dos dados
indica que há interferência do uso da TV contribuindo para a variação do interesse e da
predisposição do aluno auxiliando para uma aprendizagem com significados no processo de
ensino e aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: Recursos didáticos: a tv multimídia e suas possibilidades no ensino e aprendizagem de
ciências
Palavras-chave: Ensino de ciências. Recurso audiovisual. Aprendizagem significativa. TV
Multimídia. Sistemas biológicos.
Resumo: Promover a aprendizagem com significados é tarefa complicada diante da dificuldade
de despertar e manter o interesse e a disposição dos alunos em aprender o conteúdo escolar.
Este material reúne informações sobre os recursos audiovisuais e mais especificamente a TV
multimídia, discutindo sobre como estes recursos podem interferir na predisposição e no interesse
dos alunos e dessa forma contribuir para gerar uma aprendizagem significativa e decorrente
melhoria da educação na rede pública do Estado do Paraná. Destina-se a auxiliar na
implementação do projeto de intervenção pedagógica: “RECURSOS DIDÁTICOS: A TV
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MULTIMÍDIA E SUAS POSSIBILIDADES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS” por
meio de slides sobre o conteúdo “A reprodução dos peixes” dentro do conteúdo estruturante
sistemas biológicos. Este material objetiva também reunir informações que possam ser úteis no
intuito de subsidiar e orientar demais professores da rede e ou todos aqueles que optarem por
fazer uso da TV multimídia como recurso pedagógico/tecnológico almejando uma aprendizagem
com significados, independente do conteúdo e da disciplina.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA LUIZA GOMES DA MAIA
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A energia trabalhada sob uma ótica interdisciplinar
Palavras-chave: energia; ensino; formas; ambiente.
Resumo: Este artigo relata uma experiência realizada com alunos de 8ª série do ensino
fundamental, como atividade integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE,
edição 2009. O objetivo do estudo foi contribuir com a melhoria do processo ensino aprendizagem
de ciências, buscando dar uma abordagem metodológica interdisciplinar no trabalho do tema
energia com alunos da 8ª serie do ensino fundamental. O tema energia quando trabalhado em
sala de aula é tratado de uma forma muito fracionada e na maioria das vezes, desvinculado da
realidade cotidiana dos alunos, tal forma de abordagem torna a compreensão mais difícil, neste
sentido, o trabalho foi desenvolvido buscando suprir esta lacuna. O procedimento metodológico
adotado para a obtenção dos dados consta de uma série de estratégias como; pesquisa
bibliográfica, pesquisa na internet, vídeos, aulas expositivas, questionários. Os resultados revelam
que o trabalho da forma como foi desenvolvido junto aos alunos, isto é, de forma integrada,
interdisciplinar, abrangente, participativa, proporcionou maior motivação e interesse para a
construção do conhecimento científico. Tais dados demonstram que a metodologia aplicada no
estudo do tema energia contribui para a melhoria do processo ensino aprendizagem de ciências,
revelando-se como útil para trabalhar o tema energia na 8ª série do Ensino Fundamental.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Energia Trabalhada sob uma Ótica Interdisciplinar
Palavras-chave: Energia; ensino; ambiente.
Resumo: A crescente necessidade de buscar novas fontes de energia é uma das muitas questões
discutidas no mundo inteiro, visto que somos dependentes dela de tal maneira que sem a energia
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os avanços científicos e tecnológicos estariam comprometidos. A energia é trabalhada em sala de
aula, na maioria das vezes de uma forma fracionada e desvinculada da realidade do aluno,
tornando sua compreensão mais difícil. Diante disso propõem-se trabalhar abordando
interdisciplinarmente o tema, explorando todo o potencial social, político e econômico que o
mesmo oferece. Possibilitando à alunos da 8ª série uma visão holística do tema. Como parte do
conteúdo estruturante, percebe-se que a metodologia utilizada deixa lacunas, não permitindo que
alunos do ensino fundamental tenham uma visão mais ampla dos tipos, da utilização e das formas
de energia, das

questões ambientais, consumo, interesses econômicos, políticos e sociais,

discutindo questões que fazem parte do cotidiano do aluno e assim prepará-lo para o exercício
pleno da cidadania obtendo ganhos na aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA PAULA SILVEIRA DAL COL
ORIENTADOR: ROSILDA APARECIDA KOVALICZN
IES: UEPG

Artigo
Título: O ludico como ferramenta metodológica para o ensino de ciências
Palavras-chave: Ectoparasitoses. Ludicidade. Prevenção.
Resumo: Apesar do avanço da Medicina no século XXI, são inúmeras as dúvidas no cotidiano
escolar em relação aos parasitos que habitam a superfície do corpo - os ectoparasitos. A
abordagem deste tema em sala de aula é um desafio devido a dicotomia dos conhecimentos
científicos e do senso comum. Há necessidade de disponibilização de um ambiente de discussão
e orientação na escola sobre as conseqüências das ectoparasitoses humanas, bastante comuns,
como a pediculose, a tungíase, a escabiose, ixodíase e miíases, cujas patologias podem levar até
mesmo ao baixo rendimento escolar. Sabe-se que a ferramenta tecnológica e o lúdico são fatores
que desencadeiam um encantamento nas crianças e adolescentes. Frente a isto, optou-se nesta
pesquisa pelo desenvolvimento de atividades educativas de caráter lúdico num trabalho de
sensibilização e prevenção contra as ectoparasitoses humanas. Desta forma espera-se a
internalização de hábitos que corroborem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade
escolar, e que a ação pretendida não se constitua em atos isolados, mas sim desperte para um
novo olhar no desenvolvimento da disciplina de Ciências com destaque às questões regionais de
saúde pública.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Ectoparasitoses em Escolares
Palavras-chave: Baixo rendimento escolar; Ectoparasitoses; Qualidade de vida; Ludicidade
Resumo: Apesar do avanço da Medicina no século XXI, são inúmeras as dúvidas no cotidiano
escolar em relação aos parasitos que habitam a superfície do corpo - os ectoparasitos. A
abordagem deste tema em sala de aula é um desafio devido a dicotomia dos conhecimentos
científicos e do senso comum. Há necessidade de disponibilização de um ambiente de discussão
e orientação na escola sobre as conseqüências das ectoparasitoses humanas, bastante comuns,
como a pediculose, a dermatobiose, tungíase, entre outras, cujas patologias, podem levar até
mesmo ao baixo rendimento escolar. Sabe-se que a ferramenta tecnológica e o lúdico são fatores
que desencadeiam um encantamento nas crianças e adolescentes. Frente a isto, optou-se nesta
pesquisa pelo desenvolvimento de um jogo educativo como material didático em um trabalho de
sensibilização e prevenção contra as ectoparasitoses humanas. Desta forma espera-se a
internalização de hábitos que corroborem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade
escolar, e que a ação pretendida não se constitua em atos isolados, mas sim forneça pistas para
um novo olhar no desenvolvimento da disciplina de Ciências com destaque as questões regionais
de saúde pública.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANDREIA REGINA GONCALVES
ORIENTADOR: MATEUS LUIZ BIANCON
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Sexualidade: Educar sem preconceitos.
Palavras-chave: Sexualidade, educação sexual, escola, formação
Resumo: O presente artigo é a apresentação da implementação do Projeto “Sexualidade: educar
sem preconceitos” que teve como objetivo pesquisar sobre as questões ligadas à sexualidade, às
questões de gênero, à inserção da educação sexual na escola e sua relação com o professor para
posteriormente propor aos/as professores/as a abordagem desse desafio educacional
contemporâneo no espaço escolar, através das diversas disciplinas do currículo e incentivar o
trabalho dessa temática em sala de aula de forma dinâmica e natural sem relutância e sem
preconceitos. As principais estratégias de ação apresentadas foram: o Grupo de Estudos para
professores/as, o Encontro de Reflexão para pais e a Oficina para alunos/as. As diversas etapas
da implementação desse trabalho foram desenvolvidas através de leitura, análise, reflexão e
discussão de textos, artigos, recortes de filmes e fragmentos de livros, utilizando sempre
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dinâmicas, metodologias e estratégias que oportunizassem a participação efetiva de todos e
fornecessem um embasamento teórico. No desenvolver desse trabalho percebeu-se que os/as
professores/as encontraram muitas barreiras e “saias justas”, e na maioria das vezes não
souberam como resolver. Ao analisar os questionamentos finais do grupo de estudos constatou-se
que o aprofundamento teórico e o processo permanente de formação continuada são de suma
importância para que o professor consiga libertar-se de preconceitos arraigados, romper barreiras
e abordar a sexualidade com naturalidade de modo que possa assegurar ao aluno/a o direito de
ter uma educação sexual que o auxilie a ser sujeito de sua própria sexualidade, aprendendo a
autogovernar-se.

Produção Didático-pedagógica
Título: Sexualidade: um desafio importante e necessário no processo ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Educação sexual; sexualidade; educadores; aspectos da sexualidade.
Resumo: A Educação Sexual na escola torna-se necessária a partir do momento que
discernirmos o ambiente escolar como espaço privilegiado para reflexões e discussões de
questões de ordem pedagógica e educativa, entre elas a sexualidade. Para que essa discussão
aconteça é imperioso que os professores tenham aportes teóricos e metodologias diferenciadas
para a abordagem dessas questões. Esta Produção Didático-Pedagógica tem como principal
objetivo subsidiar o aprofundamento teórico junto aos professores, através de uma reflexão para
a necessidade de discutir e trabalhar a Educação Sexual nas diversas disciplinas do currículo,
abordando a temática sexualidade em sala de aula, numa perspectiva real e não intencional como
tem acontecido nas escolas que leciono, oportunizando a participação e o esclarecimento dos pais
sobre o trabalho a ser realizado. Esta Unidade Didática será estudada e refletida no Grupo de
Estudos realizado com os professores e nos Encontros de Formação para Pais e alunos do
Ensino Fundamental.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA GUANDALINI BOSSA
ORIENTADOR: RAFAEL BRUNO NETO
IES: UEM

Artigo
Título: A cronobiologia no processo ensino aprendizagem
Palavras-chave: Cronobiologia. Educação. Aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar os resultados da aplicação do Projeto de
Intervenção Pedagógica: A IMPORTÂNCIA DA CRONOBIOLOGIA NO PROCESSO ENSINO
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APRENDIZAGEM. O objetivo é disponibilizar os conceitos referentes à Cronobiologia, mais
especificamente, os ritmos e os fenômenos físicos e bioquímicos, cíclicos e periódicos que
ocorrem nos seres vivos. O trabalho foi desenvolvido com todos os professores da escola e os
alunos envolvidos no Projeto, com o intuito de oferecer um instrumento alternativo que auxilie a
organização das atividades escolares e de trabalho, em horários em que possam ter o melhor
desempenho com menor desgaste físico e mental. Esse trabalho se fez necessário pra tentar
explicar as diferentes situações as quais os profissionais da educação vêm passando ao longo
dos anos em seus locais de trabalho, tais como, alunos indisciplinados, sonolentos ou altamente
excitados e impulsivos, ocasionando, muitas vezes, falta de respeito. Os motivos

para esse

comportamento podem estar relacionados a horários escolares que não condizem com o seu
relógio biológico, interferindo no processo de ensino aprendizagem e no desempenho escolar..
Analisando os dados finais, após a aplicação dos testes, consideramos que a maioria dos alunos
classificados como intermediários, se adaptam bem ao horário matutino, enquanto que os
moderadamente ou definitivamente vespertinos tiveram algumas dificuldades de aprendizagem,
principalmente no início da manhã, começando a ter um melhor desempenho no final da manhã.
Portanto, uma das soluções seria oferecer turmas nos dois períodos do dia, com o objetivo de
haver uma melhor adequação entre o cronotipo do aluno e o seu horário escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância da cronobiologia no processo ensino-aprendizagem
Palavras-chave: Cronobiologia. Aprendizagem. Relógio Biológico.
Resumo: Cronobiologia - ciência relativamente recente que está intimamente ligada aos
mecanismos internos de funcionamento dos ritmos biológicos do corpo humano, como por
exemplo: ciclo sono-vigília, atividades motoras, percepção sensorial, temperatura corporal, ciclos
reprodutivos e outros. Os objetivos propostos neste trabalho são disponibilizar os conhecimentos
referentes à cronobiologia com professores e alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual
do Jardim Panorama, da cidade de Sarandi-PR, com o intuito de oferecer um instrumento
alternativo que ajude a organizar as atividades escolares em horários que se possa ter o melhor
desempenho, com menor esforço físico e mental, além de analisar a relação existente entre o
horário de aula com os cronotipos (definitivamente matutino, moderadamente matutino,
intermediário, moderadamente vespertino, definitivamente vespertino) existentes nos alunos do
ensino fundamental. Serão proferidas palestras, feitas orientações teóricas, e aplicados testes que
permitem ao professor identificar o cronotipo - seu e dos alunos. As avaliações serão feitas por
meio de questionários cronobiológicos (HORNE & OSTBERG, l976, adaptado por CARDINALI et
al.,1992), teste de cancelamento com lápis e papel (WEINTRAUB e MESULAM, 1985, modificado
por Bruno-Neto, 2006) e teste de avaliação do tempo de reação visuo-motora (Bruno-Neto, 2006).
Com isso pretende-se avaliar o perfil cronobiológico dos alunos e, assim, otimizar o processo
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ensino-aprendizagem. Os professores serão capacitados a desenvolver essa avaliação com seus
alunos e, ao mesmo tempo serão também avaliados no seu desempenho no ambiente escolar e
fora desse segundo o seu cronotipo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANGELITA DE JESUS
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO PILLEGGI DE SOUZA
IES: UFPR

Artigo
Título: O ensino de Ciências e Geografia: contribuições para uma abordagem interdisciplinar para
a 5ª série
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; ciências; geografia; conteúdos específicos; 5ª série.
Resumo: O objetivo deste trabalho é propor uma prática diferenciada de ensino-aprendizagem
para ciências e geografia na 5ª série com uma articulação interdisciplinar dos conteúdos
específicos. Foi desenvolvido junto a professores de Ciências e de Geografia e alunos da 5ª série
do ensino fundamental. Aplicou-se um questionário semi-estruturado para identificar quais são as
concepções dos professores sobre interdisciplinaridade, como este conhecimento está associado
a sua prática pedagógica e as possibilidades e limites para o desenvolvimento de um trabalho
interdisciplinar e; foram aplicados dois questionários semi-estruturados para identificar como os
alunos de 5ª série percebem as aulas de ciências e geografia quanto a sua dinâmica, ressaltando
semelhanças e diferenças nas metodologias utilizadas pelos professores. Os resultados revelaram
que apesar do conhecimento sobre interdisciplinaridade, este não está associado à prática
pedagógica do professor e; que para a realização de um trabalho interdisciplinar é necessário que
ocorra uma articulação entre equipe pedagógica e professores. Os resultados revelaram também
que a maioria dos alunos identifica alguns conteúdos comuns às disciplinas de ciências e
geografia, mas não percebem como esses conteúdos se relacionam, uma vez que não percebem
diferenças entre as aulas de ciências e geografia quando esses conteúdos são abordados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os solos nos caminhos de Ciências e Geografia
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; solos; erosão; atividades experimentais; jogo de cards.
Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é contribuir com a prática pedagógica dos
professores de Ciências e Geografia que atuam em turmas de 5ª série/6º ano do Ensino
Fundamental oportunizando um material didático-pedagógico elaborado numa abordagem
interdisciplinar. Neste contexto, a interdisciplinaridade surge como proposta metodológica que visa
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superar a visão fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento e que
se concretiza na articulação entre as disciplinas. Esta Unidade Didática propõe o desenvolvimento
de atividades relacionadas à temática SOLO, para uma melhor compreensão do conhecimento
científico que resulta da investigação da natureza, objeto de estudo de Ciências e; a compreensão
do espaço geográfico, dos conceitos e das relações socioespaciais, objeto de estudo de
Geografia.

A Unidade está organizada da seguinte forma: texto de fundamentação teórica;

atividades teóricas que propõem questões para análise e discussão do texto, propiciando um
maior aprofundamento de conceitos; atividades experimentais, que podem ser realizadas em sala
de aula com materiais alternativos e um jogo de cards envolvendo características dos solos
brasileiros. Este material também sugere alguns vídeos e sites que poderão ser utilizados pelos
professores como suporte metodológico para a ilustração das atividades propostas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANISTHER FABRETTI BOSSONI SAIKALI
ORIENTADOR: CLYNTON LOURENCO CORREA
IES: UFPR

Artigo
Título: Contextualizando o Ensino de Ciências na 7ª série/ 8º ano do Ensino Fundamental: relato
da experiência docente
Palavras-chave: Neurociência; educação; memória; aprendizagem.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões a partir da aplicação de um
método que aborda o conteúdo de ciências, em especial o sistema nervoso central, a partir dos
conhecimentos prévios dos estudantes e de forma contextualizada, fundamentado nos princípios
básicos dos processos mnemônicos e na importância da mediação docente. Foi realizado durante
um bimestre com estudantes de 7ª série/ 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública do
litoral do Paraná. Diversos recursos foram utilizados, tais como, dinâmica sobre as experiências
sensoriais vivenciadas, utilização de imagens na TV pendrive, aulas expositivas e historicizadas,
organizadores prévios e oficinas. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, foi possível
acompanhar o movimento do pensamento dos estudantes e sua evolução para um conhecimento
mais elaborado, científico, a partir dos conhecimentos prévios. Para isso foi imprescindível a
utilização de um ambiente cognitivamente enriquecedor, com recursos variados que atendessem
as diferentes formas de aprender, incorporando, primeiramente, as ideias centrais e inclusivas e
só depois os detalhes e contemplando aspectos sociais, humanos e culturais em detrimento aos
aspectos puramente técnicos de uma aula. O estudo revelou que o aprendizado escolar e
sistematizado

contribui

para

a

formação

do

pensamento

científico

elaborado

e,
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consequentemente, para o desenvolvimento cognitivo. Nos momentos de ensino analisados neste
trabalho foi possível confirmar que o método aplicado, embasado na Neurociência, instiga e
desafia mais os estudantes auxiliando na construção de relações conceituais mais efetivas e
significativas e que os educadores prescindem da apropriação de conhecimentos nesse campo de
estudo para otimizar o aprendizado.
Produção Didático-pedagógica
Título: O cérebro e as percepções: tátil e gustatória - Metodologia para uma aprendizagem
significativa.
Palavras-chave: Neurociência; Memória; Cérebro; Percepções; Aprendizagem significativa.
Resumo: Justificativa: O mundo contemporâneo provocou mudanças no cotidiano das pessoas,
as quais também tem se refletido no ambiente escolar. A multiplicidade disponível de acesso às
informações e a necessidade de tornar o ambiente de sala de aula um espaço efetivo e afetivo
para o processo de ensino-aprendizagem, trouxe o desafio para os professores de tornar o
material a ser aprendido potencialmente significativo e desafiador para o aprendiz, sendo capaz,
ainda, de interagir com conhecimentos específicos existentes nas estruturas cognitivas do mesmo.
Objetivo: Apresentar uma metodologia contextualizada e diferenciada sobre o conteúdo de
Ciências, que motive, instigue e desafie o aluno na busca pelo conhecimento, procurando
potencializar a memória de longa duração e, consequentemente, facilitar a aprendizagem
significativa. Metodologia: Aplicação de oficinas envolvendo a temática de Ciências sobre o
Sistema Sensorial (paladar e tato), mediados pelo Sistema Nervoso Central. Os conceitos são
apresentados em nível mais alto de generalidade e abstração e, progressivamente, vão sendo
diferenciados, em termos de detalhes e especificidade (AUSUBEL 1968; citado por MOREIRA;
MASINI, 2006). As oficinas constituem-se como organizadores prévios, integrando-se como
elemento atrativo para o aluno, visando provocar o interesse e desejo de aprender. O Instrumento
de coleta de dados é sugerido como recurso para diagnosticar os conhecimentos prévios dos
estudantes e, os experimentos e questionamentos contribuem para que os alunos possam
experimentar situações que vivenciam em seu dia-a-dia, compreendendo, generalizando e
(re)formulando seus próprios conceitos. As avaliações dar-se-ão através de instrumento de coleta
e verificação de dados, em forma de questionário semi-estruturado aplicado ao longo do
desenvolvimento das oficinas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CACILDA CARVALHO DE OLIVEIRA MACHADO
ORIENTADOR: JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: A unidade escolar e as condições para o enfrentamento de problemas de ordem ambiental
e suas implicações para o presente e para o futuro.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Cidadania. Ensino Fundamental. Escola Pública. Coleta
Seletiva.
Resumo: Há séculos a humanidade enfrenta problemas que ameaçam sua sobrevivência e de
várias outras espécies, causadas pela forma como atua sobre o ambiente. A vida como condição
única no planeta encontra-se ameaçada, pela insensata corrida pela busca do crescimento
econômico, não medindo as consequências e não reaproveitando muitos bens já produzidos. Este
artigo tem como objetivo divulgar o tema de Educação Ambiental, viabilizando meios para que o
professor da rede pública do Estado pesquise e aprimore seus conhecimentos, buscando a
qualidade teórico-metodológica, direcionado ao trabalho em sala de aula, com problematização do
conteúdo, sugestões de atividades, sugestões de leituras, entre outros, promovendo na unidade
escolar condições para o enfrentamento de problemas de ordem ambiental trabalhando em prol
da preservação e proteção do meio ambiente, integrando escola e comunidade, num trabalho de
reflexão coletiva sobre os impactos ambientais, através da contextualização de fatos, visando à
produção de um novo conhecimento da realidade escolar e seu entorno.

Produção Didático-pedagógica
Título: Promover na unidade escolar condições para o enfrentamento de problemas de ordem
ambiental e suas implicações para o presente e para o futuro.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Ensino Fundamental; Coleta Seletiva; Consumismo.
Resumo: Essa Unidade Didática tem como objetivo divulgar o tema em estudo sobre Educação
Ambiental, viabilizando meios para que o professor da rede pública do Estado pesquise e
aprimore seus conhecimentos, buscando a qualidade teórico-metodológica, direcionado ao
trabalho em sala de aula, com problematização do conteúdo, sugestões de atividades,
contextualização, sugestões de leituras, entre outros. Ser agente transformador não só da prática
escolar, mas ir além dessas, isto é, extrapolar os muros da escola. Apesar de serem muitos os
projetos trabalhados dentro da escola percebem-se pouca mudança. Mas como fazer? Acredito
que antes de tudo é necessário que o professor conheça e ame aquilo que faz. Na visão de
Guimarães (2005), “Não bastam apenas atitudes “corretas” - como, por exemplo, separar o lixo
seletivamente para ser reciclado - se não forem alterados também os valores consumistas,
responsáveis por um volume crescente de lixo nas sociedades modernas. Nesse contexto
trabalhar valores com nossos educandos, para que possa haver mudança de atitudes, e que os
mesmos possam intervir nos processos decisivos sobre o interesse público de nosso município.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CELIA MARIA CZERPICKI
ORIENTADOR: SONIA TRANNIN DE MELLO
IES: UEM

Artigo
Título: O avanço da aids na terceira idade: um estudo para alunos da EJA
Palavras-chave: AIDS. Terceira Idade. HIV. Comunidade.
Resumo: A Terceira Idade busca, além do trabalho, diversão e relacionamentos. Contudo, o uso
indiscriminado de medicamentos com o intuito de aumentar o vigor físico e sexual é comum,
assim como a prática de sexo sem proteção o que vêm contribuindo para o elevado crescimento
de casos de AIDS nessa faixa etária evidenciando uma mudança no perfil dos pacientes. O
presente estudo foi realizado no Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos de Campo
Mourão¬¬ (CEEBJACAM/Campo Mourão). Envolveu 22 discentes da disciplina de Ciências no
ano letivo de 2010. Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a síndrome e uma Cartilha onde
os temas prevenção e auto cuidado direcionados para esse público foram abordados. Filme e
palestra foram utilizados como estratégia pedagógica. Em aulas práticas os alunos, utilizando-se
desse material e de pesquisas na internet, elaboraram jogo caça palavras, slides no Programa
PowerPoint, folder e escolheram estampas para impressão em camisetas. Verificou-se grande
interesse do alunado na exploração do material, culminando em discussões e reflexões sobre o
tema e favorecendo o aprendizado. Os conhecimentos adquiridos foram socializados com a
comunidade escolar e multiplicados para a comunidade em que cada aluno está inserido por meio
da educação não formal e da panfletagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: O AVANÇO da AIDS na terceira idade: um estudo para alunos da EJA.
Palavras-chave: AIDS. Terceira Idade. EJA.
Resumo: Sabe-se que hoje, a chamada Terceira Idade, busca, além do trabalho, diversão e
relacionamentos, conseqüentemente o uso indiscriminado de medicamentos com o intuito de
aumentar o vigor físico e sexual é comum, assim como a prática de sexo sem proteção. Esses
fatores vêm contribuindo para o elevado crescimento de casos de AIDS, desde sua identificação
em 1981, até os dias atuais, e evidenciando uma mudança no perfil dos pacientes, com incidência
aumentada na Terceira Idade. Considera-se de extrema relevância fazer um estudo sobre a AIDS
levando em conta as especificidades dessa idade. O estudo versará sobre a origem da síndrome,
o crescimento e a disseminação; tipos e subtipos de HIV; sistema imunológico; transmissão do
vírus; prevenção e tratamento. As ações a serem realizadas com consciência, responsabilidade e
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comprometimento visam contribuir para a prevenção e diminuição dos casos de AIDS em alunos
da Terceira Idade do Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos de Campo Mourão
(CEEBJACAM), onde existem alunos que voltaram a freqüentar as salas de aula e ainda não
tiveram acesso às informações necessárias que os levem a reflexão e ao auto cuidado.
Promoveremos a educação a partir da saúde, buscando reduzir as chances desses alunos
contraírem a doença, bem como os estimulando a agirem como multiplicadores dessas
informações para outros alunos, clubes de Terceira Idade e na comunidade em que vivem. Esse
tema, segundo as Diretrizes Curriculares de Ciências, está intimamente ligado ao nosso sistema
biológico, desde os componentes celulares e suas respectivas funções até o funcionamento de
nosso corpo como um todo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CELIO CAMILO
ORIENTADOR: VIRGINIA IARA DE ANDRADE MAISTRO
IES: UEL

Artigo
Título: Trabalhando com as Diversidades Sexuais na Escola
Palavras-chave: Sexualidade. Diversidade. Preconceito. Inclusão.
Resumo: Este artigo trata da implementação do objeto de aprendizagem colaborativa “Trabalhando com as diversidades sexuais na escola” tendo como objetivo auxiliar os educadores
para que essa temática seja incorporada definitivamente ao cotidiano escolar, abrindo espaços de
diálogos de maneira respeitosa, sem preconceitos e embasados cientificamente, independentes
da disciplina de atuação do profissional. Os dados foram coletados através de várias questões
respondidas por escrito, pelos professores, funcionários e equipe pedagógica, sendo que as
respostas posteriormente foram analisadas e debatidas com os envolvidos para esclarecer as
dúvidas e corrigir idéias pré-concebidas que não tinham fundamentação científica. Constatou-se
que as informações que muitos trazem sobre diversidade sexual e em particular sobre
homossexualidade são distorcidas e preconceituosas, que existe desinformação sobre o tema que
levam a dúvidas, angústias e preconceitos e consequentemente a dificuldades ao se trabalhar o
assunto devido aos padrões morais, éticos e religiosos que cada um trás dentro de si.

Produção Didático-pedagógica
Título: Trabalhando com as diversidades sexuais na escola
Palavras-chave: Sexualidade; diversidade; preconceito; inclusão.
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Resumo: Em qualquer lugar que vivamos sempre estaremos vivenciando um ambiente
sexualizado, em que os ditos e os interditos sobre sexualidade perpassam todas as esferas de
nosso cotidiano. Diante disto, o presente trabalho pretende levar ao contexto escolar o Objeto de
Aprendizagem Colaborativa: trabalhando com as diversidades sexuais na escola, visto que muito
se fala sobre a importância do seu estudo, mas pouco se faz diante de um tema tão complexo.
Nossos questionamentos nos remetem as seguintes perguntas: por que a discussão sobre
diversidades sexuais junto a educadores ainda enfrenta tantos tabus e preconceitos? Porque os
homossexuais são muitas vezes excluídos do meio social, inclusive do ambiente escolar? A falta
de informação é um dos principais problemas e por essa razão, é necessário que educadores
sejam preparados para receber seus alunos e criar possibilidades para realizar um trabalho
coletivo, amenizando o impacto dessas questões nas diversas relações de trabalho. O nosso
objetivo é auxiliar os educadores para que essa temática seja incorporada definitivamente ao
cotidiano escolar, que ocupe todos os espaços para desencadear reflexões e diálogos,
independente da disciplina de atuação do profissional, ampliar conhecimentos, possibilitar a
inclusão daqueles ditos “diferentes” e aceitar a homossexualidade normal na vida do ser humano.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CILMARA ALVES BOICZUK DE PAIVA
ORIENTADOR: HENRIETTE ROSA DE OLIVEIRA EMILIO
IES: UEPG

Artigo
Título: Em tempo de AIDS tratar a sexualidade como um desafio educacional contemporâneo com
os adolescentes é mais que um dever é uma questão de sobrevivência
Palavras-chave: educação sexual; sexualidade; adolescência.
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da intervenção do projeto de Sexualidade proposto
pela Professora Cilmara Alves Boiczuk de Paiva previsto no Programa de Desenvolvimento
Educacional no Estado do Paraná. Esta iniciativa foi implementada em uma turma da 7ª série do
Colégio Estadual Polivalente, no município de Ponta Grossa, Paraná. O projeto trata da Oficina de
Sexualidade para os adolescentes contemplando metodologias diferenciadas que possibilitaram a
(des) construção de conceitos inerentes a esta temática. A oficina intitulada “Em tempo de AIDS
tratar a sexualidade como um desafio educacional contemporâneo com os adolescentes é mais
que um dever, é uma questão de sobrevivência” contemplou doze momentos distintos tratando de
assuntos e metodologias diferenciadas. Nesta perspectiva, optou-se inicialmente pelo diagnóstico
dos alunos para identificar as suas reais necessidades frente a esta temática. Com base nos
dados colhidos por meio de questionário, buscou-se desenvolver junto aos adolescentes a
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orientação sexual, partindo dos conceitos de sistema reprodutor por meio da confecção do
esquema detalhado do sistema reprodutor masculino e feminino. Desse modo a professora PDE
viabilizou a construção do conceito de sexualidade por parte da turma com a utilização de recortes
e colagens de ilustrações e palavras que representassem para os adolescentes esta temática. Em
conseqüência disso os educandos foram levados a refletir sobre influência do meio social no
desenvolvimento de sua sexualidade, seus mitos e tabus, a questão de gênero, as DST's e a
prevenção da gravidez indesejada.

Produção Didático-pedagógica
Título: Em tempo de AIDS tratar a sexualidade como um desafio contemporâneo é mais que um
dever, é uma questão de sobrevivência
Palavras-chave: adolescente; sexualidade; desconstrução.
Resumo: É eminente a necessidade da abordagem da sexualidade junto aos adolescentes por
parte dos educadores como um desafio educacional contemporâneo. Esta unidade didática
objetiva desenvolver a temática sexualidade humana numa perspectiva de (des)construção de
conceitos.Para tanto, será utilizado a prática de oficinas, contemplando metodologias
diferenciadas (dinâmicas de grupo, exposição oral, pesquisa, filmes, dramatizações,etc). Esperase que esta Unidade Didática instrumentalize o adolescente para adoção de atitudes responsáveis
e conscientes de sua sexualidade. Nesse sentido vislumbra-se a continuidade do trabalho
proposto nesta Unidade Didática através do aprofundamento teórico-metodológico inerente a esta
temática.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLAUDEMIRA VIEIRA GUSMAO LOPES
ORIENTADOR: DULCE DIRCLAIR HUF BAIS
IES: UFPR

Artigo
Título: Conhecimento etnobotânico: resgate e valorização dos pressupostos civilizatórios de
indígenas e africanos na disciplina de ciências
Palavras-chave: etnobotânica, ciências, valores, indígenas, africanos.
Resumo: A Lei nº 11.645/2008 estabelece a obrigatoriedade dos conteúdos escolares abordarem,
em todas as disciplinas, aspectos da história e cultura dos povos africanos e indígenas, duas
importantes matrizes culturais que ajudaram na formação do povo brasileiro. Nesse sentido, este
estudo teve por objetivo levantar o conhecimento etnobotânico de indígenas e africanos junto aos
pais dos alunos, visando obter subsídios para trabalhar os pressupostos civilizatórios desses
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povos, para a promoção da igualdade das relações etnicorraciais. Foram aplicados 30
questionários com perguntas semi estruturadas aos familiares dos alunos de uma turma do 6º ano
(Anos Finais do Ensino Fundamental). Dentre os resultados obtidos, observou-se que 97,75% dos
entrevistados usam plantas com finalidades medicinais. A arruda foi a planta mais citada com
25%, seguida do boldo com 15% e da camomila e buchinha do norte, com 10%. O conhecimento
etnobotânico obtido com a pesquisa proporcionou uma reflexão sobre os pressupostos
civilizatórios indígenas e africanos, como por exemplo, a ancestralidade e a oralidade. Concluiu-se
que o mesmo pode ser abordado concomitantemente ao estudo da botânica clássica na disciplina
de Ciências.

Produção Didático-pedagógica
Título: O conhecimento etnobotânico, os valores civilizatórios indígenas e africanos: no contexto
da prática escolar em ciências
Palavras-chave: Grupos étnicos; plantas; ciências.
Resumo: Este caderno pedagógico faz parte da implementação do PDE 2009/2010. Embora a Lei
n.10.639, modificada pela n. 11.645/2008, estabeleça a obrigatoriedade dos conteúdos das
escolas públicas e privadas incluírem aspectos da história e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, a partir dos grupos étnicos negros e indígenas, na disciplina de
Ciências, há carência de material didático para esse fim. Pensando nisso resolveu-se elaborar
uma proposta visando subsidiar o trabalho com a botânica a partir do conhecimento etnobotânico
de africanos e indígenas, a partir dos seus valores civilizatórios. Há uma preocupação para além
dos conteúdos de Ciências, por meio da disseminação de valores que também promovam a
igualdade das relações étnico-raciais. São sugestões que o professor poderá adaptar à sua
realidade e às metodologias que normalmente desenvolve. Utilizou-se tanto a abordagem
quantitativa, quanto a qualitativa na metodologia, com aplicação de questionários, sistematização
dos mesmos, dentre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLAUDENIR ROMEIRO PIVA
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS CORREA
IES: UEM

Artigo
Título: Articulação da Química do dia a dia com prática educativa
Palavras-chave: Ensino de química; aprendizagem significativa; materiais caseiros; aulas práticas
de química.
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Resumo: Sendo que o ensino de ciências deve apresentar informações que preparem os
cidadãos para tratar responsavelmente as questões sociais relativas à ciência. Mas é difícil para
os alunos assimilarem muitos dos conceitos de Ciências, principalmente porque eles não
possuem um referencial cotidiano. E à instituição escolar cabe a árdua tarefa de transmitir o
conhecimento por meio do processo ensino/aprendizagem e contextualizá-lo com a realidade do
aluno. Constata-se, porém, que o uso da Química do dia a dia não tem sido utilizado
satisfatoriamente como ferramenta pedagógica, possivelmente pela falta do seu domínio pelos
educadores e/ou, subutilizada, emana a ilusão de que atinge a finalidade de proporcionar a
aquisição dos conhecimentos. Assim, neste trabalho procurou refletir e discutir sobre o uso da
química do cotidiano, frente às práticas educativas, na disciplina de Ciências, com isso foi possível
uma melhor compreensão dos conteúdos, propostos para estudos que envolveram alunos e
familiares, através de pesquisas, leitura de textos, discussões, reflexões e aulas práticas com o
uso de materiais caseiros.
Produção Didático-pedagógica
Título: Articulação da Química do dia a dia com prática educativa
Palavras-chave:

Ensino

de

química.

Aprendizagem

significativa.

Materiais

caseiros.

Experimentos.
Resumo: Sendo que o ensino de ciências deve apresentar informações que preparem os
cidadãos para tratar responsavelmente as questões sociais relativas à ciência. Mas é difícil para
os alunos assimilarem muitos dos conceitos de Ciências, principalmente porque eles não
possuem um referencial cotidiano. E à instituição escolar cabe a árdua tarefa de transmitir o
conhecimento por meio do processo ensino/aprendizagem e contextualizá-lo com a realidade do
aluno. Constata-se, porém, que o uso da Química do dia a dia não tem sido utilizado
satisfatoriamente como ferramenta pedagógica, possivelmente pela falta do seu domínio pelos
educadores e/ou, subutilizada, emana a ilusão de que atinge a finalidade de proporcionar a
aquisição dos conhecimentos. Assim, neste trabalho pretende-se refletir e discutir sobre o uso da
química do cotidiano, frente às práticas educativas, na disciplina de Ciências, para que haja
melhor compreensão dos conteúdos, propõe-se estudos que envolvam alunos e familiares,
através de pesquisas, leitura de textos, discussões, reflexões e aulas práticas com o uso de
materiais caseiros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLAUDIA CRISTINA HELBE
ORIENTADOR: VIVIANE FATIMA BARTHOLO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: Uma perspectiva de aprendizagem significativa utilizando Objetos de Aprendizagem para
apoio ao Ensino de Ciências
Palavras-chave: Objeto de aprendizagem, tecnologia, aprendizagem significativa, recurso.
Resumo: O presente trabalho está fundamentado em uma pesquisa participante aplicada para
analisar se o uso de objetos de aprendizagem (OAs) contribui para uma aprendizagem
significativa de conteúdos na disciplina de Ciências, utilizando como estratégia metodológica a
aplicação do Objeto de Aprendizagem como recurso digital organizado visando uma
aprendizagem significativa articulada aos conteúdos estruturantes, básicos e específicos da
disciplina de Ciências procurando transformar a prática educativa em espaços efetivos,
prazerosos e qualificados. Utilizaram-se questionários em forma de pré-testes e pós-testes que
subsidiou a pesquisa com a participação do grupo de estudantes de 7ª séries do turno matutino,
através da ferramenta metodológica para a investigação concluiu-se que o Objeto de
Aprendizagem aplicado promove melhorias e avanços no processo ensino e aprendizagem do
estudante

Produção Didático-pedagógica
Título: Objeto de Aprendizagem - Células
Palavras-chave: Célula. Objeto de Aprendizagem. Tecnologia. Laboratório de Informática.
Resumo: Com o advento da tecnologia de Informática diferentes materiais didáticos podem ser
produzidos utilizando multimídia com interatividade tornando mais prazerosos assim o ambiente
de ensino e aprendizagem apoiados á tecnologia. O presente Objeto de Aprendizagem tem a
intenção de ilustrar o tema curricular Célula tornando a aprendizagem mais significativa, através
da interpretação textual e visual do Objeto, é necessário salientar também que é necessário que
o aluno tenha bases conceituais do assunto, pois o presente trabalho é um apoio ás aulas de
Ciências dentro do laboratório de Informática. A metodologia utilizada no trabalho não dispensa as
aulas tradicionais sobre o assunto, pois é importante que antes de conduzi-los ao laboratório de
Informática eles já tenham um conhecimento prévio sobre o assunto. Poderá ser realizado o
trabalho no laboratório em grupos caso não tenha máquinas para todos os participantes. È
necessário que as máquinas estejam ligadas e o objeto acessado, e antes de começar o trabalho
com o objeto procurem fazer uma revisão dos conteúdos das aulas anteriores. Ao iniciar a
navegação ao objeto estimule os alunos a voltarem às telas caso não tenha compreendido, assim
também como animações que requer mais atenção. Quando todos estiverem na etapa das
atividades informe que serão testados os conhecimento adquiridos orientando-os.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEIDE APARECIDA DA SILVA
ORIENTADOR: EDSON APARECIDO PRONI
IES: UEL

Artigo
Título: Educação Ambiental e Práticas de Preservação de Nascentes
Palavras-chave: Educação Ambiental. Água. Conservação de Nascentes.
Resumo: Este trabalho visa enfatizar os valores sobre preservação ambiental no âmbito escolar,
realizado de acordo com o projeto apresentado no Programa de Desenvolvimento Educacional
PDE da Secretaria do Estado do Paraná (SEED/Pr). Desenvolvido na 5ª série A e/ou sexto ano do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Nilo Peçanha, localizado no Distrito de Jacutinga,
Município de Ivaiporã Pr, no período de agosto a novembro de 2010. Objetivando a compreensão
da situação da água do planeta, bem como seu consumo na escola e comunidade para despertar
a necessidade de agir de modo responsável. Para tal foi criado um modelo prático de construção
para recuperar e conservar nascentes. Pois, sabemos que há processos de degradação
considerável dessas áreas e sua real importância ecológica, os alunos foram estimulados através
de leitura de textos, palestras, atividades em grupo e pesquisas; bem como aulas práticas de
campo, na busca do conhecimento. Diante desta abordagem foi possível reunir informações
suficientes para levar a uma mudança comportamental, adotando uma posição consciente de
preservação ambiental participativa buscando melhorar a qualidade das águas.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Água no Planeta Terra e a Recuperação e a Conservação de Nascentes
Palavras-chave: Educação Ambiental. Preservação. Àgua. Nascentes.
Resumo: A água é um recurso fundamental para a manutenção e perpetuação da vida no
planeta. A qualidade e disponibilidade deste recurso vêm sendo ameaçado com o mau uso e a
falta de preservação e conservação. Hoje já nos deparamos com a escassez da água, ameaçando
algumas formas de vida. Torna-se urgente e necessária a conscientização e a mudança de
atitudes em busca do uso racional, evitando a degradação e a poluição, despertando nos
adolescentes a importância de se economizar e cuidar desse bem finito. A elaboração deste
Caderno Pedagógico visa proporcionar aos educandos um conhecimento sobre a situação global
da água, despertando o interesse em conservar e recuperar suas nascentes, proporcionando:
-Momentos diversificados de estudo; -Palestra com o Secretário do Meio Ambiente; Levantamento de dados sobre a situação das nascentes onde os alunos consomem a água e
estabelecer possíveis soluções para os problemas; -Recuperação da mata ciliar com o auxilio de

Ciências 2009
um especialista no assunto; -divisão de tarefas onde cada aluno ficará responsável em colocar em
prática o aprendizado na propriedade de seus cuidados.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEMILDA FATIMA DA SILVA
ORIENTADOR: FABIANO GONCALVES COSTA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Contextualizando o ensino de Ciências através dos recursos tecnológicos
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Metodologia. Aprendizagem.
Resumo: Com a evolução do mundo digital, a educação aparece como um elemento
indispensável que leva o homem progredir em pesquisa e conhecimento. Assim, o papel do
professor se altera. Ele terá que se adaptar ao ritmo e as exigências educacionais desses novos
tempos. Portanto, cada educador deverá ter o domínio de habilidades no campo das
transformações tecnológicas e conduzir seu aluno por meio de reflexões de tudo que lhe é
oferecido neste mundo digital. O professor, portanto, é desafiado a assumir uma nova postura e
ter uma nova concepção, precisando se aperfeiçoar continuamente, explorar as tecnologias,
analisar suas potencialidades, estabelecer conexões entre elas em atividades nas quais atua
como formador. Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, um novo
perfil profissional deverá ser traçado, pois o mundo está cada vez mais dependente da tecnologia
e é justamente a escola, sobretudo a sala de aula, o local de encontro ideal para dar acesso a
todo esse conhecimento novo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Contextualizando o ensino de Ciências através dos recursos tecnológicos
Palavras-chave: Tecnologias. Inclusão Digital. Ensino de qualidade.
Resumo: As novas tecnologias são ferramentas úteis, que auxiliam o professor em seu trabalho
docente, contribuindo com os trabalhos pedagógicos e didáticos, permitindo criar situações de
aprendizagem diversificadas. Este projeto justifica-se, pela existência de escolas que dispõem de
equipamentos e de laboratórios, mas não têm profissionais devidamente preparados para
manuseá-los. Diante disto, o foco deste trabalho é promover o ensino de qualidade pautado no
uso dos recursos tecnológicos. Onde o professor necessita dominar tanto a ciência que ensina
como

suas

metodologias

específicas

que

poderão

estar

associadas

a

ferramentas

computacionais. Portanto, diante das dificuldades de se fazer uso dos recursos tecnológicos por
parte de alguns educadores, faz-se necessário a promoção de subsídios que favoreçam a
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melhora da prática do professor em sala de aula, possibilitando aos docentes se apropriarem
criticamente destas tecnologias e práticas educacionais contribuindo para a inclusão digital e dar
ênfase significativa à prática pedagógica. Este projeto tem por objetivo estimular o uso dos
recursos didáticos tecnológicos pelos professores, contribuindo para a melhoria do processo
ensino aprendizagem, através de técnicas da pesquisa exploratória onde se abordará as
problemáticas relacionadas na inserção do aluno, do professor e da informática, no ensino de
Ciências, no Colégio Estadual Carolina Lupion - EFM, Cambará – Pr.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEUZA HELENA PERAZOLO DE ALMEIDA
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BONFLEUR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Alimentação: entre o prazer, o necessário e o possível
Palavras-chave: hábito alimentar, adolescente, comportamento alimentar, pirâmide alimentar.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo contribuir para a educação científica dos alunos, pois
apresenta conteúdos sobre nutrição e a importância de uma alimentação saudável, tanto no
contexto escolar quanto em seu ambiente familiar, para sua melhor qualidade de vida.
Entendemos que a escola é um ambiente ideal para o desenvolvimento de atividades
educacionais voltadas à adoção de hábitos alimentares saudáveis.
Produção Didático-pedagógica
Título: Alimentação: entre o prazer, o necessário e o possível.
Palavras-chave: Adolescente; hábito alimentar; comportamento alimentares; pirâmide alimentar.
Resumo: O objetivo dessa produção didático-pedagógica é a aprendizagem de conceitos
relacionados à alimentação e levar os alunos a valorizarem hábitos alimentares saudáveis como
um dos aspectos básicos da qualidade de vida, agindo assim com responsabilidade em relação à
sua saúde. Segundo Coitinho, 1991 nas últimas décadas, a obesidade tem-se elevado nos
diferentes grupos etários e sociais. Essas mudanças vêm ocorrendo paralelamente a
modificações expressivas no padrão alimentar da população urbana brasileira, em conjunto com
alterações no estilo de vida especialmente aquelas relacionadas ao nível de atividade física. Os
adolescentes priorizam e tendem a viver o momento, não se preocupando com as conseqüências
de seus hábitos alimentares a longo prazo. O sobrepeso e a obesidade em adolescentes são
fatores de risco para doenças crônicas na idade adulta. A alimentação adequada, da infância até a
fase adulta, pode diminuir os riscos destas doenças. A escola desenvolve um papel fundamental
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na formação de qualquer ser humano, tanto culturalmente quanto intelectualmente, além de
interferir positivamente na construção do caráter e dos valores éticos que levam à constituição da
cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CRISTIANE GOMES DE LIMA
ORIENTADOR: ANGELICA GOIS MULLER MORALES
IES: UEPG

Artigo
Título: A Educação Ambiental numa Abordagem Sistêmica e Crítica: uma experiência de
sensibilização no ensino fundamental
Palavras-chave: Educação Ambiental. Sensibilização. Trilha.
Resumo: O presente artigo apresenta o relato de uma experiência de Educação Ambiental com
alunos da 5a série do ensino fundamental, do Colégio Baldomero Bittencourt Taques, no Município
de Tibagi, Paraná, onde foram desenvolvidas atividades de sensibilização que proporcionaram a
integração desses alunos com o ambiente, por meio de jogos e debates e da realização de uma
trilha em ambiente preservado, de modo que eles pudessem perceber o fato de ser parte
integrante do mesmo. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi proporcionar aos alunos, mediante a
abordagem de uma Educação Ambiental crítica e sistêmica, perspectivas de relacionamento
baseadas nos conceitos de cidadania, sustentabilidade e respeito ao fenômeno vida, diante de
sensibilização e contato com o ambiente. Os conceitos e experiências trabalhados durante a
implementação do projeto atingiu seu objetivo no que diz respeito a sensibilização dos alunos
diante da vida e de seus sujeitos, os alunos apresentaram mudanças significativas em seu
comportamento na escola, tornando-se mais sociáveis e cuidadosos com o lixo, com as plantas e
animais que encontram no Colégio.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Educação Ambiental numa Abordagem Sistêmica e Crítica: uma experiência de
sensibilização no ensino fundamental
Palavras-chave: Meio Ambiente. Sensibilização. Senso crítico. Transformação. Escola.
Resumo: A necessidade de se debater os assuntos ligados ao meio ambiente de forma a integrar
os alunos ao mesmo, sensibilizando-os a respeito de todas as formas de vida. Dentro dessa
perspectiva, a presente Unidade se justifica como um material valoroso para se desenvolver, por
meio de debates e dinâmicas, o senso crítico e transformador diante das questões
sócioambientais. Esta Unidade deve proporcionar aos alunos uma reflexão crítica frente aos
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temas socioambientais atuais do contexto escolar a fim de que desenvolvam atitudes
transformadoras. A presente Unidade foi elaborada através de textos instigadores para debates e
atividades de dinâmicas de grupos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CRISTINA MARTINS PORTELINHA
ORIENTADOR: NILZA MARIA DINIZ
IES: UEL

Artigo
Título: Ensino de ciências e o desafio da linguagem científica
Palavras-chave: alfabetização científica, conteúdos estruturante de ciências, ciência e mídia,
reforço em ciência
Resumo: A alfabetização científica é um processo que tornará o indivíduo apto a escrita científica.
Tem por objetivo oferecer um atendimento diferenciado por meio do acompanhamento pedagógico
e de atividades de reforço referentes aos conteúdos, de oralidade, leitura e escrita dos estudantes
de 8ª série do Ensino Fundamental (9° ano). Para tanto os estudantes são estimulados a coletar
informações científicas na mídia virtual, escrita e falada, bem como, as mudanças na nova
ortografia e pressupostos teóricos dos jogos de linguagem do filósofo Wittgenstein. Espera-se que
os alunos passem a incorporar adequadamente termos científicos na sua escrita quanto a seu
significado.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ensino de Ciências e os Desafios da Linguagem
Palavras-chave: alfabetização científica, conteúdos estruturantes de ciências; ciência e mídia;
reforço em ciência.
Resumo: A alfabetização científica é um processo que tornará o indivíduo alfabetizado
científicamente nos assuntos que envolvem a Ciência. Tem por objetivo oferecer um atendimento
diferenciado por meio do acompanhamento pedagógico e de atividades de reforço referentes aos
conteúdos, de oralidade, leitura e escrita dos estudantes de 8ª série do Ensino Fundamental. Para
tanto os estudantes são estimulados a coletar informações científicas na mídia virtual,escrita e
falada, bem como, as mudanças na nova ortografia e pressupostos teóricos dos jogos de
linguagem do filósofo Wittgenstein. Espera-se que os alunos passem a incorporar adequadamente
termos científicos na sua escrita quanto ao seu significado.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DANILO KNEBEL
ORIENTADOR: BARTOLOMEU TAVARES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação ambiental como tema gerador na formação de cidadãos conscientes sobre a
importância da reciclagem dos resíduos sólidos produzidos no ambiente escolar
Palavras-chave: meio ambiente; resíduos sólidos; ambiente escolar.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo trabalhar a gestão dos resíduos sólidos
produzidos no ambiente escolar objetivando verificar os tipos de resíduos produzidos no ambiente
escolar, bem como a sua destinação. Tendo como título em estudo: “Educação ambiental como
tema gerador na formação de cidadãos conscientes sobre a importância da reciclagem dos
resíduos sólidos produzidos no ambiente escolar”. A questão ambiental é um problema a ser
considerado e de suma importância para todo o conjunto de nossa sociedade, sendo que, o futuro
da humanidade e do próprio planeta Terra depende da relação que o homem terá com a natureza.
Com o advento da globalização, a indústria se desenvolveu e a população aumentou
consideravelmente contribuindo para a degradação do meio ambiente. O ar encontra-se
carregado de agentes poluidores, o acúmulo de lixo está se tornando um problema de ordem
pública, os lixões abarrotados são fontes inesgotáveis de doenças. Este estudo, portanto, baseiase na problemática ambiental, na destinação dos resíduos produzidos pela escola e,
conseqüentemente, nas ações locais ligadas à preservação e proteção ambiental desenvolvido
pelo aluno. Alternativa simples e que pode beneficiar o meio ambiente consideravelmente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Ambiental para Sustentabilidade do Ecossistema
Palavras-chave: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Resíduos Sólidos e Conscientização.
Resumo: Justificativa: O projeto baseia-se na problemática ambiental, na destinação dos resíduos
produzidos pela escola e, conseqüentemente, nas ações locais ligadas à preservação e proteção
ambiental desenvolvidos pelo aluno. Alternativa simples e que pode beneficiar o meio ambiente
consideravelmente. Objetivos: trabalhar a gestão dos resíduos sólidos produzidos no ambiente
escolar objetivando assim, verificar os tipos de resíduos produzidos no ambiente escolar, bem
como a sua destinação. Metodologia: Para as aulas de oficinas, o conteúdo foi divido em três
módulos: O módulo I tratará de fundamentar o estudo do meio ambiente antes da intervenção do
homem. Para o módulo II, o tema abordado foi à coleta de material sólido. No módulo III, as aulas
se fundamentaram no gerenciamento de resíduos sólidos no ambiente escolar. As atividades de
pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos para a descrição dos aspectos teóricos
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abordados; e pesquisa de campo para a coleta dos dados práticos necessários, tais como, a
questão da reciclagem e a compostagem de resíduos orgânicos no próprio ambiente escolar.
Quanto à produção didática, elaborou-se uma Unidade Didática com textos de fundamentação
sobre a questão ambiental, destinação dos resíduos sólidos e reciclagem e alguns experimentos
sobre os mesmos. Esta unidade didática poderá ser um apoio aos professores de ciências como
instrumentos de pesquisa e apoio para o planejamento de suas aulas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DARCI MAFRA DIOGO
ORIENTADOR: WAGNER JOSE MARTINS PAIVA
IES: UEL

Artigo
Título: Fumo X Saúde
Palavras-chave: Tabaco; saúde; droga; conscientização
Resumo: O presente artigo apresenta um projeto de intervenção pedagógica, na área de
Ciências, desenvolvido junto a alunos de 5a e 6a séries do Curso Fundamental do Colégio
Estadual Attílio Codato - Ens. de 1º e 2º Graus, no segundo semestre de 2010, sobre o tema Fumo X Saúde. Esse projeto fundamentou-se nos pressupostos estabelecidos pelas Diretrizes
Curriculares do Estado do Paraná para o Ensino Básico, segundo os quais questões presentes na
realidade social devem ser trabalhadas nas escolas. O cigarro é uma droga socialmente aceita
que compromete a saúde dos indivíduos, da sociedade e do meio ambiente, desse modo,
enquadra-se como tema da área de Ciências. Os resultados superaram as expectativas, pois a
participação foi excelente e se conseguiu divulgação, de alguma forma, junto à comunidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estratégias didático-pedagógicas.álcool e fumo x saúde
Palavras-chave: Família. Escola. Conscientização. Prevenção.
Resumo: Um dos grandes obstáculos para o controle do cigarro e do álcool é o fato de seu
consumo ser aceito pela sociedade como parte de um “estilo de vida”. As crianças crescem num
ambiente onde os cigarros e as bebidas alcoólicas são anunciadas e vendidas em todo lugar,
como se fumar e beber fosse um comportamento normal e desejável. É fundamental, portanto,
tentar mudar o comportamento da sociedade. Sabemos que mudar um viciado é muito difícil, mas
as crianças e os adolescentes constituem um importante segmento a ser trabalhado, pois se
encontram em fase de formação da consciência crítica, da construção da autoestima, da formação
de crenças e da incorporação de hábitos que os acompanharão por toda a vida adulta. Este
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caderno apresenta-se como material de apoio em relação ao tema Fumo e Álcool X Saúde, tema
este que se encontra bastante relacionado às disciplinas ligadas às ciências humanas e da
natureza. Os textos aqui propostos buscam, além de informar, alertar e desenvolver o espírito
crítico em relação às opções que o mundo apresenta, propiciar a interdisciplinaridade, ao propor
atividades que se embasam em conhecimentos de outras áreas, como a da Língua Pátria, de
Matemática, de Geografia e de História.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DEBORA PENICHE TAIRA
ORIENTADOR: MARIO SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS
IES: UTFPR

Artigo
Título: Estratégias para o ensino de Astronomia: uma abordagem tridimensional
Palavras-chave: Astronomia; tridimensional; metodologia.
Resumo: O presente artigo tem por finalidade descrever a implementação da proposta de
intervenção pedagógica desenvolvida junto aos professores de Ciências de um colégio da rede
pública do Estado do Paraná, cuja metodologia se estruturou na aplicação de abordagens
envolvendo o uso tridimensional do espaço para o entendimento de conteúdos básicos de
Astronomia e textos para reflexão voltados para a necessidade de um redirecionamento da prática
pedagógica presente em sala de aula. Sendo a Astronomia um dos conteúdos que estruturam a
disciplina de Ciências, os resultados obtidos sinalizaram a necessidade de se trabalhar de
maneira diferenciada, fazendo uso de modelos tridimensionais para auxiliar o entendimento desse
conteúdo, com a finalidade de suprir possíveis lacunas existentes que dão margem ao
aparecimento e reforço de concepções alternativas errôneas em relação a este conteúdo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estratégias para o ensino de astronomia: uma abordagem tridimensional
Palavras-chave: astronomia; tridimensional; estratégias; ensino.
Resumo: Este material didático foi elaborado com a finalidade de servir como instrumento de
apoio para os docentes de Ciências, tendo como temática de estudo a Astronomia, conteúdo
estruturante das Diretrizes Curriculares para o ensino de Ciências das Escolas Públicas do
Paraná. O caderno pedagógico consta de estratégias e momentos de reflexão, cujo objetivo é
auxiliar o entendimento de conteúdos, que em Astronomia, tem causado muitas dificuldades,
principalmente, aquelas provenientes de erros conceituais e ilustrativos, que com frequência estão
presentes nos livros didáticos utilizados nas escolas e, muitas das vezes, têm apenas reforçado
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concepções alternativas, ao invés de levar o aluno ao conhecimento científico a que se
propõem.As atividades apresentadas, bem como os experimentos sugestionados são de fácil
construção, manuseio e aplicação, pois apesar de sua simplicidade conseguem transpor a ideia
do bidimensional para o tridimensional e auxiliar o entendimento de alguns conceitos básicos de
Astronomia.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DENISE CANEZIN MARQUES
ORIENTADOR: GISELE MARIA DE ANDRADE DE NOBREGA
IES: UEL

Artigo
Título: Alimentação Saudável x Diabetes
Palavras-chave: Obesidade; Diabetes; Adolescência; Alimentação e exercícios.
Resumo: O diabetes se constitui em problema de saúde pública, pelo grande número de pessoas
que apresentam a doença no Brasil. Dados coletados na escola pública brasileira mostram que,
entre os alunos do ensino fundamental, há uma inoperância em relação aos conhecimentos sobre
a necessidade de uma alimentação equilibrada, como fator preventivo no surgimento de algumas
doenças, como o diabetes. Diante disso e considerando o aumento expressivo de jovens obesos,
o presente estudo mostra a orientação do ensino de Ciências para uma reflexão mais crítica sobre
os processos de produção do conhecimento científico tecnológico e suas implicações na
sociedade e na qualidade de vida do cidadão. Buscando, por meio do tema “Alimentação e
diabetes”, a aquisição de conhecimentos e mudanças de hábitos e atitudes, evitando possíveis
problemas à saúde. Tendo consciência dessa problemática, fez-se necessário uma intervenção
que direcionasse as ações para melhoria das condições de vida do homem. Para tal intervenção,
foram realizadas palestras, abordando a importância da boa alimentação e as consequências da
má alimentação.

Realizaram-se oficinas em sala de aula, onde os estudantes tiveram

oportunidade de conhecer os grupos alimentares e as características moleculares das principais
fontes de alimento: açúcares, gorduras, aminoácidos, vitaminas e outros. Cada qual construiu sua
própria pirâmide alimentar e descobriu as vantagens, desvantagens e melhorias necessárias para
sua alimentação.

Produção Didático-pedagógica
Título: Alimentação Saudável X Diabetes
Palavras-chave: alimentação saudável, nutrientes, atividade física, obesidade e diabetes
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Resumo: O presente caderno pedagógico se justifica pela necessidade de orientar o ensino de
Ciências para uma reflexão mais crítica dos processos de produção do conhecimento científico
tecnológico e suas implicações na sociedade e na qualidade de vida dos cidadãos, buscando pelo
tema \"Alimentação e Diabetes\", a aquisição de conhecimentos, mudanças de hábitos e atitudes,
evitando possíveis problemas à saúde. Assim, o trabalho proposto possibilita a utilização dos
diversos elementos da prática pedagógica para o ensino de ciências. As metodologias utilizadas
no caderno pretendem incentivar a pesquisa, leituras científicas, atividades em grupos,
questionamentos, observação, registros, produções e aula expositiva, tomando-se como modelo
de estudo a obesidade e alimentação saudável.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DENIZE TEREZINHA NARDI MACHADO
ORIENTADOR: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A água e o ensino de ciências naturais: um estudo sobre a influência do conhecimento
científico para a compreensão de problemas ambientais locais relacionados à água e busca de
soluções.
Palavras-chave: água, sensibilização, alunos, sala de aula.
Resumo: Este artigo teve por finalidade discutir a temática água no ensino de ciências naturais. O
objetivo esteve permeado na compreensão de que a água é um recurso natural e deve ser
utilizado de forma consciente, uma vez considerado um bem de valor inestimável para toda a
população. Sob este aspecto tornou-se relevante desenvolver ações de reflexão crítica através de
proposta de sensibilização que levou os alunos a tomada de consciência, estruturação de valores
e atitudes que colaboram para a superação de problemas sócio ambiental existente no município
de Catanduvas. Dentre as várias ações desenvolvidas no PDE, o encaminhamento metodológico
com os alunos caracterizou-se por ser um caderno didático, que continha atividades que foram
desenvolvidas em sala de aula, tendo como resultado a melhoria no uso racional da água e a
preservação dos recursos hídricos do município, sendo identificado pelos alunos focos de poluição
no Arroio Passo Liso e por conseguinte foram realizados estratégias de reparação, tendo como
resultado a participação efetiva nas questões ambientais, bem como a sensibilização de toda a
comunidade em que estão inseridos.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A água e o ensino de ciências naturais: um estudo sobre a influência do conhecimento
científico para a compreensão de problemas ambientais locais relacionados à água e busca de
soluções.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Educação Ambiental; atividades de sensibilização e água.
Resumo: Esse material foi construído partindo do pressuposto que o estudo investigativo deve
buscar suas raízes no \"chão da escola\", na relação que os alunos têm com a comunidade, na
construção coletiva de conhecimentos. Frente ao quadro de escassez de água potável, do
consumo exagerado e a degradação ambiental entre outros problemas, observa-se a necessidade
de desenvolver este Caderno Pedagógico que propõe trabalhar segundo pressupostos da
Educação Ambiental, para uma tomada de consciência que contribua para a superação de
problemas socioambiental causado pelo desperdício de água potável

e o uso indevido do

ambiente. Pretende-se com este material sensibilizar a comunidade e os alunos das 5ª seríes do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, no municipio de Catanduvas
Pr, sendo desenvolvido através de revisão bibliográfica, pesquisa de campo e entrevista com os
pais. Para despertar uma consciência ecológica que leve a preservar os recursos naturais,
construção do conhecimento, valores e atitudes ambientalmente corretos em relação ao uso da
água. Espera-se assim ampliar uma proposta de qualidade de vida, para tanto utilizar-se-a de
estudos e atividades práticas que propiciem a compreensão de problemas ambientais
relacionados a questão da água e busca de soluções.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DJALMA DE CARVALHO
ORIENTADOR: ROGERIO FERNANDES DE SOUZA
IES: UEL

Artigo
Título: Montagem de um insetário como abordagem para o estudo dos insetos
Palavras-chave: Ensino de ciências; Insetário; insetos; coleta.
Resumo: Este artigo apresenta os diversos procedimentos e os resultados da implementação da
proposta pedagógica “Montagem de um Insetário como Abordagem para o Estudo dos Insetos”
desenvolvida no Colégio Estadual Carmela Dutra, da cidade de Guaraci-PR. Um insetário é uma
coleção de insetos devidamente classificados e identificados para a observação, estudo e
exposição. Para a sua execução, foram

desenvolvidas uma série de atividades junto aos

estudantes de uma turma da 6ª série, tais como: a leitura de textos, a confecção de cartazes e a
elaboração de debates. Além disso, foram realizadas as seguintes atividades práticas: a
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preparação do material de coleta, a saída a campo, bem como a classificação, conservação e
acomodação dos espécimes coletados. A abordagem utilizada permitiu trabalhar os insetos a
partir de um enfoque multidisciplinar, dentre eles, a importância econômica, para o meio ambiente,
para a agricultura e para a saúde humana. Observou-se um melhor aprendizado do conteúdo,
uma participação mais ativa dos estudantes na construção do conhecimento e, até mesmo, uma
modificação significativa da visão que estes tinham sobre esse grupo de organismos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Montagem de um Insetário como Abordagem para o Estudo dos Insetos
Palavras-chave: Insetos, insetário, coleta, identificação dos insetos.
Resumo: O estudo sobre os seres vivos normalmente baseia-se nas informações contidas nos
livros didáticos. Porém, muitos assuntos poderiam ter uma abordagem prática que possibilitaria
uma aprendizagem mais acessível e eficiente. Este Caderno Pedagógico contempla orientações
que permitirá a montagem de um insetário, com informações textuais para uso dos estudantes e
professores para as atividades de coleta, identificação e conservação dos in setos. O Caderno
Pedagógico está dividido em Unidades, onde o professor fará questionamentos sobre o
conhecimento e a visão que os estudantes têm sobre os insetos, em seguida uma descrição geral
dos mesmos. Os estudantes serão estimulados a coletar e conservar diferentes insetos a partir
das orientações descritas em uma das Unidades e preencherão uma etiqueta informando o local
da coleta, a data e o nome do coletor. Faremos um estudo sobre a importância dos insetos para o
meio ambiente, saúde e agricultura. Uma das Unidades faz a descrição das principais ordens dos
insetos, possibilitando classificá-los e no laboratório da Escola os alunos aprenderão a acomodálos adequadamente concretizando o Insetário.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DORACI CONCEICAO BISPO
ORIENTADOR: BRUNO LUIZ DOMINGOS DE ANGELIS
IES: UEM

Artigo
Título: O paisagismo como ferramenta para a educação ambiental na escola pública
Palavras-chave: Educação Ambiental. Paisagismo. Ferramenta Pedagógica.
Resumo: O presente trabalho teve por objetivo principal utilizar a ciência paisagística como
ferramental para o desenvolvimento da Educação Ambiental. O projeto foi aplicado no Colégio
Estadual Hilda T. Kamal de Umuarama, envolvendo alunos de 5ª Série do Ensino Fundamental, no
ano de 2010. As estratégias de ação contemplaram as bases filosóficas do pensamento ambiental
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como ponto de partida, para vincular o meio ambiente ao desenvolvimento e à sustentabilidade. O
projeto comportou duas fases: uma teórica e outra prática. Na parte teórica desenvolveu-se junto
aos alunos conceitos e conhecimentos relativos à temática. No tocante à prática aplicaram-se os
conhecimentos adquiridos pelos alunos na implantação de jardins, a partir de estudos dos
elementos vegetais, solos e estética. Como resultado final tem-se uma ambiente mais agradável
de convivência, e a apreensão de valores de preservação do meio ambiente. O paisagismo como
ferramenta de ensino em educação ambiental não se dá por atividades pontuais, mas por toda
uma mudança de paradigmas que exige uma contínua reflexão e apropriação dos valores que
remetem a ela, e as dificuldades enfrentadas pelos alunos nos desdobramentos das atividades
assumem características ainda mais decisivas frente à realidade concreta em transformação.
Esse é o objetivo maior da proposta apresentada: o fortalecimento da relação humana da cultura
do grupo. A proposta de intervenção oportunizou a vivência de experiências que articulam
diferentes áreas do conhecimento. Os alunos exploraram as diversas percepções sensórias,
apropriando-se dos elementos da natureza que foram oferecidos nas situações de aprendizagem
organizadas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Paisagismo como ferramenta para a Educação Ambiental na Escola Pública
Palavras-chave: Educação ambiental, paisagismo,recurso pedagógico, escola pública
Resumo: A presente proposta justifica-se à medida que propõe contribuir para a melhoria do
aspecto paisagístico da escola pùblica, tendo o paisagismo como um recurso articulador de uma
proposta de educação Ambiental. Portanto, o objetivo é contribuir para uma proposta de educação
ambiental na escola pública, tendo o paisagismo como recurso integrador dos educandos com a
natureza. Mais especificamente, busca-se demonstrar a influencia do paisagismo nas ações
comportamentais de docentes, discentes e funcionários na estética do ambiente escolar;
despertar os alunos para a importância das mudanças sócioambientais na comunidade escolar;
propiciar interação dos alunos com o meio ambiente, despertando o interesse pela educação
ambiental. As estratégias de ação contemplarão as bases filosóficas do pensamento ambiental
como ponto de partida, para vincular o meio ambiente ao desenvolvimento e à sustentabilidade.
Do mesmo modo, proporciona-se uma série de princípios que orientam a ação educativa no
espaço escolar, tendo na perspectiva Histórico-cultural seu ponto de apoio, por considerar que os
sujeitos aprendem os conteúdos científicos escolares quando lhes atribui significados. Os
conceitos ambientais serão desenvolvidos durante todo o processo, para motivar os alunos à
reflexão, solução dos problemas ambientais e formação de valores.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DULCE DE ANDRADE
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS NEVES CORREA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Cultivo de horta, uma alternativa na escola
Palavras-chave: Horta na escola. Trabalho coletivo. Alimentação saudável.
Resumo: Este trabalho pretende mostrar a importância da implantação de hortas nas escolas, é
um projeto que pode ser realizado tanto nas escolas que possuem um terreno disponível como
nas que não possuem, pois os alunos poderão produzir canteiros com materiais recicláveis. Têm
conhecimentos através de estudos realizados, que a alimentação dos brasileiros contém
pouquíssimos nutrientes. É o caso das vitaminas D e E, que são encontradas naturalmente nos
alimentos. A ausência desses dois nutrientes provoca problemas graves de saúde, como
osteoporose, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Portanto, o foco principal deste é
demonstrar que trabalhar com horta escolar é levar as crianças a terem uma alimentação
saudável e trabalhar coletivamente.

Para esse fim, poderíamos plantar tantas variedades de

plantas possíveis. Aprender a comer comida saudável é apenas um dos muitos temas que
precisam ser trabalhados. A chave para o desenvolvimento das crianças e dos seus meios de
vidas futuras, são, uma nutrição adequada e uma boa educação. Estas prioridades estão
refletidas no primeiro e no segundo desenvolvimento deste Milênio. As crianças que vão para a
escola com fome não podem aprender bem. Sendo assim, foi elaborado este projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Cultivo de horta, uma alternativa na escola
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Esse estudo tem como premissa básica reforçar, enriquecer a merenda escolar e
resgatar o plantio de horta doméstica, colocando o aluno do centro urbano em contato com a
terra, permitindo a interatividade da ação educacional na relação direta com o fazer cultural e as
relações do homem com a terra. A horta, busca ainda mudar os hábitos e gostos alimentares dos
alunos, já que todos os alimentos produzidos serão utilizados na cozinha da escola. Implantar a
horta escolar de forma interdisciplinar e vivenciada, com o objetivo de que a natureza possa ser
compreendida como um todo dinâmico e o ser humano como parte integrante e agente de
transformação do ambiente em que vive, desenvolvendo nos participantes a noção de plantar para
colher.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DULCE FELIX LOURENCO
ORIENTADOR: ANNECY TOJEIRO GIORDANI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A prevenção da Obesidade na Infância e Adolescência através do Ensino e Aprendizagem
de Conteúdos de Ciências
Palavras-chave: Conhecimento. Prevenção. Obesidade.
Resumo: Atualmente, o interesse sobre os efeitos do ganho de peso na infância e adolescência
tem aumentado consideravelmente, chamando a atenção de toda população. Sendo um problema
sério, merece a atenção dos educadores que acreditam ser a escola um local onde os
conhecimentos científicos, ensinados de maneira correta aos alunos, possam contribuir para uma
mudança de hábitos alimentares. Este projeto teve como objetivo investigar se o conhecimento
científico escolar, sobre alimentação saudável e a prevenção da obesidade na infância e
adolescência, com o uso de atividades diversificadas, apresentou significância para a vida dos
educandos, se os motivou a se tornarem multiplicadores dos conhecimentos transmitidos e
construídos em sala de aula, incentivando estes adolescentes à adesão de novos hábitos
alimentares. Diante das ações propostas e realizadas, verificou-se que alguns resultados positivos
foram percebidos, no sentido de constatar a mudança de seus hábitos alimentares.
Produção Didático-pedagógica
Título: Alimentação Saudável
Palavras-chave: Alimento. Importância. Saudável.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica ( Unidade Didática ) apresenta o desenvolvimento
de um projeto de trabalho voltado para alunos da 7ª série do ensino fundamental, o qual será
colocado em prática levando-se em conta seus interesses e conhecimentos prévios sobre o
assunto, objetivando ampliar os conhecimentos dos educandos sobre o tema e esclarecer sobre a
importância de uma alimentação saudável. Serão trabalhados textos com propostas de atividades
como pesquisas, vídeos, visitas a sites especializados sobre o assunto, oficinas confecção de
cartazes e de pirâmide alimentar que serão usados para posterior exposição para toda
comunidade escolar.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDENILSE GOMES
ORIENTADOR: EDUARDO VICENTINI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Atividades experimentais como prática pedagógica para a explicitação, problematização e
discussão dos conceitos científicos relacionados com o tema ar
Palavras-chave: atividade experimental, ensino de Ciências, práticas pedagógicas.
Resumo: Este artigo tem como objetivos socializar as ações realizadas e os resultados obtidos,
com a implementação de uma proposta pedagógica sobre a atividade experimental no Ensino de
Ciências. As atividades pedagógicas foram aplicadas à alunos de uma 5ª série do Ensino
Fundamental, do Colégio Estadual Liane Marta da Costa, do município de Guarapuava. Os
conteúdos específicos estavam relacionados com o tema ar, e ocorreu a integração dos cinco
conteúdos estruturantes de Ciências. As Diretrizes Curriculares Estaduais descrevem a atividade
experimental como uma prática pedagógica que, devido a sua natureza investigativa, pode
contribuir para a superação de obstáculos na aprendizagem significativa. Dentro da concepção de
ensino adotada nas escolas da rede pública do Estado do Paraná, a disciplina de Ciências visa à
formação de um estudante capaz de compreender de forma crítica as questões relacionadas com
a Ciência. Para isso o professor não deve centrar sua prática pedagógica em um único método,
portanto as atividades experimentais foram associadas com atividades lúdicas, atividades em
grupo, pesquisas e abordagem problematizadora. Para sondagem dos conhecimentos alternativos
dos alunos foi utilizado um pré-teste. As questões foram retomadas, após a realização das
atividades, como forma de observar se ocorreu a substituição do conhecimento alternativo pelo
conhecimento científico. O resultado da aplicação das atividades pedagógicas mostrou o interesse
da maioria dos alunos pelos conteúdos e uma evolução no seu conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: A utilização de atividades experimentais para o desenvolvimento do tema
Palavras-chave: experimentos; laboratório; ar.
Resumo: A atividade experimental é considerada, pelas Diretrizes Curriculares Estaduais de
Ciências, um aspecto essencial para a formação do professor e para a atividade pedagógica,
devendo estar associada à história da ciência e a divulgação científica. Ela, também, é descrita
como uma prática, que devido a sua natureza investigativa, pode contribuir para a superação de
obstáculos na aprendizagem de conceitos científicos. As atividades descritas objetivam a
formação de um estudante, capaz de compreender de forma crítica as questões relacionadas com
a ciência. Outro objetivo é que as atividades propiciem o despertar do interesse e da curiosidade
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do aluno, em relação aos conteúdos a serem trabalhados. As atividades experimentais serão
organizadas e desenvolvidas com diferentes enfoques. Em um primeiro momento, será para
buscar o conhecimento prévio da turma sobre o tema. Esses conhecimentos serão transformados
em situações problema, para o desenvolvimentos dos conteúdos básicos e específicos. Com as
situações problema definidas, terá início o processo de investigação do conhecimento científico,
que será realizado pela interação de outras atividades experimentais, atividades de pesquisa, aula
expositiva, leitura, trabalhos em grupo e debates.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDENIR DOS SANTOS LOPES SANCHES
ORIENTADOR: IVETE CONCHON COSTA
IES: UEL

Artigo
Título: Aprendizagem e prevenção de enteroparasitoses como maneira de transformação da
realidade escolar
Palavras-chave: Parasitas intestinais, giardíase,escolares.
Resumo: A realização deste trabalho faz parte das atividades de formação continuada dos
professores participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), e baseou-se na
coleta de dados por meio de um questionário de avaliação do conhecimento prévio, com os alunos
6ª e 7ª séries do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco – Ensino
Fundamental, Médio e Normal na cidade de Primeiro de Maio – Paraná. Diante da importância das
enteroparasitoses que constituem um grave problema de saúde pública, objetivou-se realizar um
trabalho diferenciado e realmente significativo para o aluno. Pensou-se num projeto que de uma
maneira contextualizada, por meio da realização de exame de fezes, permitisse introduzir e
discutir o conteúdo enteroparasitoses. Assim, utilizando-se elementos do dia a dia dos alunos,
pode-se promover a compreensão da transmissão e profilaxia das enteroparasitoses, visando
mudanças de hábitos nos alunos e evitar assim a contaminação por enteroparasitas. Observou-se
que o projeto foi bem recebido pelos alunos que participaram ativamente
Produção Didático-pedagógica
Título: Parasitoses Intestinais X Saúde
Palavras-chave: Parasitoses Intestinais; Ascaridíase; Giardíase
Resumo: A presente UNIDADE DIDÁTICA está articulada

com o Projeto de Implementação

Pedagógica e tem por objetivo apresentar as Parasitoses Intestinais com um destaque para um
helminto, o Ascaris lumbricoides e um protozoário a Giardia lamblia para alunos de 6ª e 7ª séries
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do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco - Ensino Fundamental, Médio e Normal. Diante da
importância das parasitoses intestinais, não só pelos efeitos diretos que essas infecções causam
na saúde das crianças, mas também como indicador de má condição higiênico - sanitário de uma
população, trabalhar o conteúdo enteroparasitoses juntamente com realização de exame de fezes
dos alunos é uma maneira contextualizada de ensinar o conteúdo parasitoses. Muitas vezes os
alunos desconhecem as parasitoses, sua maneira de contaminação e como pode afetar o
organismo do ser humano. O conhecimento sobre as parasitoses pode despertar o senso crítico
do aluno no sentido de discutir e adotar medidas práticas de prevenção. Deste modo, a formação
dos alunos numa sociedade não pode ignorar os problemas relacionados à transmissão de
parasitoses. Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se por uma pesquisa de natureza
qualitativa, embora não se descarta dados quantitativos relevantes a este projeto de pesquisa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDI ADRIANO PINTO FERREIRA
ORIENTADOR: MARIA JULIA CORAZZA NUNES
IES: UEM

Artigo
Título: Percepção conceitual dos alunos do ensino fundamental sobre os impactos de
represamento: intervenção pedagógica no colégio estadual de Barbosa Ferraz-PR, Brasil
Palavras-chave: Energia; hidrelétricas; Educação.
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos da investigação da percepção conceitual dos
alunos do ensino fundamental sobre os impactos ambientais de represamentos, antes e depois da
intervenção pedagógica. A proposta de intervenção pedagógica teve por objetivos: a) Investigar os
conhecimentos dos estudantes sobre as formas de obtenção de energia; b) Levantar suas
percepções conceituais sobre os impactos da construção de hidroelétricas; c) Desenvolver
intervenções pedagógicas sobre as formas de obtenção de energia pelo homem em diferentes
contextos históricos, e os impactos gerados no ambiente; d) Reavaliar os conceitos elaborados
pelos estudantes após a intervenção pedagógica. Para a consecução de tais objetivos foi
realizada, inicialmente, uma pesquisa qualitativa, tendo como unidade amostral os alunos da 8ª
série do Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz. A intervenção partiu de estudos
teóricos e práticos, entrevistas com usuários de fontes de energia alternativa, elaboração de uma
cartilha com informações práticas sobre formas de se economizar energia elétrica e construção de
maquetes de barragens com material reciclável. A análise dos dados obtidos da segunda
avaliação qualitativa, realizada após a intervenção pedagógica, indicou a ocorrência de uma

46

Ciências 2009
mudança conceitual, quando comparada com a análise dos dados obtidos do levantamento
preliminar das percepções.
Produção Didático-pedagógica
Título: Percepção conceitual dos alunos do Ensino Fundamental sobre os impactos de
represamento: intervenção pedagógica no Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz
do Município de Barbosa Ferraz - PR, Brasil
Palavras-chave: Represamento. Energia. Intervenção Pedagógica.
Resumo: Os impactos ambientais decorrentes da construção de represas hidroelétricas, bem
como formas alternativas de obtenção de energia, têm sido temas de muitos debates na
sociedade atual. Este material tem por objetivos: a) Investigar os conhecimentos dos estudantes
sobre as formas de obtenção de energia; b) Levantar suas percepções conceituais sobre os
impactos da construção de hidroelétricas; c) Desenvolver intervenções pedagógicas sobre as
formas de obtenção de energia pelo homem, em diferentes contextos históricos, e os impactos
gerados no ambiente; d) Reavaliar os conceitos elaborados pelos estudantes após a intervenção
pedagógica. Para a consecução de tais objetivos será realizada uma pesquisa qualitativa, com o
intuito de investigar os conceitos prévios dos alunos. A metodologia se dará através de estudos
teóricos e práticos, entrevistas com usuários de fontes de energia alternativa, elaboração de uma
cartilha com informações sobre formas de se economizar energia elétrica e construção de
maquete de uma barragem com material reciclável.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDILENE SANTOS DE FARIAS
ORIENTADOR: CAROLINA VIVIANA MINTE VERA
IES: UEM

Artigo
Título: Recursos hídricos locais: reconhecimento. recuperação e cuidado.
Palavras-chave: rios; água; recursos hídricos; educação científica; bacia do Rio Piquiri.
Resumo: Águas superficiais são fontes importante de água para todos os seres vivos. É
necessário que haja preocupação em conservar os ecossistemas aquáticos, a fim de garantir
água de qualidade para usos no presente e no futuro. Para isso deve haver tomada de decisão
com responsabilidade e compromisso. O momento atual que os nossos rios passam demanda um
novo olhar por pessoas sensíveis e atentas aos problemas ambientais. Neste estudo são descritas
atividades de sensibilização e de percepção ambiental realizadas com estudantes do ensino
fundamental de Nova Cantú, município rico em recursos hídricos. Inicialmente foi realizado um
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diagnóstico sobre o conhecimento e atitudes dos estudantes frente aos recursos hídricos locais.
Os estudantes da 6ª série “Z” do Colégio Estadual Prof. João Farias da Costa- E.F.M., em 2010,
utilizaram registros fotográficos e entrevistas com pioneiros para resgatar a história local, analisar
a situação atual dos rios locais e compará-la com a conjuntura pretérita do início da colonização
da região nos anos cinquenta. Os estudantes também participaram de visitas a campo, assistiram
vídeos, leram textos, produziram redações, desenhos e uma exposição ao público. Os resultados
nos evidenciam que os estudantes tinham noção da importância das águas das nascentes e rios,
da Legislação Ambiental, mas não aplicavam os princípios fundamentais para mantê-los com água
de qualidade e abundante. A maioria dos estudantes que desenvolveram este projeto provém da
zona rural e utilizam água de nascentes para uso doméstico ou na agricultura. Ao fim do projeto
de intervenção pedagógica, observou-se a mudança de atitudes. A adoção de medidas
preventivas para garantir
Produção Didático-pedagógica
Título: Recursos hídricos locais: reconhecimento, recuperação e cuidado.
Palavras-chave: água, recursos, educação, comportamento, hídricos,
Resumo: Os recursos hídricos locais, cujas fontes estão sendo devastadas pelo ser humano,
precisam ser preservados e cuidados. Os procedimentos que irão ser utilizados neste projeto,
pretendem dar uma visão geral dos impactos humanos nos ecossistemas aquáticos; resgatar a
história do principal curso d’água do município de Nova Cantú; apresentar o desrespeito à
Legislação Ambiental relativa aos cursos d’água locais e estimular o debate sobre o presente e
futuro da exploração para com os recursos hídricos locais. A produção didático será composta por
fotos, vídeos e textos que informarão e subsidiarão a aprendizagem das leis relativas aos cursos
de água. Será feito o convite aos pioneiros entrevistados da cidade para relatar a história local em
sala de aula, bem como o resgate de fotos antigas. Será construída uma maquete interativa da
malha hidrográfica do município com os estudantes, que aliada a outros trabalhos dos alunos
serão expostos à comunidade. A exposição feita pelos estudantes, baseados no resgate histórico,
divulgará a comunidade o impacto de seus atos no passado no estado atual dos recursos hídricos
e convidará a encontrar soluções para o amanhã. Esperam-se mudanças efetivas de atitudes
quanto à postura frente à utilização dos cursos d'água.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDIR MARIA ABREU
ORIENTADOR: SANDRO APARECIDO DOS SANTOS
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: O uso de atividades colaborativas como recursos instrucionais para o ensino do conteúdo
anatomia e fisiologia da digestão.
Palavras-chave:

Ensino

de

Ciências.

Sistema

Digestório.

Aprendizagem

Significativa.

Metodologias alternativas.
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre Ensino de Anatomia e Fisiologia da Digestão.
O referido trabalho foi implementado na sétima série “A” do Colégio Estadual Floriano Peixoto
Ensino Fundamental Médio e Profissional, de Laranjeiras do Sul, Paraná. Tendo como base a sala
de aula, a proposta didática elaborada, foi desenvolvida com o objetivo de investigar sua eficácia,
procurando perceber a possibilidade do educando produzir o conhecimento de forma envolvente e
construtiva. Foram analisadas as reações dos estudantes e as formas de se trabalhar os
conteúdos de Ciências de uma maneira integrada e efetiva, utilizando-se, para isso, de
experimentos com o apoio do diagrama ADI (Atividades Demonstrativo-Interativas) e mapas
conceituais, procurando facilitar a aprendizagem significativa, com maior interação entre educador
e educando. Abordou-se também, através de simulações, a importância do uso do computador
como ferramenta para aprimorar os conhecimentos e melhorar a comunicação entre educando e
professor. Destaca-se neste trabalho a Teoria de David Ausubel referente à Aprendizagem
Significativa, que acontece quando há uma evolução de conhecimentos relacionados com aquilo
que o educando já conhece. Os principais resultados apontam para a eficácia da metodologia
utilizada.
Produção Didático-pedagógica
Título: O uso de atividades simulação computacional, experimentos e mapas conceituais como
recurso facilitador da aprendizagem significativa para o ensino do conteúdo Anatomia da Digestão.
Palavras-chave:

Ensino

de

Ciências;

Sistema

Digestório;

Aprendizagem

Significativa;

Metodologias alternativas.
Resumo: Esta produção didático-pedagógica propõe que os conteúdos de Ciências sejam
trabalhados de forma contextualizada, e que ocorra a integração de conceitos evitando a
fragmentação dos conteúdos, tornando-os mais interessantes e proporcionando aos alunos um
aprendizado mais efetivo. Por isso a importância de se trabalhar com diferentes metodologias,
promovendo uma aprendizagem significativa. Para tanto serão utilizados experimentos,
simulações computacionais, ADI (Atividades Demonstrativo-Interativa) e mapas conceituais. O uso
desses instrumentos é de fundamental importância para as aulas, contribuindo para o
enriquecimento do conteúdo e para melhor envolvimento dos alunos no processo ensino
aprendizagem. O assunto escolhido foi Sistema Digestório que faz parte do conteúdo estruturante
Sistemas Biológicos. Destaca-se nesta produção didático-pedagógica a Teoria de Ausubel
referente à Aprendizagem Significativa, que acontece quando há uma evolução de conhecimentos
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relacionados com aquilo que o aluno já conhece chamado por Ausubel de subsunçor, esse novo
conhecimento ancora-se nos conceitos que o aluno possui. Espera-se com isso tornar as aulas de
Ciências desafiadoras e ao mesmo tempo incentivar os alunos a buscar sua própria maneira de
aprender.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDMEA ROSANE CARVALHO
ORIENTADOR: JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Desenvolvendo a Educação Ambiental Crítica na Escola através do Ensino de Ciências:
um estudo de caso no ensino fundamental.
Palavras-chave: ambiente; preservação; educação ambiental; cidadania.
Resumo: O artigo apresenta o resultado de um Trabalho de Intervenção Didático-Pedagógico
realizado em uma turma de sexta série do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Castro Alves
- EFMP, localizado na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, cuja intenção foi de
oportunizar aos estudantes a compreensão das questões ambientais no sentido de criar valores,
atitudes e ações para a melhoria do meio ambiente em que vivem. O desenvolvimento das aulas
se deu a partir da utilização de filmes e textos relacionados com a Educação Ambiental dentro do
contexto escolar. Os temas discutidos foram registrados por meio de relatórios que abordaram
metodologias da prática educacional com o objetivo de explorar as potencialidades ambientais
trazidas pelos alunos. A partir daí, ajudar no desenvolvimento de uma postura ética sobre as
formas de vida deste planeta, respeitar seus ciclos e compreender os processos de exploração do
ambiente, possibilitando o conhecimento específico das relações entre os seres vivos e suas
características, resgatando valores que permitam pensar a sustentabilidade com vista a promover
uma boa qualidade de vida para todos. Como resultado foi observado o envolvimento dos
estudantes com as atividades de Educação Ambiental, demonstrando ter percepção clareza da
responsabilidade de cada um em relação ao ambiente.

Produção Didático-pedagógica
Título: Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA): considerações sobre sua efetividade no
contexto do ensino formal e não formal
Palavras-chave: Educação Ambiental; política; professores.
Resumo: Esta Unidade Temática é um instrumento de estudo que contribui para a formação em
Política Pública dos professores. Objetiva subsidiar o aprofundamento teórico-prático e refletir
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sobre a Lei 9795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) no ensino formal e não
formal. Para que o professor crie condições que permitam uma interconexão com o processo
educacional para alcançar uma aprendizagem diferenciada, pois a Educação Ambiental é um
instrumento necessário para se atingir o ideal de uma sociedade sustentável. A concretização
deste objetivo depende diretamente de processos formativos que fundamentam a prática
pedagógica em Educação Ambiental, que promovam uma correta transferência de conteúdos aos
estudantes, buscando explicitar a dimensão educativa através de leis vigentes na Constituição
Federal.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELAYNE STELMASTCHUK
ORIENTADOR: BRUNO MIGUEL NOGUEIRA DE SOUZA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Construindo Blog: Promovendo a Interatividade no Ensino de Ciências e o Uso de
Ferramentas Tecnológicas no Processo Pedagógico.
Palavras-chave: blog, colaboração, interação, tecnologia, inclusão.
Resumo: O presente artigo resulta do trabalho da inclusão digital de alunos do Ensino
Fundamental público utilizando blogs, visando reunirem em um único endereço eletrônico
recursos multimidiáticos de valor educacional para o ensino de Ciências. Inicialmente, os alunos
da Escola Estadual Dr. Aloysio de Barros Tostes em Nova Fátima, Paraná, tiveram a apresentação
de ferramentas e conceitos básicos para a criação de blogs. Em uma segunda etapa, os alunos
foram estimulados a criar os seus próprios blogs temáticos, além de acompanhar o blog principal
criado pelo educador. Através de vídeos, imagens, animações, notícias e diversos outros recursos
disponíveis na Internet, já corretamente coletados no blog do professor e relacionados com o
conteúdo ministrado em sala de aula, os alunos

puderam desenvolver maior capacidade

investigativa e despertaram sua curiosidade sobre tópicos de Ciências e dessa forma aumentaram
aumentar seu rendimento escolar, além de torná-los mais conscientes e preparados para a
manipulação de conteúdo da Internet. Através do acompanhamento dos alunos da 6ª Série (7º
Ano) foi possível notar que o resultado esperado foi de fato alcançado analisando-se as notas na
disciplina e o índice de reprovações. O uso de blogs temáticos, portanto, se mostrou uma boa
ferramenta auxiliadora no ensino de Ciências.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologias da informação como auxílio pedagógico no ensino de ciências na temática de
astronomia
Palavras-chave: Astronomia; solstícios; equinócios; afélio; periélio.
Resumo: A apropriação do conhecimento científico pelo estudante no contexto escolar implica a
superação dos obstáculos conceituais. (DCEs, 2008, pg. 60). Dentro deste contexto, precisamos
ficar atentos a esses obstáculos presentes no conhecimento que o aluno traz com ele e a sua
interpretação para o mesmo. Podemos utilizar metodologias para a sistematização do
conhecimento, transformando para a linguagem científica o saber que o mesmo tem de suas
próprias observações do mundo que o cerca. O Material didático pedagógico é Objeto de
aprendizagem, Um material multimídia que aborda o conteúdo estruturante: Astronomia, que
poderá ser trabalhado dentro do conteúdo Básico: movimento terrestre e astros, de acordo com o
objetivo que cada professor propor, isto é de fundamental importância, pois não é um material
pronto e acabado ele tem várias formas de ser abordado. Este material possibilita várias
discussões e estudo sobre o assunto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELENI FONTEQUE
ORIENTADOR: MARCELO EDUARDO FRERES STIPP
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Sobrevivendo às Consequências das Alterações Climáticas no Cotidiano
Palavras-chave: clima, mudanças, atitude, conservação, preservação.
Resumo: Aborda a temática das alterações climáticas observadas e vivenciadas pela
humanidade atual. Enfatiza as mudanças de atitudes com objetivo de que possam ajudar a
melhorar a situação presente, buscando alternativas simples para conservação e preservação do
ambiente como um todo. Identifica os fenômenos e danos climáticos como responsabilidade de
todos em relação à situação do clima mundial após análises e reflexões de situações discutidas e
revistas em favor da humanidade tratando-a como parte integrante do ambiente e não como seu
proprietário, concluindo que por mais simples que seja a atitude no cotidiano, sua intervenção
diante dos problemas ambientais evidencia que o importante é a prática, focalizando mudanças
significativas.
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Produção Didático-pedagógica
Título: As Alterações Climáticas e o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Clima; mudanças; conservação; atitude; ambiente.
Resumo: Este trabalho justifica-se pela necessidade de levar o entendimento dos fatores
ambientais, com destaque o clima e suas interpelações a vista do ementário da disciplina de
Ciências. O objetivo é relacionar o tema ao fator atitudes no cotidiano se contribuem para a
preservação e conservação do ambiente adequando à prática do ensino de Ciências na sala de
aula. Ampliar as fontes de informações causadas pelas alterações climáticas e a relação com os
problemas causados no ambiente. A metodologia será embasada na leitura e análise de textos
sobre ambiente e sustentabilidade, biodiversidade, alterações climáticas, aquecimento global e
efeito estufa, água, lixo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELENICE FELIS DA SILVA
ORIENTADOR: JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Desenvolvendo a criticidade ambiental através do estudo da mata ciliar e de seu papel na
conservação do ecossistema aquático
Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mata Ciliar.
Preservação da Água.
Resumo: A intervenção pedagógica teve como público alvo os estudantes da Educação de
Jovens e Adultos dos anos finais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Barão do Rio
Branco - EFMP, no Município de Assaí PR, valendo-se de estratégias para promover a cultura
ambiental através da Educação. Os conhecimentos teóricos e práticos foram suportes para pensar
atitudes que levaram a construção de agentes transformadores da sua realidade local, cidadãos
críticos, capazes de reinventar atitudes em favor de um ambiente saudável, proporcionando assim
uma melhor qualidade de vida para si e para os outros. Foram feitos estudos reflexivos e práticos
sobre os problemas ambientais e a preservação das matas e florestas, com recorte no
reflorestamento das margens de rios, lagos, nascentes, mananciais, entre outros, designada na
região do Norte Pioneiro no Estado do Paraná, como “mata ciliar”, que justificam a presente
intervenção pedagógica. Diante disso, a indagação que se fez nesta pesquisa: É possível
construir com os estudantes, através do conhecimento sobre reflorestamento da vegetação ciliar,
a compreensão da importância da conservação dos ecossistemas aquáticos? Deste modo, a
intervenção pedagógica objetivou-se em instrumentalizar os estudantes da Educação de Jovens e
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Adultos com conhecimento teórico e prático sobre a importância da mata ciliar como meio de
preservação da qualidade da água e do meio ambiente em que vivem. A metodologia utilizada foi
a pesquisa de campo de observação direta, através do método de abordagem dedutivo e de
pesquisa qualitativa na modalidade interpretativa no procedimento da pesquisa-ação, buscandose compreender in loco, a realidade na cidade de Assaí - PR.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estudo da preservação da mata ciliar e qualidade da água como estratégia para a
Educação Ambiental na Educação de Jovens e Adultos.
Palavras-chave: EJA, educação ambiental, mata ciliar, qualidade da água.
Resumo: A importância dessa Unidade Temática é relacionar a mata ciliar, qualidade da água e
educação de adultos, objetivando o aprimoramento didático pedagógico dos estudantes da EJA e
viabilizar a Educação Ambiental com enfoque interdisciplinar, contribuindo para a formação
integral e com o desenvolvimento da consciência crítico filosófica desses sujeitos sociais. Todo o
trabalho fundamenta-se em leituras e resenhas de materiais disponíveis em dados secundários
como metodologia bibliográfica. Espera-se que presente material possa auxiliar os colegas
professores para o enriquecimento de suas práticas pedagógicas e, colaborar com a
aprendizagem dos alunos, fomentando a Educação Ambiental como estratégia pedagógica
emancipatória na educação dos estudantes em qualquer faixa de escolarização.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELENIR TERESINHA BALESTRIN MARMENTINI
ORIENTADOR: SANDRA LUCINEI BALBO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar para adolescentes
Palavras-chave: Adolescentes. Hábitos alimentares. Práticas pedagógicas.
Resumo: O presente trabalho consiste em despertar e sensibilizar os adolescentes das sétimas
séries do Colégio Estadual São João, sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis e
equilibrados. Essa sensibilização ocorre por meio de diversas práticas pedagógicas: teste de
hábitos alimentares dos adolescentes, explicação e cálculo do índice de massa corporal (IMC) dos
alunos, utilização de recursos audiovisuais, cultivo na horta escolar, aplicação e criação de jogos
educativos, produção de histórias em quadrinhos, realização de teatro, e o uso de textos críticos e
reflexivos nos quais o aluno interpreta e socializa conhecimentos para o processo de ensino e
aprendizagem. Tendo em vista a necessidade de iniciar a mudança de hábitos inadequados dos
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adolescentes em consequência da vulnerabilidade de sua fase e dos diversos fatores do atual
estilo de vida, a promoção de práticas educativas é uma estratégia que possibilita a socialização
de informações e conhecimentos adequados sobre hábitos alimentares. Com a “educação
alimentar e nutricional no ambiente escolar para adolescentes” por meio de ações educativas, os
alunos terão a oportunidade de obter conhecimentos sobre a composição química dos alimentos e
das suas funções no organismo. Os resultados das atividades desenvolvidas foram muito
satisfatórios e demonstraram a viabilidade em promover a sensibilização para a escolha de
hábitos saudáveis e equilibrados com a finalidade de estimular uma cultura de prevenção para
preservar a saúde e a qualidade de vida.

Produção Didático-pedagógica
Título: Práticas pedagógicas para sensibilizar os adolescentes sobre hábitos alimentares
saudáveis e equilibrados
Palavras-chave: Adolescentes, hábitos alimentares, práticas pedagógicas.
Resumo: Em função da mudança dos hábitos diários, os adolescentes dão preferência a uma
alimentação mais prática, consumindo muitas vezes, alimentos desnecessários ao organismo,
conservados por produtos químicos e com sabores alterados e, além disso, o consumo é em
excesso. Essa alimentação poderá trazer consequências sérias, principalmente no crescimento e
desenvolvimento dos adolescentes. Tendo em vista a necessidade de iniciar uma mudança nessa
realidade, a promoção de práticas educativas é uma estratégia que poderá possibilitar a
socialização de informações e conhecimentos adequados sobre hábitos alimentares. A presente
unidade didática tem como objetivo, despertar a sensibilização em adolescentes escolares sobre a
importância de hábitos alimentares saudáveis e equilibrados para o seu desenvolvimento. Para
isso, o aluno poderá entender as composições químicas dos alimentos e suas funções no
organismo, aplicar os conhecimentos adquiridos, pesquisar, debater sobre os hábitos alimentares
inadequados e suas consequências. Sendo assim, o desenvolvimento da unidade didática
constitui-se com a aplicação do questionário para avaliar os hábitos alimentares dos adolescentes,
explicação e cálculo do IMC dos alunos, utilização de recursos audiovisuais com filme, cultivo na
horta escolar, aplicação e criação de jogos educativos, produção de histórias em quadrinhos,
realização de teatro, e o uso de textos críticos e reflexivos onde o aluno possa interpretar e
socializar conhecimentos para o processo do ensino e aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIANE APARECIDA DUBIELI MONTIPO
ORIENTADOR: RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: O Sistema Solar na História da Astronomia e sua Compreensão através de escalas de
medidas e de distâncias.
Palavras-chave: Astronomia. Sistema Solar. Abordagens. Estratégias. Modelagem.
Resumo: A Astronomia é, possivelmente, a ciência mais antiga da Humanidade. Foi através da
observação do céu e buscando explicações para fenômenos como o dia, a noite, as estações do
ano, os eclipses do sol e da lua, as fases da lua, os cometas e outros, que os povos primitivos
iniciaram a construção do conhecimento astronômico. Ao observarmos fenômenos astronômicos,
procuramos explicações para acontecimentos como movimento aparente do sol, as fases da lua,
as estações do ano e as marés, assim como viagens espaciais e outros. Satisfazer a curiosidade
humana requer estudos, discussões e construção de significados e, no assunto em questão, há
uma nítida necessidade do conhecimento de conceitos científicos para o entendimento das
questões astronômicas. A execução da proposta propiciou aos envolvidos a oportunidade de
compreensão de fenômenos ligados à astronomia, partindo de suas pré-concepções (identificadas
em

pesquisa

prévia),

através

de

inúmeras

metodologias

(exposição,

construção

e

experimentação) e de estratégias (pesquisa, atividades em grupo, observação, modelagem
utilizando vários materiais, recursos instrucionais e lúdicos). O trabalho realizado baseou-se num
estudo dos conteúdos de Astronomia, especificamente sobre a História da Astronomia chegando
até a nova configuração do Sistema Solar, mostrando também, para alunos do Ensino
Fundamental, de forma simples e didática, as escalas de medidas e de distâncias do sistema
planetário em que vivemos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Sistema Solar na História da Astronomia
Palavras-chave: Astronomia. Sistema Solar. Abordagens. Estratégias. Modelagem.
Resumo: A Astronomia, considerada “uma das ciências de referência para os conhecimentos
sobre a dinâmica dos corpos celestes” (DCE, 2008), é um dos cinco Conteúdos Estruturantes da
Disciplina de Ciências. Este conteúdo estruturante possibilita estudos e discussões sobre a origem
e a evolução do Universo e a DCE de Ciências aponta o sistema solar como um dos conteúdos
básicos que envolvem conceitos científicos necessários para o entendimento de questões
astronômicas. Ao trabalharmos o conteúdo básico sistema solar, nos deparamos com livros
didáticos onde este conteúdo é demonstrado através de figuras esquemáticas, sem escala
definida, causando uma série de confusões quanto a tamanhos e distâncias, dificultando sua
compreensão. Este material propõe a escolha de certas abordagens, estratégias e recursos
pedagógicos como a utilização de textos e vídeos que facilitem a compreensão, por parte dos
alunos, sobre a formação, localização, composição e dimensões do sistema solar, e para
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completar, orienta também o desenvolvimento de uma atividade experimental utilizando a
modelagem para levar à compreensão das escalas das medidas de distâncias e tamanhos do Sol
e dos planetas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIANE CENCI PROENCI CARDOZO
ORIENTADOR: DULCE DIRCLAIR HUF BAIS
IES: UFPR

Artigo
Título: Conhecimento sobre as plantas: alecrim, capim-limão e poejo entre alunos do ensino
fundamental em escola da Região Metropolitana de Curitiba
Palavras-chave: Plantas medicinais; conhecimento popular.
Resumo: O artigo teve como objetivo comparar o conhecimento discente sobre o uso do alecrim,
do capim-limão e do poejo, com as informações divulgadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Neste estudo, os alunos participaram de discussão e reflexão sobre as
aplicações corretas das plantas medicinais e os cuidados necessários no cultivo das mesmas. O
trabalho foi desenvolvido entre 100 alunos do ensino fundamental de colégio da rede estadual de
ensino da região metropolitana de Curitiba, no período de agosto a novembro de 2010. A atividade
inicial consistiu em pesquisa realizada pelos alunos junto aos seus familiares, versando sobre a
questão: “O que você sabe sobre as plantas alecrim, capim-limão e poejo?”. Na sequência, os
alunos receberam da professora mudas das plantas pesquisadas para observarem as diferenças
da forma e textura das folhas e o aroma característico, resultando na análise comparativa sobre
as semelhanças e as diferenças identificadas, mediante textos e desenhos elaborados pelos
alunos. No desenvolvimento do projeto, os alunos participaram de aulas para aprofundamento
teórico sobre as funções medicinais, contra-indicações, formas de uso, efeitos adversos, nome
científico e popular das plantas pesquisadas, seguidas por debates e a produção de um texto com
as análises comparativas entre as informações da ANVISA e as informações obtidas pelos alunos.
Foi constatado o risco do uso incorreto dessas plantas, por falta de conhecimento científico,
cabendo à escola esclarecer sobre o uso correto das plantas medicinais.

Produção Didático-pedagógica
Título: Plantas Medicinais e Cultura Afro-Brasileira
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Cultura Afro-Brasileira. Medicina Popular.
Resumo: Neste material é abordado o uso das plantas medicinais, vinculado a alguns aspectos
da cultura afro-brasileira, tendo como público alvo alunos da 6ª série (7º ano) do ensino
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fundamental. É composto por três unidades, a serem trabalhadas sequencialmente. A primeira
unidade abordará o histórico sobre o uso das plantas medicinais em várias civilizações e será
contada por dois personagens: Roger e Lili. A segunda unidade tratará sobre quatro ervas
medicinais - alecrim, arruda, capim-limão e poejo, com informações referentes a composição
química, funções medicinais, formas de uso, precauções, mitos e o uso dessas ervas na culinária.
Algumas informações sobre as religiões afro-brasileiras, lendas e o uso de plantas nessa cultura,
encontrá-se na terceira unidade. Neste caderno há sugestões de atividades, dicas de sites e
indicações bibliográficas. O objetivo deste material é mostrar o histórico, a cientificidade, mitos e
crenças sobre as plantas medicinais e ainda justificar o uso das plantas na cultura afro-brasileira,
permitindo a aprendizagem e o respeito às expressões culturais negras.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELISABETE TERESINHA URBIK
ORIENTADOR: SANDRO APARECIDO DOS SANTOS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O Uso da Técnica dos Botões e de Mapas Conceituais no Ensino de Fitoterápicos, numa
Perspectiva Integradora
Palavras-chave: Medicina Popular. Fitoterápicos. Mapas Conceituais. Técnica dos Botões.
Abordagem Integradora.
Resumo: Este artigo, através de uma proposta de intervenção desenvolvida na Escola

de Rio

Azul-Paraná, procura resgatar a medicina popular, que está incorporada aos atos concretos,
cotidianamente vividos. Estes atos estão cristalizados em hábitos, costumes e tradições, que
muitas vezes, não nos damos conta do quanto ela é importante, sendo praticada na esfera
familiar, trazendo para o convívio escolar. No desenvolvimento do conteúdo, ocorreu abordagem
de acordo com uma perspectiva integradora, aplicando-se a técnica dos botões e usando os
mapas conceituais, no sentido de auxiliar e inovar a aprendizagem nos seus diversos aspectos,
nos conteúdos da disciplina de Ciências e com o objetivo de melhorar o entendimento dos alunos
sob o ponto de vista científico da medicina popular, de acordo com o que eles já aprenderam em
seu convívio familiar .

Produção Didático-pedagógica
Título: O Uso da Técnica dos Botões e de Mapas Conceituais No Ensino de Fitoterápicos, numa
Perspectiva Integradora
Palavras-chave: Plantas medicinais; medicina popular; mapas conceituais; técnica dos botões
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Resumo: Através deste material didático, procura-se resgatar um tema, que por ter um custo
acessível, está sendo muito procurada, para curar os males. A medicina popular está incorporada
aos atos concretos, cotidianamente vividos. Estes atos estão cristalizados em hábitos, costumes,
tradições e muitas vezes, não damos o valor devido e conta do quanto ela é importante, sendo
praticada na esfera familiar, na casa de nossos amigos, vizinhos e parentes, na comunidade onde
moramos, na cidade onde vivemos. Porém não se percebe que é dada devida importância ao
tema em âmbito escolar. Pretende- se neste material desenvolver o ensino dos fitoterápicos, em
uma perspectiva integradora, aplicando-se a técnica dos botões e usando os mapas conceituais
como objetivo de melhorar o entendimento dos alunos sob o ponto de vista científico da medicina
popular.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIZABETE DEPIERI
ORIENTADOR: MARIA DO AMPARO CUNHA PACHECO
IES: UEM

Artigo
Título: Efeito Estufa: causas e consequências
Palavras-chave: Meio Ambiente. Efeito Estufa. Alterações Climáticas. Desequilíbrios Ecológicos.
Resumo: O desenvolvimento do trabalho apresentado neste artigo teve como objetivo sensibilizar
o estudante através de discussão e reflexão sobre a importância do efeito estufa natural para a
vida no Planeta Terra e sobre as maneiras que existem para equilibrar esse fenômeno através do
conhecimento científico e, com isso, refletir sobre a preservação da biodiversidade. A abordagem
metodológica foi fundamentada no livro “Uma didática para a pedagogia histórico-crítica” do
Professor Dr. João Luiz Gasparin, no qual o autor relata os cinco passos da pedagogia históricocrítica: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. De
início foi feito um diagnóstico do que os estudantes já conheciam a respeito do assunto e como
complemento foram realizadas pesquisas, atividades experimentais, atividades em grupo e
elaboração de textos servindo assim de alternativas para cobrir a defasagem entre o que o
estudante já sabia e o conhecimento científico escolar, visando à construção do conhecimento. Os
resultados confirmaram a importância do estudo sobre a história da atmosfera, os ciclos
biogeoquímicos da água e do carbono, e o “Efeito estufa: causas e consequências” ter iniciado do
contexto onde o aluno está inserido, para chegar ao conhecimento científico. O que se pôde notar
foi que a maioria dos estudantes tinha dificuldades para entender as causas e consequências do
efeito estufa.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Efeito Estufa: causas e consequências
Palavras-chave: Meio Ambiente; Efeito Estufa; Alterações Climáticas; Desiquilíbrios Ecológicos.
Resumo: O efeito estufa é um processo natural benéfico e imprescindível para a vida na Terra.
Sem ele não seria possível a existência da biodiversidade tal qual a conhecemos. O que vem
ocorrendo é o aumento desse fenômeno causado pelas intensas atividades humanas. Se a
emissão dos gases do efeito estufa continuar aumentando, a temperatura do planeta poderá
aumentar e provocar desequilíbrios ecológicos nos ecossistemas, afetando a biodiversidade. Essa
produção didática se justifica por conter um assunto emergencial para salvar o planeta Terra
desse excesso de aquecimento, por isso orientar os estudantes sobre os desastres ecológicos
que estão acontecendo e poderão acontecer caso não façam nada em relação a esse fenômeno.
Tem como objetivo analisar a importância do efeito estufa natural e de origem antropogênica para
a vida no planeta Terra e a existência de maneiras para equilibrar esse fenômeno, com isso refletir
sobre a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do Planeta e será desenvolvido
fundamentado em “uma didática para a pedagogia histórico-crítica” (GASPARIN, 2002), seguindo
o método prática-teoria-prática e os cinco passos da pedagogia histórico-crítica: prática social
inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIZABETE PONTES FERNANDES
ORIENTADOR: ROSANE MARINA PERALTA
IES: UEM

Artigo
Título: Formação de Bons Hábitos Alimentares - A escola como Incentivadora da Reeducaçãoi
Alimentar
Palavras-chave: Alimentação Saudável. Qualidade de Vida. Reeducação Alimentar.
Resumo: O presente artigo teve como objetivos avaliar os hábitos alimentares .Realizado através
de pesquisa com abordagem qualitativa com os dados obtidos através do contato direto do
pesquisador com o objeto de estudo, com a finalidade de promover interações e reflexões na ação
dos alunos de 5a série,

fornecendo-lhes subsídios e informações gerais e científica para

despertar sua consciência e conseqüente mudança de hábito em relação a uma alimentação
saudável.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de bons hábitos alimentares - a escola como incentivadora da re-educação
alimentar
Palavras-chave: Alimentação saudável. Reeducação alimentar. Qualidade de vida.
Resumo: O Jovem alimenta-se muitas vezes sem ter o conhecimento real e científico dos
prejuízos que uma alimentação inadequada poderá lhe causar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIZABETH COTTING DOS SANTOS
ORIENTADOR: WAGNER JOSE MARTINS PAIVA
IES: UEL

Artigo
Título: O alcoolismo no contexto escolar e familiar
Palavras-chave: alcoolismo, Violência doméstica. Processo ensino-aprendizagem.
Resumo: A violência doméstica é um fator preocupante na sociedade atual causada na maioria
das vezes pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas, que vem atingindo uma parcela significativa
dos educandos, prejudicando o ensino-aprendizagem, pois na maioria das vezes esses
educandos são vitimas de maus tratos dentro de suas casas, onde a dependência provém de
seus genitores, irmãos ou o próprio educando é um dependente químico. Esse trabalho buscou
conscientizar e amenizar a problemática no contexto escolar buscou também o envolvimento de
toda a comunidade escolar e foi uma maneira de trazer os familiares à escola, uma vez que na
atualidade, essa é uma tarefa muito difícil. A turma específica trabalhada foi a 8ª série e foi uma
grande parceira no desenvolvimento dos objetivos traçados no projeto, porém houve também a
colaboração de outras turmas. O álcool é a droga mais utilizada entre estudantes de 1º e 2º graus.
Seu uso tem início precocemente, sendo que 50% dos adolescentes entre 10 e 12 anos já fizeram
uso dessa substância.
Produção Didático-pedagógica
Título: O alcoolismo no contexto escolar e familiar
Palavras-chave: Alcoolismo. Violência doméstica. Processo Ensino-aprendizagem.
Resumo: A violência doméstica é um fator preocupante na sociedade atual, causada muitas
vezes pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas e que vêm atingindo uma parcela significativa de
educandos, prejudicando o ensino-aprendizagem, pois na maioria das vezes, os mesmos são
vítimas de maus tratos dentro de suas casas, onde a dependência provém dos genitores, irmãos
ou próprio educando é um dependente. Essa realidade é comum em nossa escola, portanto,
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pensou-se em uma maneira de tentar reverter esse quadro de dependência através de
campanhas sócio-educativas, visando trazer a família para a escola, tarefa cada vez mais difícil
nos dias de hoje. O trabalho será direcionado mais no sentido da prevenção do uso de bebidas
alcoólicas, conscientizando os mesmos dos malefícios que o álcool causa. A princípio será feito
um questionário onde os alunos responderão anonimamente questões sobre o tema e em seguida
serão desenvolvidas campanhas, palestras, teatros referentes às conseqüências dessa droga
lícita e após levantamento de dados, a comunidade terá acesso a essa estatística para tentar
amenizar esse problema, pois na maioria das vezes, a família não têm idéia que esse fator vivido
em casa acarreta problemas nos filhos que acabam levando-o para a sala de aula através da
indisciplina e evasão.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIZETE BULIGON
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT STANGE
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Agrotóxicos
Palavras-chave: agrotóxico, epis, saúde.
Resumo: O uso contínuo e em grande escala de agrotóxicos, o crescimento do número de
produtores que utilizam defensivos agrícolas e a falta de equipamentos de proteção individual,
fazem com que a saúde de muitos fique exposta a várias doenças e constantes intoxicações. Com
este trabalho busca-se sensibilizar para o problema na comunidade do Distrito de Dois Irmãos no
município de São João - PR, principalmente através da inserção do tema na realidade escolar e o
uso adequado do Equipamento de Proteção Individual - EPI, pois ele é um meio de segurança
essencial quando expostos ao uso de agrotóxicos. Inicialmente foram coletadas informações
através de um questionário aplicado para os alunos da escola e familiares, sobre os problemas
mais comuns que enfrentavam nas comunidades e informações obtidas junto ao Posto de Saúde
Municipal. A partir da realidade encontrada: agricultores com sérios problemas de saúde e a
população consumindo produtos alimentícios produzidos com o auxílio de agrotóxicos, buscou-se
esclarecer a comunidade o uso adequado dos defensivos bem como o uso dos EPIs. A meta
principal desse projeto é despertar nos educandos e seus familiares a responsabilidade como
agente transformador da realidade local em que estão inseridos, sendo críticos exercendo a
cidadania na valorização da qualidade de vida e o equilíbrio do ecossistema.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Agrotóxicos
Palavras-chave: Agrotóxicos, Epis, Saúde.
Resumo: O uso contínuo e de grande escala de agrotóxicos, o crescimento do número de
produtores que utilizam defensivos agrícolas e a falta de equipamentos de segurança individual,
fazem com que a saúde de muitos fique exposta a várias doenças e constantes intoxicações.
Nesta ótica, abre-se um parêntese para a questão do uso discriminado de defensivos agrícolas,
os quais podem favorecer um melhor resultado, entretanto, seus usos inadequados geram graves
consequências à saúde do manipulador e dos demais habitantes do planeta, considerando que
sua amplitude atinge de maneira devastadora o meio ambiente. Este projeto, fundamenta-se na
necessidade urgente de trabalhar os aspectos da saúde preventiva relacionado com o uso de
agrotóxicos. Busca-se sensibilizar educandos e a comunidade Escolar da Escola Estadual De
Dois Irmãos- EF, do município de São João, através da inserção do tema “Agrotóxico: uma
questão de vida ou morte”, principalmente quanto ao uso adequado do equipamento de segurança
individual

(EPI)

quando

expostos

ao manuseio

dos

produtos.

Busca-se trabalhar

a

interdisciplinaridade escolar, esclarecendo as dúvidas, alertando, auxiliando na prevenção de
acidentes e na intoxicação do produtor, e da população . Os alunos que participarão deste projeto
são filhos de agricultores e serão disseminadores do conhecimento em suas propriedades.
Promovendo assim, uma cultura benéfica para si, bem como para o meio em que estão inseridos.
Só é possível mudar ou amenizar os problemas de agrotóxicos , proporcionando conhecimentos
aos alunos e a Comunidade Escolar, fazendo que os mesmos sejam críticos e ativos no exercício
da cidadania.

Disciplina/Área: CIÊNCIAS
Professor PDE: ENEIDE ELIZABETH DA CUNHA FERREIRA
Orientador: Virginia Iara de Andrade Maistro
IES: UEL

Artigo
Título: A sexualidade dos adolescentes sob a influência da mídia
Palavras-chave: Educação sexual. Adolescência. Mídia.
Resumo: O objetivo dessa pesquisa é abrir espaços para reflexões, debates e informações sobre
a influência da mídia na sexualidade dos adolescentes que se encontram no cenário escolar. Para
desenvolver a pesquisa, adotou-se a abordagem metodológica qualitativa. A investigação foi
realizada por meio da construção de mapa conceitual de Novak e Gowin (1996) e de um
questionário sobre conceitos e concepções de sexualidade do adolescente e análise das

63

Ciências 2009
mensagens transmitidas pela televisão e outros meios de comunicação. Os sujeitos da pesquisa
foram 30 adolescentes de uma 7ª série do Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo da cidade de
Apucarana – Paraná. Diante de tanta falta de informação e dificuldade de os jovens refletirem
sobre o explícito e o implícito promovido nas mais diversas mídias, evidencia-se a necessidade
urgente de que as escolas trabalhem com práticas educativas que analisem criticamente a
banalização da violência física e psicológica, a erotização da infância, a cultura do consumo e de
padrões estéticos, e outros dessas mídias com a finalidade principal de levar saúde física e mental
e proteção aos jovens.

Produção Didático-pedagógica
Título: A sexualidade dos adolescentes sob a influência da mídia
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ESTER DE GODOY MACHADO
ORIENTADOR: PAULO INADA
IES: UEM

Artigo
Título: As Interações Ecológicas por Meio de Mapas Conceituais e Recursos Midiáticos
Palavras-chave: interações ecológicas; mapas; recursos midiáticos
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar as experiências pedagógicas vivenciadas
em estudos e atividades teórico-práticas desenvolvidas no período de 2009 e 2010 durante o
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no Estado do Paraná. A proposta surgiu de um
diagnóstico levantado junto aos professores, em que se fundamenta na necessidade de
conhecerem as potencialidades e a aplicabilidade de diferentes recursos para efetivarem com
segurança o seu uso na práxis pedagógica. A implementação foi desenvolvida com professores de
Ciências, do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Bento Mossurunga, no município de
Umuarama e professores de outras áreas da Rede Estadual de Ensino. O trabalho objetivou
facilitar e orientar as professoras de Ciências na elaboração de materiais didáticos, para subsidiar
o trabalho com as Interações Ecológicas utilizando os recursos instrucionais e midiáticos para
produção do material multimídia, atendendo a proposta das Diretrizes Curriculares de Ciências.
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Produção Didático-pedagógica
Título: As Interações Ecológicas por Meio de Mapas Conceituais e Recursos Midiáticos
Palavras-chave: interações ecológicas; mapas conceituais; recursos midiáticos
Resumo: Faz-se necessário o estudo das interações ecológicas para a compreensão da dinâmica
entre os seres vivos e o meio ambiente, tendo em vista que o equilíbrio ecológico é inerente a
todas as espécies existentes no planeta Terra. Tendo esse conhecimento, é possível interiorizar
certos valores, repensar sobre as implicações de nossas ações e assim procurar alternativas que
nos possibilitem mudar as atitudes em relação à natureza. Nesse sentido, o uso de diferentes
recursos auxiliam os estudantes a estarem mais propensos e motivados a aprender. Para tanto,
há a necessidade do docente conhecer as potencialidades e a aplicabilidade desses recursos,
para se sentir mais seguro ao efetivar o seu uso na práxis diária. Objetiva orientar o professor de
Ciências na elaboração de materiais pedagógicos, para subsidiar o trabalho com as Interações
Ecológicas por meio da elaboração de mapas conceituais e recursos midiáticos. A metodologia
será pautada em “Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, Gasparin (2009), composta
de objetivo geral, objetivos específicos, prática social inicial, instrumentalização, catarse e prática
social final. Assim, ocorrerá exposição oral da docente, debate e discussão. O trabalho será
desenvolvido em grupo e fundamentado com o Encaminhamento Metodológico das DCEs e do
texto Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EUNICE MANOEL VIEIRA
ORIENTADOR: JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Educação ambiental, consumo responsável e a questão dos resíduos sólidos
Palavras-chave: Lixo. Educação ambiental. Compostagem
Resumo: A educação ambiental tenta despertar em toda a consciência de que o ser humano é
parte do meio ambiente. Atualmente uma das maiores preocupações do mundo inteiro é a
destinação adequada do lixo, produzido todos os dias pela população, preocupação esta
vinculada diretamente à preservação do meio ambiente. A educação, nesse sentido, deve ser
ressaltada como elemento para a transformação das sociedades, viabilizando o desenvolvimento
de uma nova ética distinta daquela norteadora de uma sociedade de consumo. O presente artigo
busca discutir assuntos como: sociedade sustentável, consumo consciente, política dos 3 R's e
visão de compostagem. Também neste artigo é apresentado e analisado o resultado da
implementação do projeto Educação ambiental consumo responsável e a questão dos resíduos
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sólidos, desenvolvido em 2010 no Colégio Estadual Conselheiro Carrão, na cidade de Assaí (PR)
com estudantes da 6ª série, projeto este implementado no âmbito das ações políticas da
Secretaria Estadual do Estado do Paraná (SEED) voltadas para a formação continuada de
professores - Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).
Produção Didático-pedagógica
Título: Lixo:perigos, desafios e compromissos
Palavras-chave: Educação Ambiental. Lixo. Compostagem. Sustentabilidade
Resumo: O principal objetivo deste trabalho é despertar na comunidade escolar, a necessidade
urgente de se olhar para o lixo com olhar crítico, buscando descobrir formas e maneiras de
diminuir a sua produção na busca de uma sociedade sustentável. O problema relacionado ao lixo
assumiu proporções assustadoras nos tempos atuais, o modo de produção capitalista exige
produção em grande escala, o que provoca sinais de escassez nos recursos naturais e gera uma
grande quantidade de resíduos que causam degradação ambiental com graves reflexos na
qualidade de vida dos seres. A solução para tal questão deve ser fruto do empenho de cada
cidadão. Daí surge á necessidade de tratarmos o tema \'lixo\", com enfoque em termos de
sustentabilidade, pois se não houver um engajamento de todos os setores e principalmente da
comunidade escolar. O nível de degradação somente irá aumentar. Como metodologia usaremos
de questionários, atividades como visitas, filmes e elaboração de uma sistema de coleta de
orgânicos e separação de resíduos, assim como a estruturação de um pátio experimental de
compostagem, distribuição de materiais, feira com oficinas de reciclagem, mostra do resultado da
compostagem e teatro, confecção da unidade didática e produção do artigo científico.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EVERSON HENRIQUE SANTOS
ORIENTADOR: ROSILDA APARECIDA KOVALICZN
IES: UEPG

Artigo
Título: Funções químicas: ácidos e bases
Palavras-chave: química; ensino-aprendizagem; diversificação metodológica.
Resumo: A divulgação da ciência torna-se mais eficiente quando ocorre a práxis, pois nota-se que
há grande dificuldade nos indivíduos de perceber que a ciência faz-se presente em todas as
circunstâncias da vida. Portanto, o objetivo é preparar grupos de alunos da 8ª séries, de forma
teórica, através de leituras e discussões, e de forma prática, confeccionando materiais didáticopedagógicos, como montagem de slides, reprodução de modelos, aulas de laboratório dos mais
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variados títulos (exemplo: Funções Químicas - sugestão dos alunos), para atingir e conquistar o
maior

número

possível

de

novos

participantes,

promovendo

assim,

melhor

“ensino-

aprendizagem”. Esta metodologia fará com que o indivíduo se dê conta dos acontecimentos que o
cercam e que nem sempre lhe são perceptíveis. O grupo participando e vivenciando esta
realidade, acabará constatando que tudo na vida é ciência.
Produção Didático-pedagógica
Título: Funções químicas: ácidos e bases
Palavras-chave: conquistar; promover; ensino-aprendizagem.
Resumo: A divulgação da ciência torna-se mais eficiente quando ocorre a práxis, pois nota-se que
há grande dificuldade nos indivíduos de perceber que a ciência faz-se presente em todas as
circunstâncias da vida. Portanto, o objetivo é preparar grupos de alunos da 8ª séries, de forma
teórica, através de leituras e discussões, e de forma prática, confeccionando materiais didáticopedagógicos, como montagem de slides, reprodução de modelos, aulas de laboratório dos mais
variados títulos (exemplo: Funções Químicas - sugestão dos alunos), para atingir e conquistar o
maior número possível de novos participantes, promovendo assim, melhor “ensino-aprendizagem.
Esta metodologia fará com que o indivíduo se dê conta dos acontecimentos que o cercam e que
nem sempre lhe são perceptíveis. O grupo participando e vivenciando esta realidade, acabará
constatando que tudo na vida é ciência.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: FANNY CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
ORIENTADOR: MARTA REGINA BARROTTO DO CARMO
IES: UEPG

Artigo
Título: Plantas medicinais e saber popular: a natureza cuidando da nossa saúde
Palavras-chave: Plantas medicinais; saber popular; horto medicinal; farmácia caseira;
fitoterápicos.
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado de um trabalho desenvolvido durante o
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE 2009/2010. O projeto foi
desenvolvido com alunos da 6ª série do Colégio Estadual General Antônio Sampaio da cidade de
Ponta Grossa, Paraná. Optou-se por essa série, pelo fato das atividades propostas estarem de
acordo com os conteúdos previstos, abrangendo órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas, e
assim possibilitar a temática sobre a utilização de plantas medicinais e precauções contra seu
mau uso. O trabalho foi contemplado através dos seguintes passos: 1- sondagem do
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conhecimento botânico e nivelamento dos conteúdos necessários para o uso adequado da planta
enquanto remédio; 2- questionamentos sobre a utilização da medicina popular no seu cotidiano; 3aprofundamento do conhecimento de plantas medicinais através da participação de palestras, uso
de tecnologias presente nas escolas estaduais do Paraná, como a TV pen drive, a Internet e ainda
visita ao horto de plantas medicinais da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa); 4organização da horta comunitária no colégio a qual foi divulgada para a comunidade. Esse
trabalho proporcionou o uso de plantas medicinais por parte da comunidade escolar, possibilitando
uma alternativa para a melhoria da qualidade da vida da população.

Produção Didático-pedagógica
Título: Plantas medicinais e saber popular: a natureza cuidando da nossa saúde
Palavras-chave: Saber popular. Princípios ativos. Fitoterápicos.
Resumo: Os educadores têm adquirido grandes responsabilidades perante os alunos e estas não
estão apenas relacionadas com a prática pedagógica, mas também com o seu bem estar. Um dos
aspectos importantes é referente à utilização de medicamentos, sendo que a procura de plantas
medicinais e de produtos naturais vem aumentando acentuadamente. Isto se deve ao aumento
dos preços dos medicamentos industrializados, ao difícil acesso da população à assistência
médica, e ainda, à uma tendência por parte da população a preferir produtos naturais. Esse
projeto de intervenção, busca nas tradições populares e culturais métodos alternativos de
tratamento fitoterápico de fácil aceso que se somem ao conhecimento botânico ensinado no
banco escolar. Através de questionários a serem aplicados junto aos alunos, identificaremos os
seus conhecimento no que se refere às plantas medicinais. Eles participarão de palestras com a
UEPG, farão uso das tecnologias presentes nas escolas estaduais do Paraná, e coonfeccionarão
uma cartilha, além de partir para a organização da horta comunitária da escola e divulgação para
a acessibilidade desse método. Espera-se que esse trabalho possibilite o uso de plantas
medicinais por parte da comunidade escolar, visando melhorar a qualidade de vida da população.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: FATIMA INES SCHNEIDER
ORIENTADOR: ROSALI CONSTANTINO STRASSBURG
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Plantas medicinais e condimentares, resgate do conhecimento popular
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Pesquisa. Conhecimento Popular. Eficácia.
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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo
buscar informações através dos alunos e familiares e compilar os dados obtidos sobre as plantas
com propriedades medicinal e condimentar que se desenvolvem no município de Diamante
D'Oeste, resgatando e preservando o conhecimento popular e conscientizando-os da importância
sobre o cultivo, para prevenção e cura de doenças em doses homeopáticas. Com o avança
tecnológico, aliado ao interesse em se confirmar o conhecimento popular, as plantas medicinais e
condimentares têm tido seu valor terapêutico pesquisado mais intensamente pela Ciência, pois
sua utilização, para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de
prática medicinal da humanidade. Muitos estudos científicos comprovam a eficácia e a segurança
das plantas medicinais e condimentares no tratamento de doenças de forma menos agressiva, já
que esse tratamento estimula as defesas do corpo e funciona como alternativa à medicina
tradicional.
Produção Didático-pedagógica
Título: Automedicação: Analogia entre Medicamentos Alopáticos e Ervas Medicinais
Palavras-chave: Medicamentos, automedicação, cuidado, ervas medicinais
Resumo: O ser humano atual pode ser compreendido e diferenciado das demais épocas pelo seu
elevado consumo de medicamentos. As pesquisas químicas e farmacêuticas no decorrer do
Século XX desencadearam a descoberta de terapêuticas que melhoraram a qualidade de vida das
pessoas, contribuindo para o aumento da sobrevida humana. Todos lutam para que as doenças
crônicas e o processo degenerativo biológico sejam efetivamente combatidos, porém, o elevado
consumo de medicamentos, contudo, não resolveu os problemas de saúde da maior parte da
população. O presente trabalho é resultado de estudos realizados sobre medicamentos, é
composto por três textos: Automedicação e Uso Abusivo de Medicamentos, Medicamentos
Alopáticos e Ervas Medicinais e tem por objetivo subsidiar a Implementação do Projeto e integrar,
na educação formal e na aprendizagem, ao longo da vida, os conhecimentos, valores e
habilidades necessários, para um modo de vida sustentável através das plantas medicinais.
Relatam reflexões, alertam sobre o problema da automedicação tão agravante para a saúde da
população e fazem uma analogia entre o uso de medicamentos alopáticos e as ervas medicinais,
tendo em vista que a procura por terapias naturais vem crescendo nos últimos anos e percebe-se
que as pessoas continuam consumindo medicamentos alopáticos em grande escala.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: GIANE BORTOLANZA
ORIENTADOR: ALVARO LORENCINI JUNIOR
IES: UEL
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Artigo
Título: O Ritmo da Vida no Planeta Terra: As influências dos movimentos dos astros.
Palavras-chave: Ensino da Astronomia. Dificuldades de Ensino e Aprendizagem. Estratégias
diferenciadas.
Resumo: A astronomia é considerada a ciência mais antiga que influenciou as demais. Influencia
diretamente a vida das pessoas e possibilitou ao homem a sua sobrevivência, pois durante o dia
observava o sol e a claridade possibilitava a realização de tarefas como investigar o tempo,
plantar, colher e caçar. A noite, enquanto descansava, observava a lua e suas fases que
indicavam o tempo. Com isso descobriu-se a época de plantio, colheita e organização do
calendário. O ensino da astronomia no Ensino Fundamental é uma exigência das Diretrizes
Curriculares para a educação Básica do Estado do Paraná. O objetivo desse trabalho foi induzir o
aluno à percepção da relação de sincronicidade entre os ritmos biológicos diários e anuais,
provenientes dos movimentos de rotação e translação e as suas influências sobre a vida no
planeta. No final do projeto o aluno deveria identificar os corpos celestes que compõem o sistema
solar, comparar os tamanhos dos planetas em relação ao Sol, compreender como ocorre o dia e a
noite, as estações do ano e a influência dos movimentos dos astros na Terra.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ritmo da vida no Planeta Terra: As influências dos movimentos dos Astros
Palavras-chave: Astronomia. Influência dos Astros. Movimentos Planetários.
Resumo: A astronomia é um conteúdo estruturante, das diretrizes curriculares da educação
básica de Ciências, e demonstram como a ela faz parte de nossa vida de maneira intensa. E, é
esta intensidade que a presente proposta de implementação tem por objetivo demonstrar ao
abordar alguns conteúdos referentes à astronomia apresentando-os de forma mais significativa e
menos abstrata. O conteúdo a ser trabalhado com

alunos do Ensino Fundamental busca

despertar o interesse dos mesmos pela iniciação científica e principalmente levá-los a conhecer as
importantes contribuições dessa ciência para o desenvolvimento da humanidade. A Unidade
Didática tem o objetivo de levar o aluno a perceber a relação de sincronicidade dos movimentos
dos astros com o ritmo de biológico diário e anual dos seres vivos e sua influência na vida do
planeta Terra. As metodologias escolhidas foram a realização de um questionário diagnóstico,
que também será aplicado no final da implementação. A partir do questionário serão
desenvolvidas atividades como leituras de livros, revistas, construção de modelos (oficinas),
atividades em grupo, aula expositiva abordando enfatizado o tema, observação, pesquisas (em
livros e na internet), uso de vídeos e imagens na tv pendrive. Assim, o tema proposto possibilita a
utilização dos diversos elementos da prática pedagógica para o ensino de Ciências.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: GISELA BUENO LAZZARI
ORIENTADOR: ROSANGELA CAPUANO TARDIVO
IES: UEPG

Artigo
Título: O resgate de sementes crioulas, como práxis dentro da Pedagogia da Alternância nas
escolas do campo.
Palavras-chave: Educação do Campo, resgate de sementes crioulas, pedagogia da Alternância,
conservação da diversidade biológica.
Resumo: Este estudo trata de uma implementação do projeto de resgate de sementes crioulas,
arroz vermelho (Oryza sativa L.), visando a instrumentalização de professores que trabalham em
escolas do campo e nas Casas Familiares Rurais. Apresenta algumas reflexões sobre a trajetória
da educação do campo e as formas de exclusão do homem no campo ao acesso à educação,
bem como as diversas formas de praticar agricultura em caminho a sustentabilidade e a
conservação da diversidade biológica dentro das propriedades rurais. O trabalho foi realizado na
Casa Familiar Rural em São Mateus do Sul, tendo como parâmetro as Diretrizes Educacionais das
Escolas do Campo no Paraná. Os resultados revelaram que o resgate de sementes crioulas é um
passo importante na conservação das espécies, além do envolvimento dos três eixos de
sustentação da Pedagogia da Alternância: Escola, família, meio sócio–profissional do jovem, neste
caso a sua propriedade e comunidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sementes Crioulas: Patrimônio da Agricultura Familiar
Palavras-chave: sementes crioulas, resgate, biodiversidade.
Resumo: Este caderno apresenta uma forma de materialização ou formalização escrita e
organizada do processo de experiências e conhecimentos da realidade do jovem e de seu meio
sócio- profissional. Inclui além do tema de estudo elaborado, as conclusões em comum, a visita de
estudos nas propriedades, é um instrumento que permite articular os saberes pessoais do aluno,
de sua família aos conhecimentos gerais, técnicos e científicos, podendo ser utilizado de forma
interdisciplinar por professores das escolas publicas do campo e das demais Casas Familiares
Rurais. Trata em particular de um assunto de interesse mundial, a conservação da biodiversidade,
através de uma prática milenar que leva em conta o conhecimento humano ao se considerar as
sementes crioulas, material vital para a garantia da soberania alimentar. Assim ao trabalhar esse
tema em sala de aula, além de somarem-se as forças para a garantia desse patrimônio à
humanidade, desperta-se o resgate da cultura, do conhecimento embutido nesta semente.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: GLACI BETTES SEIDL
ORIENTADOR: IVANA DE FREITAS BARBOLA
IES: UEPG

Artigo
Título: Aranha marrom e escorpiões de interesse médico: animais peçonhentos, mas importantes
ao equilíbrio ecológico.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Aranha Marrom. Escorpiões.
Resumo: As transformações realizadas pelos seres humanos na natureza geram impactos diretos
e indiretos sobre todas as formas de vida existentes e sobre as condições de saúde. Isso altera o
comportamento ecológico e biológico de alguns animais, como as aranhas e escorpiões. Com o
propósito de sensibilizar os alunos do Colégio João Paulo II - Ensino Fundamental e Médio,
município de Arapoti-PR, sobre os riscos para a população local gerado pelo aparecimento da
aranha marrom (Loxosceles) e escorpiões de interesse médico (Tytius), assim como a
necessidade de investigar as possíveis causas da proliferação dessas espécies no ambiente
urbano é que este projeto foi elaborado. Para isso foi utilizada uma metodologia participativa,
valorizando os conhecimentos e experiências dos escolares, envolvendo-os na discussão e busca
de soluções-problemas para as quais foram utilizadas técnicas de dinâmicas de grupo, pesquisas,
filmes, DVDs informativos e outros. Por meio dos resultados obtidos pretende-se orientar os
escolares sobre os riscos da proliferação destes artrópodes na cidade, evitando-se assim
problemas de saúde pública, além de proporcionar aos alunos uma reflexão sobre o fato de que a
aranha marrom e os escorpiões são animais peçonhentos, mas importantes ao equilíbrio
ecológico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Aranha marrom e escorpiões de interesse médico: animais peçonhentos, mas importantes
ao equilíbrio ecológico
Palavras-chave: Meio Ambiente. Aranha Marrom. Escorpiões.
Resumo: A quantidade de aparecimento e registros de acidentes com aranha marrom e
escorpiões a cada dia aumentam, pois segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de
Arapoti, entre 2007 e 2008, ocorreram 32 casos confirmados somente com a aranha marrom e 12
ocorrências com escorpiões de espécies não identificadas. Pretende-se conscientizar os alunos
do Colégio João Paulo II - Ensino Fundamental e Médio, Município de Arapoti - PR, sobre os
riscos para a população local gerado pelo aparecimento da aranha marrom (Loxosceles) e
escorpiões de interesse médico, assim como a necessidade de investigar as possíveis causas de
surgimento dessas espécies no ambiente em estudo. Esta pesquisa se justifica pela importância
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de se disponibilizar dados de ocorrência das espécies, além de contribuir com trabalhos
posteriores sobre a ecologia das aranhas e escorpiões que habitam a região, localizar seu habitat,
propor medidas de prevenção de acidentes e formas de controle de suas populações. Para isso
será utilizada uma metodologia participativa, valorizando os conhecimentos e experiências dos
mesmos, envolvendo-os na discussão e busca de soluções-problemas para as quais serão
utilizadas técnicas de dinâmicas de grupo, pesquisas, filmes, DVDs informativos e outros. Por
meio dos resultados obtidos pretende-se minimizar a proliferação da aranha marrom e escorpiões
na localidade, evitando-se assim problemas de saúde e despertar nos alunos o entendimento de
que a aranha marrom e os escorpiões de interesse médico são animais peçonhentos, mas
importantes ao equilíbrio ecológico.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: GLACI CECILIA DALLA COSTA
ORIENTADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA
IES: UEL

Artigo
Título: O ensino de astronomia em diversas dimensões
Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Fenômenos Celestes. Pedagogia de Gasparin.
Resumo: Este artigo possibilitou uma intervenção pedagógica em Astronomia, onde foi
oportunizado a um grupo de alunos das séries finais do ensino fundamental a estudar Astronomia
básica em período contra turno. Construindo assim o clube de astronomia na escola. Foram
investigados através de uma pesquisa inicial os conhecimentos prévios dos Fenômenos Celestes
dia e noite e as estações do ano em relação aos dos movimentos da terra. Na intenção de
diagnosticar possíveis falhas de ensino e aprendizagem do conhecimento científico escolar, foi
ofertada uma metodologia diferenciada para o ensino. Procurou-se saber como entendiam os
conceitos escolares básicos e ao fazer um estudo
Produção Didático-pedagógica
Título: O ensino de astronomia em diversas dimensões
Palavras-chave: Movimentos terrestres; fenômenos celestes; tempo natural e social.
Resumo: Esta unidade didática é uma produção pedagógica em Ciências, que tem como
conteúdo estruturante a astronomia e como conceitos básicos os fenômenos celestes e os
movimentos da Terra. A sua proposta está voltada à aquisição sistemática do conhecimento
científico escolar em Astronomia básica. Caracteriza-se pelo conhecimento em diversas
dimensões do conteúdo, tais como: a científica, a histórica, a social, a política e a econômica.
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Essas dimensões objetivam auxiliar os educandos a compreender os movimentos terrestres,
entender como esses conhecimentos foram produzidos através da história, reconhecer nos
movimentos da Terra a contagem do tempo natural e social, bem como, as implicações do horário
de verão nos aspectos sociais, político, econômico e da aprendizagem. Tem como intenção a
superação dos saberes do senso comum para os conhecimentos científicos escolares. A prática
educativa da unidade didática do ensino de astronomia em diversas dimensões está sustentada
na pedagogia histórico-crítica de Gasparin (2007). São objetos de estudo em astronomia: os
movimentos e os fenômenos da Terra como: rotação; dia e noite; translação; estações do ano com
ampliações para solstícios e equinócios; ciclo circadiano dia e noite e nos seres humanos sonovigília com implicações do horário de verão.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: HELENA DEBIAZI
ORIENTADOR: SANDRA LUCINEI BALBO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Sexualidade na Adolescência e os Desafios na escola
Palavras-chave: Adolescência. Sexualidade. Conflitos. Escola.
Resumo: A sexualidade é inerente ao ser humano desde o seu nascimento e em todo o seu ciclo
vital, constitui-se em uma necessidade básica tanto fisiológica quanto emocional. Ela participa em
nossos relacionamentos fraternos de amizade e familiar, embora venham cercadas de mitos,
tabus impostos por nós mesmos e pela sociedade. A escola deve ser depois da família, o principal
espaço organizado destinado à formação integral do ser humano. Sendo assim cabe a ela, discutir
a sexualidade de maneira eficaz e positiva, despertando no adolescente o respeito pelo próprio
corpo e o corpo dos outros, fornecendo informações e subsídios para que o adolescente esclareça
dúvidas, planeja e tenha uma vida sexual saudável. Diante dessas situações, a escola através do
projeto Sexualidade na Adolescência e os Desafios na Escola possibilitaram a discussão dos
temas vinculados à sexualidade visando à desconstrução de estereótipos e representações
negativas sobre o mesmo e as situações que o cercam, envolvendo os adolescentes e a família
na busca de soluções. As atividades realizadas abordaram o tema sexualidade e toda a
problemática que a envolve, dentro da instituição escolar junto aos adolescentes da 7ª e 8ª series
do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont de Cafelândia. A participação efetiva dos alunos, de
alguns pais de alunos e os resultados positivos alcançados explicitou a aceitabilidade do projeto e
a viabilidade de se abordar e discutir o tema sexualidade de forma diferenciada e dinâmica.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Sexualidade na Adolescência e os Desafios na Escola
Palavras-chave: Adolescência. Conflito. Escola. Sexualidade.
Resumo: Na adolescência, saber mais sobre sexualidade e as situações que cercam o tema,
tornou-se uma necessidade emergencial, tendo em vista a crescente banalização relacionadas ao
sexo, apresentadas na mídia conduzindo adolescentes e jovens a atitudes irresponsáveis quanto
à sua sexualidade. O enfoque educativo deve ir além de debates e sobre práticas sexuais e
comportamentos de risco. É necessário que a escola, enquanto espaço de reflexão e de
formação, oportunize e estimule o repensar de valores, atitudes interiorizadas e ações externas no
contexto sócio-cultural. O objetivo deste projeto é analisar, discutir e construir significados
relacionados à sexualidade, buscando tornar o jovem presente e participativo, utilizando-se de
estrategias metodológicas que envolvem dinâmicas de autoestima, músicas, filmes e teatro que
tratam o tema em estudo a serem desenvolvidos juntamente com os professores de arte e língua
portuguesa, visando dar subsídios aos adolescentes da 7a série, para entender as mudanças que
ocorrem nesta fase de transição, onde os conflitos e crises de ordem física, biológica e psíquica e
sociais são comuns, e por não estarem preparados, têm dificuldades em lidar com a situação e
enfrentar os desafios relacionados com a sexualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: HELVIO KENJI MIYAZAWA
ORIENTADOR: SILMARA SARTORETO DE OLIVEIRA
IES: UEL

Artigo
Título: O fórum de discussões como atividade extraclasse para o ensino de biologia
Palavras-chave: Tecnologia na educação. Fórum de discussão. Ensino de biologia.
Resumo: Este trabalho objetivou oferecer alternativas para atividade extraclasse para alunos do
ensino médio, utilizando os recursos tecnológicos tais como computadores e internet.
Frequentemente as atividades através da internet, são unidirecionais e não proporciona uma
construção coletiva do conhecimento a ser desenvolvido. Para favorecer a participação dos
alunos, de forma crítica, organizamos um fórum de discussão através da utilização de um blog.
Entretanto, propomos, não apenas as postagens de opiniões pelos alunos, mas também a
possibilidade utilizar esta ferramenta como um diário que contenha outros tipos de recursos de
mídia, como vídeos, textos, apresentação de slides, questões sobre o assunto e pesquisas de
opiniões. Nesta pesquisa, oportunizamos momentos de discussão no fórum, onde professores e
alunos puderam participar, promovendo o desenvolvimento do debate e estimulando a
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participação de todos. O aluno pôde participar como agente de construção coletiva do
conhecimento, questionando, opinando e propondo soluções para o tema em debate. O blog
utilizado como plataforma para a realização do Fórum se mostrou eficiente e é uma ferramenta
relativamente simples em sua estruturação e também para o acesso e utilização pelos alunos e a
adequação dos professores na utilização recursos tecnológicos foi considerada importante por
todos os alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Fórum de discussões como atividade extraclasse
Palavras-chave: Fórum de discussões. Informática. Blogs. Tecnologias.
Resumo: Este trabalho propõe a utilização de tecnologias na Educação Presencial buscando
atividades já desenvolvidas na Educação à Distância, mas com características próprias. Para
estimularmos a realização de atividades extraclasse, utilizamos o fórum de discussões, que
permite a participação dos alunos, além do espaço-tempo escolar, para que possam expressar
suas idéias em um ambiente virtual. Além da coleta de dados gerados no fórum de discussões,
que resultarão do diálogo virtual entre os alunos, pode-se promover a realização de testes e
enquetes, bem como participação à distância de personalidades ligadas a um determinado tema
proposto. Estes dados servirão como base para a elaboração dos itens de discussão e conclusão
de um trabalho escrito. Para desenvolvermos este trabalho utilizamos um blog devido à facilidade
de criação e utilização desta ferramenta. Para melhor detalharmos este trabalho, elaboramos um
material multimídia contendo um tutorial para criação de blogs, além de informações de como
postar fotos, slides, questões e vídeos. O material contém também, textos de apoio e vídeos sobre
o assunto. Entendemos que esta atividade permite o desenvolvimento da aprendizagem
colaborativa com os alunos e que seja mais uma ferramenta de utilização dos recursos
tecnológicos na educação presencial.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IRACILDA DOS SANTOS ARAUJO
ORIENTADOR: ANDERSON REGINALDO SAMPAIO
IES: UEM

Artigo
Título: Ações práticas e inovações tecnológicas voltadas ao ensino de astronomia do ensino
fundamental.
Palavras-chave: ensino; ciências; astronomia; lúdico.
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Resumo: O presente artigo descreve o processo de implementação do projeto “O uso de
softwares simuladores 3D e atividades práticas e lúdicas no ensino aprendizagem de Astronomia”,
de acordo com as exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE junto aos
alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual Marechal Costa e Silva - E. F. M, em Cidade
Gaúcha. O referido processo foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi dirigida a todos os
alunos do ensino fundamental deste colégio e foi marcada por atividades de divulgação, incentivo
e preparação destes alunos, com o intuito de estimulá-los a participar da XIII Olimpíada de
Astronomia, Astronáutica e Energia. A segunda etapa, restrita somente aos alunos regularmente
matriculados na 5ª Série do período matutino, composta por 32 alunos na faixa etária entre 10 e
12 anos, contou com a utilização de novas tecnologias associadas a atividades práticas e lúdicas
voltadas ao ensino de astronomia. Objetivou-se valorizar o ensino de Astronomia, desmistificando
concepções tradicionalistas errôneas, contribuindo para um ensino em que a ênfase seja colocada
na compreensão, no desenvolvimento de diversas formas de raciocínio e na resolução de
problemas, reconhecendo o trabalho em grupo como forma de socialização do conhecimento e
desenvolvendo estratégias de interações dialógicas mais sistemáticas, visando levar o aluno ao
maior questionamento e à manifestação de suas opiniões. Conclui-se que os envolvidos na prática
das ações demonstraram curiosidade e interesse pelos fenômenos estudados. Participaram do
processo de aprendizagem mais ativamente, através do debate e da exposição de idéias, bem
como desenvolveram a compreensão e assimilação dos conceitos astronômicos, registraram
melhoras no relacionamento social, no trabalho em equipe, na criatividade e na responsabilidade,
a fim de se ornarem cidadãos críticos, autônomos e éticos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os desafios de ensinar astronomia através dos softwares simuladores 3D Stellarium e
Celestia
Palavras-chave: Astronomia. Stellarium. Celestia. Caderno pedagógico. Software.
Resumo: O presente trabalho pretende dar subsídio aos professores de Ciências do Ensino
Fundamental da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná, sendo parte do processo
de formação continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional, promovido pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tem como objetivo valorizar o ensino de
Astronomia a partir do uso dos softwares de simulação 3D gratuitos Stellarium e Celestia,
motivando o professor a aprender e ensinar melhor Astronomia, a fim de oportunizar aos alunos,
uma aprendizagem significativa de conceitos e a compreensão de fenômenos astronômicos do
seu cotidiano. Sendo assim, na Unidade I descrevemos um breve histórico da trajetória do ensino
de astronomia no ensino fundamental e as dificuldades enfrentadas pelos professores para
ensinar esta ciência; na Unidade II, destacamos a importância dos simuladores através do uso
dos softwares Stellarium e Celestia; na

Unidade III apresentamos algumas propostas de
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atividades para nortear o trabalho do professor. Na Unidade IV apresentamos sugestões de fontes
de pesquisa para auxiliar o professor na preparação de suas aulas. Na Unidade V apresentamos
os entraves e soluções que podem surgir ao longo do trabalho. Concluímos com anexos dos
tutoriais dos softwares Stellarium e Celestia. Com isso, espera-se que os professores tenham
embasamento para transformar o ensino de astronomia em algo mais dinâmico e participativo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IRENE DE JESUS ANDRADE MALHEIROS
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO PILLEGGI DE SOUZA
IES: UFPR

Artigo
Título: Uso de materiais de divulgação científica como recurso pedagógico no processo de ensino
e de aprendizagem de conteúdos básicos da disciplina de ciências.
Palavras-chave: Divulgação Científica. Ensino de Ciências. Leitura.
Resumo: Este projeto tem por finalidade construir coletivamente uma metodologia de leitura de
textos de divulgação científica, atribuindo a tais textos a função de informar, ensinar e sensibilizar.
Para tanto, buscamos junto aos professores e estudantes identificar a utilização de diferentes
materiais de divulgação científica em suas práticas pedagógicas, como apoio pedagógico, para
além do livro didático. A pesquisa é de natureza qualitativa, pois busca conhecer as perspectivas e
os pontos de vistas dos professores e alunos sobre o uso ou não de materiais de divulgação
científica nas aulas de Ciências. Através da análise de questionários semi estruturados dirigidos
aos professores ficou evidente que eles já inclinam suas práticas para o trabalho com materiais de
divulgação científica. Percebemos que os estudantes já vivenciaram atividades com textos de
divulgação científica. No entanto, há a necessidade de oportunizar mais atividades dessa
natureza. Embora, os entraves ainda sejam muitos e recorrentes nas escolas, o acesso aos meios
de Divulgação Científica são muito insuficientes e precários, tanto para os estudantes como para
professores. Para tanto, precisamos somar esforços que viabilizem a socialização entre
professores e estudantes do Ensino Fundamental de textos técnico-científicos sobre a Ciência, a
Tecnologia e a Sociedade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Divulgação científica: um mundo de materiais
Palavras-chave: Divulgação Científica. Ciência. Materiais. Consumo. Resíduos Sólidos.
Resumo: Esta Unidade Didática caracteriza-se por um conjunto de atividades estruturadas e
articuladas, que tem por finalidade construir coletivamente uma metodologia de leitura de textos
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de divulgação científica, atribuindo a tais textos a função de informar, ensinar e sensibilizar. Para
tanto, propõe-se o trabalho com diferentes materiais de divulgação científica, como recursos
pedagógicos, dentre eles: vídeos educativos do Ministério da Educação e textos

da Revista

Ciência Hoje das Crianças. Com a utilização desses materiais pretende-se desenvolver uma
maior familiarização dos estudantes, da 5ª série ou 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio
Estadual Professor Loureiro Fernandes, com as atividades de pesquisa científica. Além disso,
busca promover o desenvolvimento da comunicação oral e escrita em linguagem científica. Os
conteúdos abordados serão: a ciência, o cientista e seu papel na sociedade e no processo de
divulgação da ciência, tipos de materiais e objetos, sua forma de utilização pela sociedade, sua
produção e as relações de consumo, bem como, a gestão de resíduos sólidos. Esta unidade
orienta os professores de Ciências a utilizarem materiais de divulgação científica como apoio
pedagógico, para além do livro didático, por entender que a divulgação científica constitui-se como
instrumento desafiador capaz de promover a incorporação de uma cultura científica entre os
estudantes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IRENE MARCARINI
ORIENTADOR: FABIO LUIZ MELQUIADES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Água é vida, preserve-a para não perder o direito de usá-la
Palavras-chave: água; uso racional; conscientização; educação ambiental; biodiversidade.
Resumo: Com a intenção de discutir a problemática da água e suas inter-relações com o meio
ambiente nas questões socioambientais ligadas à biodiversidade, este artigo tem como objetivo
enfocar a implementação do projeto Biodiversidade: A problemática da água em discussão, parte
do trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná
(PDE), envolvendo estudantes da 5ª série (6º ano) do Ensino Fundamental, com a finalidade de
mediar o conhecimento científico sobre a água com a realidade local, visando sensibilizar e
conscientizar os educandos, educadores e comunidade escolar para o uso racional e responsável
da água. Para a realização deste trabalho contou-se com a participação e interesse dos
estudantes em realizar as atividades que foram propostas, tais como: pesquisas, leituras, palestra,
relatos, produção de textos, confecções de materiais informativos, análise das contas de água da
própria residência, debates e atividades diversas realizadas em sala de aula, visando a
conscientização dos estudantes em relação à escassez da água devido ao desperdício, poluição e
uso inadequado da mesma. Com tal abordagem metodológica verificou-se a mudança de alguns
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hábitos e atitudes nos estudantes, uma vez que o trabalho desenvolvido despertou o senso crítico
levando-os à reflexão e verificação de possibilidades de mudanças necessárias em favor do meio
ambiente e da água, tanto no âmbito individual como no coletivo familiar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Biodiversidade: A problemática da água em discussão.
Palavras-chave: Água; biodiversidade; ecossistema; uso racional; educação ambiental.
Resumo: A relevância deste material pode ser destacada a partir da necessidade evidenciada por
inúmeros relatórios de organismos internacionais, tais como: ONU (Organização das Nações
Unidas), OPS (Organização Pan-americana de Saúde) e OMS (Organização Mundial de Saúde)
que apresentam dados alarmantes sobre as reservas de água potável no planeta. Assim parece
ser fundamental que os estudantes problematizem a discussão sobre a água a partir de sua
própria realidade. O objetivo maior desta produção é articular os conhecimentos sobre
biodiversidade na particularidade do ecossistema local mobilizando os estudantes para a
construção de conhecimentos significativos sobre a água, tanto no âmbito das vivências
individuais quanto dos recursos hídricos existentes no município. As atividades propostas
pretendem, através da prática cotidiana, repensar a posição do homem ante as mudanças
climáticas, ecológicas e sociais a que estamos sujeitos. Nessa perspectiva propõe-se a leitura de
textos e vídeos informativos, atividades e palestras relacionadas à educação ambiental e
principalmente voltadas à questão da economia de água potável. Serão produzidos textos e
relatórios, confeccionados painéis, murais informativos e um folder educativo. Ao final, como
conclusão do projeto, será organizada uma exposição dos trabalhos realizados e os estudantes
distribuirão o folder educativo aos visitantes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IVANY OSWALDO DE SOUSA
ORIENTADOR: MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANA

Artigo
Título: Educação e Sexualidade: desafios educacionais contemporâneos no mundo das mídias
Palavras-chave: Adolescentes. Educação Sexual. Mídias.
Resumo: O presente estudo mostra o resultado de um projeto que teve como propósito analisar a
influência que a mídia exerce na formação e desenvolvimento da sexualidade dos adolescentes,
apontando como eles estão iniciando sua vida sexual mais cedo, perdendo a inocência para se
tornarem consumidores de ideias e produtos midiáticos. As atitudes destes relacionamentos tem

80

Ciências 2009
gerado muitos problemas nos lares e escolas, os quais destacam-se: a gravidez precoce, as
Doenças Sexualmente Transmissíveis e outros. O estudo tem como objetivo esclarecer os riscos e
conseqüências da iniciação sexual precoce, alertar sobre a influência das mídias no
comportamento humano e na Educação Sexual visando contribuir para o auto-conhecimento dos
alunos oferecendo meios para o exercício de sua sexualidade de maneira saudável e responsável.
O desenvolvimento do projeto ocorreu no segundo semestre de 2010, através de uma
investigação com aplicação de questionários aos alunos das 7ª e 8ª séries do Colégio Estadual
Santos Dumont – Ensino Fundamental e Médio, no município de Paranacity - PR. A partir dos
dados coletados e tabulados e realização de atividades de pesquisas, palestras, discussões em
grupos, oficinas educativas, obteve-se informações importantes sobre a grau de conhecimento
dos jovens sobre o tema em estudo, ou seja, como hoje a Educação Sexual está sendo
desenvolvida e transmitida nas escolas e nos lares e também a influência midiática na busca da
independência

dos adolescentes que

sentem-se adultos, mas na verdade são meramente

crianças e adolescentes com o corpo adultizado e mente ainda infantilizada.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação e Sexualidade: Desafios Educacionais Contemporâneos no Mundo das Mídias
Palavras-chave: Adolescentes. Educação Sexual. Mídia.
Resumo: O presente caderno pedagógico foi elaborado com o objetivo de desenvolver
estratégias educativas para auxiliar os educadores em sua prática pedagógica, através de
atividades metodológicas relacionadas à Educação Sexual. A sexualidade é abordada de maneira
contextualizada, proporcionando um espaço para o aluno esclarecer e ampliar os conhecimentos
sobre os riscos e conseqüências da iniciação sexual precoce, a influência dos meios midiáticos no
comportamento humano e na educação sexual dos adolescentes. O caderno está dividido em
unidades com abordagem centrada no tema específico, contendo textos de fundamentação com
diferentes estratégias de ação como: textos informativos, letras de músicas, poemas, oficinas e
dinâmicas em grupo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IVETE BAREA HOFF
ORIENTADOR: BARTOLOMEU TAVARES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Arborização como um instrumento de preservação e conservação ambiental
Palavras-chave: Educação Ambiental. Arborização. Preservação.
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Resumo: Este artigo apresenta resultados de estudos, pesquisas e intervenção. O objetivo foi de
formação de pessoas conscientes de sua ação sobre o meio ambiente, do desenvolvimento de
novos valores culturais e éticos, da integração de conhecimentos e participação social, da
mobilização da comunidade para mudança de hábitos e comportamentos, de valorização da vida,
do não desperdício de recursos naturais, da não degradação do ambiente e da relação harmônica
que tudo isso propicia. Para atendimento ao objetivo proposto tomou-se como referência o
processo de arborização na região urbana, compreendendo que as árvores, além das funções
básicas ambientais, funcionam no cotidiano da população como elementos referenciais
marcantes. Este trabalho teve como encaminhamento metodológico a realização de atividades
com alunos de uma escola pública de educação básica de Cascavel-PR, professores e
comunidade. Após o estudo, foi possível então, indicar algumas espécies adequadas e utilizadas
na arborização de áreas urbanas, devido às suas características serem compatíveis a esses
ambientes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Preservação Ambiental através da arborização
Palavras-chave: Educação ambiental. Arborização. Preservação.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica na escola deve contribuir para a formação dos
cidadãos, capazes de compreender os problemas decorrentes de alterações ambientais
provocadas pelo desenvolvimento humano e reconhecendo que atitudes locais podem contribuir
para a preservação ambiental e que o cultivo de mudas e a arborizando o pátio da escola e o seu
do bairro são possibilidades de mudança de valores. Desta forma percebemos que ainda existem
muitos desafios a serem superados em relação à questão ambiental e que poderão ser superados
com nossas atitudes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JANE BEATRIZ KRUK
ORIENTADOR: FERNANDA APARECIDA MEGLHIORATTI
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Importância da História da Ciência na Compreensão sobre Hereditariedade
Palavras-chave: História da Ciência. Formação de Professores. Ensino de Ciências.
Hereditariedade.
Resumo: Neste trabalho evidenciamos a construção do conceito de Hereditariedade, de maneira
a explicitar a Ciência como processo histórico e dinâmico. Além disso, utilizamos de aspectos

82

Ciências 2009
históricos da noção de herança biológica para promover um grupo de estudo com o objetivo de
contribuir na compreensão de conceitos científicos e da natureza da ciência por professores de
Ciências que trabalham na Educação de Jovens e Adultos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A História da Ciência e o Conceito de Hereditariedade.
Palavras-chave: História da Ciência. Ensino de Ciência. Hereditariedade.
Resumo: O Objeto de Aprendizagem Colaborativa - OAC está vinculado ao desenvolvimento
curricular, à formação continuada e à valorização dos profissionais da educação e objetiva
viabilizar meios para que professores da Rede Pública Estadual do Paraná pesquisem e
aprimorem seus conhecimentos, buscando a qualidade teórico-metodológica da ação docente.
Através desse OAC pretende-se utilizar a história da ciência e o conceito de hereditariedade para
o entendimento da Ciência como processo histórico e produto humano para compreensão da
natureza da ciência pelos professores da Educação Básica.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOAO REINALDO DRABIK
ORIENTADOR: CLOVIS ROBERTO GURSKI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA

Artigo
Título: Educação Ambiental: do Senso Comum à uma Consciência Transformadora
Palavras-chave: Educação Ambiental. Transformação Comportamental. Cidadania.
Resumo: O presente trabalho, como parte integrante das atividades de formação continuada,
realizadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), relata os resultados
obtidos da implementação da proposta pedagógica, durante o período de agosto à novembro de
2010, junto aos alunos da 6ª série A, período matutino, do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto –
EFM, General Carneiro-PR. Contemplando o tema Biodiversidade, conteúdo estruturante da área
de Ciências, condizendo com as orientações do Documento Básico das Diretrizes Curriculares do
Estado do Paraná. Partindo do Objetivo Geral que permeia a transformação comportamental
consciente na manutenção dos padrões de consumo e cultural com os alunos da referida turma,
questionando, organizando dados a partir da visitação aos pontos estratégicos, como a usina de
reciclagem; a estação de tratamento do esgoto; a estação de captação de água e a central de
recebimento de energia elétrica do nosso município. Tendo o educando o papel central do
processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente no diagnóstico do
consumo de água, da luz e da geração de resíduos, sendo preparado como agente transformador,

83

Ciências 2009
através do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes e também através de uma
conduta ética, condizentes ao exercício da cidadania. O resultado, está exposto nos dados
apresentados no artigo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Ambiental: Do Senso Comum à uma Consciência Transformadora
Palavras-chave: Material. Cartilha. Estação de Esgoto. Preservação.
Resumo: Uma das grandes dificuldades encontradas pelos professores de Ciências é o
planejamento e a organização do conteúdo a ser ensinado, de forma que esse seja melhor
assimilado e aprendido pelos educandos. Considera-se que o aluno ao construir seu
conhecimento terá um aprendizado mais efetivo, para isso é necessário que o educador dê a ele
oportunidade de aprender a argumentar e exercitar a razão, não fornecendo respostas prontas e
definitivas ou lhe impor o próprio ponto de vista. Neste processo educativo a utilização de material
didático-pedagógico que possibilite a manipulação e visualização do conteúdo é uma ferramenta
relevante, possibilitando um aprendizado significativo. Diante disso, o presente trabalho tem por
objetivo descrever a produção de um material didático-pedagógico alternativo, através da visitação
em quatro pontos fundamentais de pesquisa, são eles: usina de reciclagem; estação de
tratamento de esgoto; estação de tratamento da água e central de recebimento de energia
elétrica, e a produção de uma cartilha educativa sobre educação ambiental. Esta cartilha
produzida mais do que ajudar aprender o conteúdo tem também como propósito contribuir para a
tomada de consciência da importância da preservação das espécies para a manutenção do
“equilíbrio” dos ecossistemas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JORGE LUIZ AMPESSAN
ORIENTADOR: GISELE MARIA DE ANDRADE DE NOBREGA
IES: UEL

Artigo
Título: Caminhos das descobertas
Palavras-chave: Conhecimento científico. Instrumentar. Motivar. Saúde.
Resumo: Atualmente vivemos um momento difícil no contexto escolar, pois há uma prevalência
em exigir que a aprendizagem seja pautada na memorização dos conteúdos e não em um
processo que some aos conteúdos e se interrelacionem. Há grande dificuldade por parte dos
educadores em correlacionar o conhecimento científico com a realidade atual. Os alunos estão
cada vez menos motivados a estudar, pois não conseguem definir quais são seus objetivos de
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futuro, apenas estudam para reproduzir nas avaliações o conteúdo dado, sem que exista uma
relação entre as diversas áreas de conhecimento e sua realidade. O presente trabalho pretende
abordar as causas desta aparente desmotivação dos estudantes após a conclusão do Ensino
Médio. Para tanto, pretende-se fazer um estudo de caso sobre a incidência do bicho barbeiro na
cidade de Arapongas-PR através da pesquisa sobre os hábitos de vida das pessoas, a instalação
da doença de Chagas e suas conseqüências à saúde do indivíduo. Esta pesquisa será realizada
pelos próprios estudantes, sob a orientação do professor PDE, através de visitas às comunidades
carentes da região, palestras na escola e estudos sobre a doença baseados nos livros didáticos e
outras publicações. A abordagem sobre a correlação interdisciplinar e sobre a importância do
conhecimento científico será tema principal do projeto de intervenção pedagógica .

Produção Didático-pedagógica
Título: Caminhos das descobertas
Palavras-chave: Conhecimento; científico; doença; chagas.
Resumo: Atualmente vivemos um momento difícil no contexto escolar, pois há uma prevalência
em exigir que a aprendizagem seja pautada na memorização dos conteúdos e não em um
processo que some aos conteúdos e se inter-relacionem. Há grande dificuldade por parte dos
educadores em correlacionar o conhecimento científico com a realidade atual. Os alunos estão
cada vez menos motivados a estudar, pois não conseguem definir quais são seus objetivos de
futuro, apenas estudam para reproduzir nas avaliações o conteúdo dado, sem que exista uma
relação entre as diversas áreas de conhecimento e sua realidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JORGE LUIZ PEREIRA
ORIENTADOR: VERA LUCIA BAHL DE OLIVEIRA
IES: UEL

Artigo
Título: Alimentos naturais e alimentos industrializados
Palavras-chave: alimentos naturais; alimentos industrializados; saúde.
Resumo: A inserção de produtos naturais no dia a dia dos jovens e mesmo na alimentação
domiciliar é um verdadeiro desafio ao contexto atual face à relutância que estes apresentam para
o consumo de tais alimentos como também pela falta de conhecimento dos benefícios que estes
podem oferecer. No entanto há uma necessidade de não apenas optar em consumir alimentos
naturais, mas também há uma necessidade de orientar as pessoas que manipulam tais alimentos
seja na conservação

manuseio e preparo destes Estas reflexões permitiram elaborar os
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questionamentos a orientar este projeto junto a alunos da quinta série na escola que atuo como
professor para se constituir em investigação e conseqüentemente respaldar a elaboração de
instrumento de orientação dos hábitos alimentares dos jovens alunos. Os alimentos naturais
constituem fonte de energia necessária para a manutenção do organismo, preservação da saúde
e realização das atividades pertinentes a vida, através de suas proteínas, carboidratos, glicídios,
fibras e sais minerais Como os alunos da quinta série do Ensino Fundamental avaliam os
conhecimentos sobre “Alimentação aprendido na escola”

ao cotidiano do meio onde vivem?

Como estudantes do Ensino Fundamental relacionam o tema Alimentação Natural, a sua saúde?

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação alimentar
Palavras-chave: Alimentos naturais e alimentos industrializados
Resumo: Esse projeto visa conscientizar estudantes e comunidade escolar sobre a importância
da alimentação com alimentos naturais, livres de agrotóxicos, produtos químicos e misturas
diversas. O fato é que a base de nossa saúde está na alimentação e que uma dieta rica em
verduras, legumes e frutas é quase uma garantia de uma boa saúde. Tem como objetivos: A)
Despertar nos alunos a conservação do organismo e forma física por meio de uma alimentação
natural saudável, para que tenhamos cada vez mais alimentos livres de herbicidas, pesticidas,
hormônios e

produtos químicos. B) Resgatar as concepções dos estudantes do Ensino

Fundamental sobre alimentação natural; C) Estabelecer relação de consumo diário de alimentos
naturais e alimentos industrializados e seus efeitos na saúde humana. Aqui trata-se de equilíbrio
na alimentação com a mudança de alguns hábitos alimentares. D) Buscar conhecimentos sobre
as propriedades dos alimentos de uma forma geral. Metodologia: Envolver toda a comunidade
estudantil com a utilização de textos, vídeos, palestras, cartazes, cartilhas, cozinha experimental,
música incluindo paródias, pesquisas internet, livro de receitas naturais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSE ANTONIO SILVERIO MUNIZ
ORIENTADOR: JOAO ROBERTO BARROS MACENO SILVA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Atividades experimentais Integradas como recurso para o ensino e aprendizagem na
disciplina de ciências
Palavras-chave: ensino de Ciências; experimentação, aprendizagem.
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Resumo: A utilização de métodos exclusivamente expositivos nas aulas de ciências é uma das
principais causas do desinteresse de alunos pela disciplina de Ciências, o que dificulta sua
compreensão. As escolas estaduais do Paraná estão equipadas com laboratórios, além de outros
equipamentos que podem ajudar o professor a tornar suas aulas mais atrativas, interessantes,
produtivas e eficientes, fazendo com que os alunos queiram aprender e relacionem essa
aprendizagem com o seu cotidiano. Esse projeto teve por objetivo diagnosticar e propor novas
metodologias para o ensino de ciências na 5ª série 6º ano no período vespertino do Colégio
Estadual. Prefeito Joaquim da Silva Mafra na cidade de Guaratuba, utilizando os recursos de
laboratório, informática e áudio visuais disponíveis. O projeto teve base qualitativa de pesquisa,
sendo elaborado e utilizado um caderno pedagógico temático contendo experiências que foram
desenvolvidas pelos próprios alunos da 5ª série do colégio durante o segundo semestre do ano de
2010. Foram realizadas observações de desempenho e interesse dos alunos no decorrer do
desenvolvimento das experiências. Concluiu-se que houve melhora do desempenho da
aprendizagem e no interesse e disciplina em sala de aula, principalmente nas atividades
desenvolvidas no laboratório.

Produção Didático-pedagógica
Título: Atividades Experimentais Integradas como recurso para o Ensino e a Aprendizagem na
Disciplina de Ciências
Palavras-chave: Ensino de ciências. Experimentação. Aprendizagem.
Resumo: A utilização de métodos exclusivamente expositivos nas aulas de ciências é uma das
principais causas do desinteresse de alunos pela disciplina, o que dificulta sua compreensão. As
escolas estaduais do Paraná estão equipadas com laboratórios, além de outros equipamentos que
podem ajudar o professor a tornar suas aulas mais atrativas, interessantes, produtivas e
eficientes, fazendo com que os alunos queiram aprender e relacionem essa aprendizagem com o
seu cotidiano. Esse projeto tem por objetivo diagnosticar e propor novas metodologias para o
ensino de ciências no C.E. Prefeito Joaquim da Silva Mafra, na 5ª série 6º ano no período
vespertino, utilizando os recursos de laboratório, informática e áudio visuais disponíveis. O projeto
terá base qualitativa de pesquisa, sendo utilizada com forma de atingir os objetivos a elaboração
de um caderno pedagógico temático, contendo experiências que serão desenvolvidas pelos
próprios alunos da 5ª série do C. E. Prefeito Joaquim da Silva Mafra durante o segundo semestre
do ano de 2010. Serão realizadas observações de desempenho e interesse dos alunos no
decorrer do desenvolvimento das experiências. De posse dos dados obtidos através do
questionário e observações, será realizado

o tratamento e análise dos dados coletados que

resultará em um artigo cientifico.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSE DE SOUZA FILHO
ORIENTADOR: MARIA CLAUDIA COLLA RUVOLO TAKASUSUKI
IES: UEM

Artigo
Título: A evolução tecnológica fundamentada na história da ciência: aproximando o Conhecimento
Escolar ao Saber Científico
Palavras-chave: Revolução Científica; Novas Tecnologias; História da Ciência; Ensinoaprendizagem.
Resumo: Característica importante no ensino de ciência é a compreensão dos conhecimentos
científicos associando com fatos do cotidiano, entendendo sua relevância, despertando nos
alunos uma visão crítica. No entanto a utilização desses conhecimentos científicos deve ser de
forma adequada e consciente. Este trabalho configura numa pesquisa participativa e investigativa
de alunos da 8as séries do ensino fundamental sobre a história da ciência e sua influência no
desenvolvimento da tecnologia, em especial nas áreas das pesquisas científicas, bem como os
benefícios, a produção de equipamentos e a elaboração de substâncias, tornando fundamental
sua importância para a humanidade. O desenvolvimento do trabalho constituiu em uma pesquisa
direcionada da história da ciência, com foco maior a partir do século XVII, e por meio de consultas,
elaboração de relatos, discussão dos resultados da pesquisa, visita a centro de pesquisa e mostra
dos resultados obtidos. Objetivando demonstrar aos alunos que a ciência tem um importante
papel na vida de todos, por trazer grandes benefícios oriundos dos mais variados processos
investigativos. Os alunos puderam comprovar e vivenciar o papel da ciência, levando-os assim a
um reconhecimento da importância dessas pesquisas científicas, fundamental à evolução
tecnológica, e a relação íntima nas diversas situações do cotidiano.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ciência e Tecnologia: uma abordagem histórica da Idade Média à Modernidade
Palavras-chave: História da Ciência. Tecnologia. Grandes Cientistas. Microscópio.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica apresenta-se na forma de um Material Multimídia,
contendo uma breve fundamentação teórica da história da ciência, grandes nomes da ciência e
tecnologia com exemplos ilustrativos e imagens. Através das imagens desse material didático, o
professor poderá montar uma coletânea de slides e usá-la como recurso tecnológico na TV
multimídia. O texto teórico fornece ao professor um apoio didático no aprimoramento dos
conhecimentos, contribuindo de forma significativa em seu trabalho diário. Através dessa
ferramenta tecnológica (TV Multimídia), o professor poderá criar situações problematizadora,
melhorando a apresentação dos conteúdos, conduzindo às discussões com os alunos sobre o
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tema proposto. Com a utilização de uma ferramenta (software) de informática, poderá montar um
material midiático, utilizando as imagens disponíveis nesse material, e salvando no formato JPEG
no pendrive, utilizando-o na TV Multimídia durante as aulas de ciências. Dessa forma as aulas de
ciências tornam-se mais motivadoras e desafiadoras.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSIANE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: SERGIO PAULO SEVERO DE SOUZA DINIZ
IES: UEM

Artigo
Título: Uma nova abordagem didática para o ensino significativo dos elementos químicos para
alunos de ciências
Palavras-chave: contextualização; elemento químico; metal pesado.
Resumo: Segundo as Diretrizes Curriculares a prática pedagógica deve levar a integração dos
conceitos científicos , levando a compreensão e explicação dos fenômenos da natureza e suas
interferências no mundo. Durante estes anos de trabalho verificamos a dificuldade dos alunos em
perceber a importância dos elementos químicos em sua vida. Este projeto tem como objetivo
trabalhar em especial com os metais pesados presentes em lâmpadas , pilhas e baterias. O
primeiro momento foi de sensibilização e levantamento da problemática através da discussão em
grupo a respeito de algumas fotos pré-selecionadas. No segundo momento foram realizadas
atividades práticas como uma visita ao MUDI (Museu Dinâmico Interdisciplinar) na Universidade
Estadual de Maringá para conhecer os elementos químicos em seu estado natural , e atividades
experimentais realizadas no laboratório da escola. A participação dos alunos foi ativa em todas as
práticas realizadas tanto na parte experimental quanto no momento de discutir os resultados. O
trabalho foi concluído com a confecção de material para conscientização das demais turmas do
colégio.
Produção Didático-pedagógica
Título: Uma nova abordagem didática para o ensino significativo dos elementos químicos para
alunos de ciências
Palavras-chave: contextualização; elemento químico; metal pesado.
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo, dar subsídio ao professor de ciências na
preparação do conteúdo estruturante : Matéria ( constituição da matéria). Abordaremos a questão
dos elementos químicos presentes nas pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, seu
funcionamento e as implicações

do descarte inadequado deste material. As atividades

do
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presente Plano de Ensino envolvem quatro momentos: Investigação de conhecimentos prévios,
Atividades Experimentais, Análise e Discussão dos Resultados, Organização do Conhecimento.
Acreditamos que através desta metodologia o aluno terá uma aprendizagem significativa sobre os
elementos químicos. Podendo desta forma intervir como cidadão, ciente de seus direitos e
deveres.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOYCE EDMARA BOSCHIN
ORIENTADOR: HENRIETTE ROSA DE OLIVEIRA EMILIO
IES: UEPG

Artigo
Título: O Ensino de Ciências: Reflexões, Sexualidade e Adolescência
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Sexualidade. Adolescência.
Resumo: Neste artigo, pretendeu-se realizar uma reflexão de como Ensino de Ciências pode
discutir a sexualidade com ações educativas e preventivas sobre as mudanças emocionais e
físicas dos jovens aumentando sua autoestima. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma
sondagem utilizando um questionário (pré e pós-teste) com os adolescentes, para identificar os
pontos que os alunos não sabem ou não falam com sua família acerca as questões sexuais na
adolescência. E a partir deste diagnóstico esclarecer, problematizar e orientar com informações
corretas estas questões: DST, AIDS, métodos contraceptivos, gravidez na adolescência,
introduzindo várias dinâmicas que garantiram a diversidade de estratégias, maior envolvimento e
interesse dos alunos. Oportunizando a expressão, integração e conhecimento através de: filme,
palestras, teatro, música, maquetes e oficinas que posteriormente levaram os alunos a
questionamentos e à reflexão dos seus atos nas questões de prevenção e reprodução.
Participaram 40 alunos da 8ª série de uma escola estadual de São Mateus do Sul, Paraná.
Conclui-se com os relatos e resultados que: a) os adolescentes querem saber mais sobre a
sexualidade; b) necessitam de orientações para caminhar rumo à maturidade sexual e a escola
pode trazer estas informações para que os alunos aprendam a mediar conflitos pelo diálogo e c)
precisam desenvolver sua sexualidade com prazer e responsabilidade, compreendendo as
transformações do seu corpo.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Ensino de Ciências: Reflexões, Sexualidade e Adolescência
Palavras-chave: Sexualidade. Atividades. Professor.

90

Ciências 2009
Resumo: Propõe apresentação de atividades práticas para os professores sobre a sexualidade,
aprimorando o seu trabalho, quanto à educação preventiva e fundamenta-se no uso de
metodologia participativa. Utiliza uma abordagem pedagógica que favorece a reflexão crítica, além
de tornar as aulas mais interessantes. Oferecendo sugestões de dinâmicas sobre anatomia e
fisiologia humana, gravidez na adolescência, DST, AIDS e métodos anticoncepcionais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JULIANO CORDEIRO
ORIENTADOR: ANA LUCIA CRISOSTIMO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O ensino de conteúdos de botânica na disciplina de ciências da educação de jovens e
adultos
Palavras-chave: Ensino de Ciências; botânica; metodologia de ensino; vegetação paranaense.
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido visando socializar o projeto de intervenção escolar
referente à proposta apresentada em cumprimento às normas de finalização do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Teve como
objetivo central o ensino dos conteúdos de botânica através da aplicação de um Folhas elaborado
sobre o tema vegetação com enfoque para a flora paranaense. Foi desenvolvido junto aos alunos
matriculados na disciplina de ciências do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e
Adultos - CEEBJA de Guarapuava, Paraná. Durante a primeira etapa do projeto procedeu-se uma
sondagem junto aos alunos sobre os conceitos ligados ao tema vegetação por meio da aplicação
de pré-teste contendo questões abertas e objetivas. A segunda etapa foi destinada ao trabalho
com o Folhas - “Todo Mato é Mato?” como metodologia diferencial para o ensino de conteúdos de
botânica dentro da disciplina de ciências. A terceira etapa foi finalizada com a aplicação de um
pós-teste para avaliar a apropriação de novos conhecimentos pelos educandos. Os resultados
analisados mostraram uma evolução no grau de entendimento dos alunos sobre os assuntos
tratados de maneira a confirmar a aplicação do Folhas em sala de aula. Considera-se assim, que
o Folhas é uma metodologia válida para ensino de conteúdos de botânica na disciplina de
Ciências na Educação de Jovens e Adultos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Todo Mato é Mato?
Palavras-chave: Vegetação. Ensino de Ciências. Botânica.
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Resumo: Esse Folhas teve como objetivo o ensino de conteúdos de botânica dentro da disciplina
de ciências ministrada para jovens e adultos matriculados no Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA. O tema central foi sobre vegetação e os tópicos
desenvolvidos foram: conceito de vegetação, definição de ecossistemas e biomas, biomas
brasileiros, formações vegetacionais do Brasil, nomenclatura das formações vegetacionais, tipos
de vegetação do Paraná e principais espécies por tipo de vegetação.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JURACI HAMANN ANDRADE
ORIENTADOR: RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O ensino de astronomia na disciplina de ciências. um enfoque sob a perspectiva das
diretrizes curriculares para a educação básica do estado do Paraná.
Palavras-chave: Astronomia. Aprendizagem. Experimentação.
Resumo: Este artigo apresenta reflexões decorrentes de uma experiência com a implementação
do material didático produzido e aplicado em escola da Rede Pública Estadual do Paraná, como
atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado Paraná. Esse trabalho foi
realizado no Colégio Estadual Edite Cordeiro Marques, de Turvo, Paraná, aplicado a alunos da
sétima série ou oitavo ano do ensino fundamental. Teve como objetivos principais revelar a
importância do conhecimento de astronomia para entender o mundo que nos cerca, despertar o
interesse pelo conhecimento cientifico escolar; desenvolver a capacidade de organização,
aquisição, manipulação criatividade e comunicação; possibilitar o trabalho individual e em grupo, a
pesquisa, a discussão e a produção e testar a eficácia do material produzido.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Ensino de Astronomia na Disciplina de Ciências: Um Enfoque Sobre a Perspectiva das
Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica do Estado do Paraná.
Palavras-chave: Astronomia, experimentação, aprendizagem
Resumo: A importância deste material justifica-se pelo número reduzido de material didático
pedagógico disponível para trabalhar o conteúdo estruturante astronomia; por falta de bibliografia
e de capacitação continuada nessa área. Seus principais objetivos são: despertar nos alunos o
interesse pelo conhecimento científico escolar, desenvolver a capacidade de organização,
aquisição, manipulação, criatividade e comunicação. Possibilitar o trabalho individual e em grupo,
a pesquisa, a discussão e a produção.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: KATIA INES PILASKI
ORIENTADOR: FERNANDO ANTONIO SEDOR
IES: UFPR

Artigo
Título: Rumo ao Museu de Ciências Naturais: uma proposta metodológica para educação de
jovens e adultos
Palavras-chave: Museu de Ciências. Educação. Ceebja. Metodologia. Vertebrados.
Resumo: Este trabalho representa o desenvolvimento de uma experiência metodológica no
ensino de Ciências que teve como tema central os Animais Vertebrados. Foi estruturada e
efetivada considerando-se a utilização de espaços não tradicionais como forma de estimular os
alunos a desenvolverem o “pensamento científico”. A sua eficácia faz com ela continue a ser
aplicada como uma contribuição para o ensino-aprendizagem dentro de uma prática lúdica e
atraente para o saber vivido dos alunos do ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Na abordagem dessa temática e trabalhou-se com um museu de Ciências Naturais como
um ambiente científico propício à realização de atividades extraclasse, capaz de ilustrar,
enriquecer e reforçar os conteúdos abordados em sala de aula pelos professores.

Produção Didático-pedagógica
Título: Rumo ao museu de ciências naturais: o conhecimento sobre animais vertebrados
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LAUDEA FATIMA PEREIRA RODRIGUES
ORIENTADOR: VANESSA DAIANA PEDRANCINI
IES: UEM

Artigo
Título: Educação de Jovens e adultos e o Ensino de Ciências: promovendo uma aprendizagem
com significados
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ensino de Ciências. Pedagogia Histórico-Crítica.
Teoria Histórico-Cultural.
Resumo: O presente estudo foi realizado com o objetivo de analisar a aprendizagem dos
educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino de Ciências sobre o Reino Plantae
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e questões ambientais, desenvolvido por meio de uma prática pedagógica diversificada, ou seja,
com diferentes técnicas, métodos, recursos e metodologias, e fundamentada na Teoria HistóricoCultural e Pedagogia Histórico-Crítica. Para tanto, 32 h/a aulas de Ciências foram organizadas e
desenvolvidas em uma turma de Ciências do Ensino Fundamental do CEEBEJA - Centro de
Educação Básica para Jovens e Adultos Elias Abrahão, situado no município de Engenheiro
Beltrão, Noroeste do Estado do Paraná. As aulas foram desenvolvidas por meio dos passos
propostos pela Pedagogia Histórico-Crítica: prática social inicial dos conteúdos, problematização,
instrumentalização, catarse e prática social final dos conteúdos; e as atividades e os
procedimentos utilizados incluíram discussões e debates a partir de situações-problema; leitura,
interpretação, reprodução e produção de textos de forma individual e em grupo; atividades para
busca e pesquisa de informações; aula expositiva dialogada; aulas práticas; aulas de campo;
confecção de cartazes, murais e placas para identificação de várias espécies de plantas; entre
outras. O ensino de Ciências na EJA mostrou-se bastante produtivo, permitindo a formação de
conceitos científicos pelos estudantes sobre os grupos do Reino Plantae, além de sensibilizá-los
com o trabalho coletivo da educação ambiental, contribuindo assim para a formação de cidadãos
críticos e ativos na comunidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: des e na diversidade dos educandos desta modalidade de ensino
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ensino de Ciências. Reino Plantae. Educação
Ambiental.
Resumo: Um dos grandes desafios da Educação de Jovens e Adultos é a evasão dos estudantes.
Diante desse problema, justifica-se o desenvolvimento do presente projeto, cujo objetivo é
pesquisar a respeito das diferentes técnicas, métodos, recursos e metodologias que podem ser
utilizadas no ensino de Ciências, bem como analisar o conhecimento que os educandos da EJA
apresentarão antes, durante e depois do desenvolvimento de uma prática pedagógica
diversificada. Para obter esses objetivos, a presente produção propõe ações pedagógicas
direcionadas para os interesses e necessidades da Educação de Jovens e Adultos, de maneira
que facilite a aprendizagem em relação ao tema “Reino das Plantas”, promovendo reflexões sobre
as questões ambientais, a fim de levá-los à prática social final dos conteúdos. A metodologia que
propomos usar é a fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica e a Teoria Histórico-Cultural, a
partir de um referencial crítico-reflexivo, ou seja, esse material didático será desenvolvido por meio
das seguintes etapas: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática
social final.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LEINE APARECIDA CARVALHO VOLPE
ORIENTADOR: LUCIA GIULIANO CAETANO
IES: UEL

Artigo
Título: CÉLULA: Relação, teoria e Prática
Palavras-chave: Tecidos. Estruturas Celulares. Aprendizagem. Ciências Naturais.
Resumo: Este artigo apresentado para o programa PDE, Programa de Desenvolvimento
Educacional, realizado na Universidade Estadual de Londrina, UEL. Apresenta a necessidade de
proporcionar um ensino de Ciências que diminua a distância entre a teoria e a prática, e salienta
atividades experimentais e de observações que devem ser contempladas no conjunto das
metodologias, pois em geral tais práticas, são fontes de: informações, de problematizações, de
ilustrações e de ampliação sobre um determinado tema. Conclui, despertando um grande
interesse nos alunos, propiciando situações de investigação, e constituindo momentos ricos no
processo de ensino-aprendizagem. Os resultados demonstram que os alunos apresentaram uma
aprendizagem significativa no ensino de ciências.
Produção Didático-pedagógica
Título: Célula: relação teoria e prática
Palavras-chave: Célula. Teoria. Prática.
Resumo: As atividades de experimentação, observação e de investigação, ou seja, aulas práticas
que conduzam o aluno a problematização é fundamental, pois as mesmas despertam interesse e
melhoram a participação dos alunos nas aulas. Os alunos vêem a célula como um desenho
esquisito com nomes complicado e isso gera desinteresse com relação ao conteúdo, por não
conseguirem relacioná-lo com o seu corpo. A elaboração deste caderno pedagógico propõe
construir o conhecimento sobre células, através de práticas desenvolvidas em sala de aula, em
laboratórios de ciências e de informática, utilizando da TV multimídia, observação de lâminas,
preparação das mesmas, construção de modelos, relacionando teoria e prática.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LENI FERNANDES
ORIENTADOR: LIVIA GODINHO TEMPONI
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Resgate e utilização das plantas medicinais pela comunidade escolar.
Palavras-chave: plantas medicinais, fitoterapia, horta, comunidade escolar.
Resumo: As plantas medicinais acompanham a história do homem no decorrer dos séculos.
Muitos estudos confirmam a eficácia e a segurança do uso terapêutico de determinadas plantas.
Por outro lado, todas as plantas devem ser consideradas, em princípio como perigosas. O objetivo
deste estudo foi orientar e estimular o seu plantio na escola, bem como o uso e manipulação das
plantas, resgatando informações culturais e melhoria da qualidade de vida. O projeto foi
desenvolvido no Ensino Fundamental de um colégio estadual no município de Medianeira,
Paraná, integrando alunos e comunidade. O levantamento dos dados foi realizado através da
aplicação de um questionário. Espécies mais importantes para a comunidade foram plantadas na
escola e a montagem da horta ocorreu com a participação dos alunos que auxiliaram no preparo
da terra, na escolha e no plantio das espécies medicinais. Foram organizadas palestras de
convidados da comunidade para alunos, professores e familiares. Com base nas informações
coletadas, como nas palestras e no desenvolvimento da horta verificou-se que, tanto os alunos
como os pais despertaram maior interesse sobre as plantas. Este trabalho contribuiu com a
integração entre a escola e a comunidade, possibilitando uma associação entre o conhecimento
empírico e científico. Além disso, despertou cuidados com a saúde e o interesse em usar e
preservar a flora.

Produção Didático-pedagógica
Título: Preparo da horta de plantas medicinais pela comunidade escolar
Palavras-chave: Plantas medicinais; horta; alunos.
Resumo: A realização deste trabalho foi dado pela necessidade de aplicação de conteúdos
referentes as plantas medicinais, apontando alternativas metodológicas de ensino para poder de
identificar as plantas medicinais encontradas na propriedade de seus familiares; identificar as
plantas medicinais encontradas em abundância em nossa região, seu nome comum, científico,
sua família, e suas ações; aproximar o aluno da convivência com a terra de uma vida saudável, na
qual através do projeto terão toda a capacitação necessária para entender a questão do consumo
de forma consciente; Divulgar os resultados para a sociedade. O método adotado foi o de
fundamentar de forma teórica cada assunto indicando ao seu final atividades relacionadas aos
mesmos, proporcionando também um trabalho interdisciplinar.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LIANE BEATRIZ BALEM
ORIENTADOR: GLAUCIA ANDREZA KRONBAUER
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Reprodução humana: sexualidade e prevenção de gravidez na adolescência
Palavras-chave: Reprodução humana. Sexualidade. Adolescência. Prevenção. Gravidez.
Resumo: Este trabalho faz referência à socialização de uma proposta de ensino com base nos
Sistemas Biológicos, a partir do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2009 da
Secretaria de Educação do Estado do Paraná, objetivando pesquisar novas metodologias de
abordagem sobre o estudo da Reprodução Humana, as quais favoreçam as discussões sobre
sexualidade. Por meio do conhecimento acerca do desenvolvimento biológico do corpo, o
educando será capaz de valorizá-lo, adotando hábitos e atitudes saudáveis e uma postura de
prevenção de saúde e da gravidez na adolescência, agindo com responsabilidade frente ao seu
desenvolvimento físico e emocional. A partir da temática proposta, foi desenvolvida e
implementada uma Unidade Didática, junto aos alunos da 7ª série A do Ensino Fundamental da
Escola Estadual Carmela Bortot, localizada no Município de Pato Branco/PR. Além disso, foi
aplicada uma avaliação (pré-teste) para identificar os conhecimentos prévios sobre o tema, e uma
plenária de socialização para identificar os conhecimentos adquiridos nas aulas. Os resultados do
estudo demonstram que orientações adequadas e uso de técnicas de conversação professoraluno, sobre reprodução e sexualidade humana, valorizando o conhecimento prévio dos
educandos, contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de novas posturas de
valorização do corpo e prevenção de gravidez precoce.

Produção Didático-pedagógica
Título: Sistema Reprodutor Humano - Sexualidade e Prevenção de Gravidez na Adolescência
Palavras-chave: Adolescência, reprodução, sexualidade, gravidez, prevenção.
Resumo: A presente unidade didática de estudo sobre a reprodução humana, no trabalho com
adolescentes, visa produzir material didático que proporcione a compreensão do tema, através de
estratégias de ensino que partem de uma idéia integradora, Reprodução Humana, para chegar a
compreensão de temas

específicos como: adolescência, puberdade, sexualidade, valorização

do sexo seguro e da gravidez planejada. Com uma abordagem que favoreça discussões sobre
sexualidade ,

conhecimento do desenvolvimento biológico do corpo e prevenção de gravidez na

adolescência, pretende-se que

o acesso ao conhecimento e a produção de novas informações

possam trazer elementos associativos, descoberta de atitudes concernentes a valores individuais
que não estejam sendo apreciados pelos nossos jovens. e uma mudança nas suas ações
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cotidianas, agindo com responsabilidade frente ao seu desenvolvimento físico e emocional, com
uma postura de prevenção de saúde e da gravidez precoce. O trabalho é dividido em três etapas
consecutivas: pré-teste e questões-dúvida, desenvolvimento das atividades previstas no material
didático e plenária para socialização dos conhecimentos adquiridos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LILIAN CELIA TRANCOSO
ORIENTADOR: JOAO ROBERTO BARROS MACENO SILVA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: A Mídia e Suas Influências Nos Hábitos e Práticas Alimentares e No Processo de
Identificação do Adolescente
Palavras-chave: Adolescentes. Interdisciplinaridade. Mídia. Hábitos Alimentares.
Resumo: O tripé formado pela indústria de alimentos, agências de publicidade e veículos de
comunicação tem implementado intensa estratégia de marketing para elevar o consumo de
alimentos industrializados pela população. Dentre esta população estão os adolescentes, mais
seduzidos pelos veículos de comunicação, pois se trata da etapa da vida em que ocorre à
crescente preocupação com a imagem corporal. O projeto tem como objetivo caracterizar o perfil
nutricional, a composição corporal e os hábitos alimentares dos adolescentes, relacionando-os ao
conhecimento teórico nutricional, aos hábitos culturais e à veiculação de informações. O público
alvo são os adolescentes com idade de quatorze a dezenove anos do período noturno, da Escola
Professora Altahir Gonçalves, situada no município de Antonina no Bairro Ponta da Pita. Avaliação
será feita por meio de atividades pedagógicas interdisciplinar, que auxiliará nas orientações
necessárias à promoção da saúde nos adolescentes, que serão preparados para desenvolverem
ações de planejamento junto aos professores engajados no projeto, elaborando e coordenando
programas interdisciplinares e políticas que se integrem saúde, alimentação saudável, atividade
física, visando a melhoria da qualidade alimentar e do processo ensino e aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: A influência dos veículos de informação e a valorização dos aspectos nutricionais dos
adolescentes.
Palavras-chave: Nutrição; hábitos alimentares; adolescente.
Resumo: A adolescência é uma das fases da vida dos alunos em que a necessidade de
educação é primordial, contribui de várias maneiras para desenvolver a identidade do indivíduo na
sociedade. É neste período de vida, que caracteriza-se uma acentuada emotividade, quase
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sempre devidas a fatores ambientais e sociais. A Nutrição na adolescência merece sempre maior
atenção. O adolescente é altamente sensível às restrições alimentares. A globalização da
comunicação e da informação através da televisão e da internet, podem influenciá-los na escolha
da alimentação, modificar seus hábitos alimentares e consequentemente prejudicar a sua saúde.
Neste contexto, o ambiente educativo é o lugar privilegiado de possibilitar a mudança de
comportamento do adolescente, pois nele, vivem grande parte do seu dia e onde ocorrem muitas
práticas educativas contribuindo no seu desenvolvimento pessoal e social. Este caderno
pedagógico tem como finalidade propor atividades contextualizadas com abordagem sobre
nutrição, prevenção e promoção da saúde. As atividades poderão facilmente serem desenvolvidas
em sala de aula, favorecendo a compreensão da importância dos alimentos consumidos
diariamente, como fonte de energia necessária para o organismo realizar suas funções vitais de
manutenção física, mental e orgânica. A metodologia utilizada é de forma interdisciplinar, para
facilitar a articulação das ações desenvolvidas,considerando-se a importância das diversas áreas
do conhecimento (História, Educação Física, Língua Portuguesa e Artes). Desta forma,
professores e alunos tem oportunidade de trocar conhecimentos, de construir uma aprendizagem
sólida e coletiva.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LILIAN MARA CALOMENO
ORIENTADOR: LIANE MARIA VARGAS BARBOZA
IES: UFPR

Artigo
Título: A Conservação dos Recursos Naturais com a reciclagem do óleo de cozinha e do papel
Palavras-chave: : Reciclagem. Óleo de cozinha. Papel. Educação ambiental.
Resumo: A humanidade vivencia uma época da história, onde a preocupação em relação ao
desenvolvimento sustentável tornou-se de todos, com o objetivo de preservar o meio ambiente
para as futuras gerações. Assim sendo, práticas como a reciclagem do óleo de cozinha e do papel
no espaço escolar, colaboram para a preservação dos recursos naturais. O objetivo do projeto foi
sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da conservação dos recursos naturais,
visando trabalhar o exercício da cidadania e a melhoria da qualidade sócio-ambiental. Neste
contexto, este relato de experiências trabalhou a sensibilização ecológica e a reciclagem do óleo
de cozinha e do papel, com os alunos do 8º e 9º anos (7ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental,
pais, professores e funcionários, do Colégio Estadual Maximiano Pfeffer, na localidade de
Lageado dos Vieiras, área rural do município de Rio Negro-PR. A metodologia empregada foi à
pesquisa-ação, onde as atividades elaboradas foram desenvolvidas a partir da realidade
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vivenciada na comunidade. A implementação de atividades de reciclagem, permitiu que
principalmente os alunos, percebessem que essa atitude aumenta a vida útil dos recursos naturais
renováveis e preserva o meio ambiente. Ao analisar os dados coletados nesta pesquisa,
observou-se a necessidade do desenvolvimento de novos projetos para sensibilização da
comunidade quanto às questões ambientais, principalmente em relação à reciclagem do papel e
do óleo de cozinha, visando minimizar os efeitos danosos aos recursos naturais e promovendo
uma melhor qualidade de vida.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Conservação dos Recursos Naturais através da reciclagem do papel e do óleo de
cozinha
Palavras-chave: Recursos Naturais. Educação Ambiental. Óleo. Papel.
Resumo: As questões ambientais, por sua urgência e importância na contemporaneidade devem
ser problematizadas e abordadas de modo interdisciplinar e ao longo de todo o currículo do
Ensino Fundamental. Com a intenção de sensibilizar e alertar a comunidade escolar para a
questão ambiental, este caderno tem a intenção de provocar debates sobre questões que
deixaram de ter importância apenas no espaço dos grandes institutos e laboratórios de pesquisas
e invadiram a vida do cidadão comum. Dessas atividades, com alunos, professores e comunidade
sensibilizados por estes temas, podem surgir outros trabalhos que envolvam a comunidade
escolar e extra-escola. Subsidiar o professor com material didático-pedagógico com as temáticas
Educação Ambiental, O Papel e O Óleo, visando nortear a prática pedagógica do professor e levar
o educando a aprendizagem significativa. METODOLOGIA: Cada unidade traz uma introdução
sobre o assunto, quais os objetivos de se trabalhar cada tema, estratégias de ação para facilitar o
trabalho do professor, sugestões de atividades para a abordagem do tema, bem como
observações e dicas para facilitar o trabalho do professor. Cada unidade traz uma sugestão para
avaliação das atividades que serão desenvolvidas no decorrer da implementação do projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LILIAN REGINA LICODIEDOFF RODRIGUES
ORIENTADOR: LIANE MARIA VARGAS BARBOZA
IES: UFPR

Artigo
Título: A evolução do ensino das ciências no brasil: educação ambiental
Palavras-chave: Ciências da natureza. Educação ambiental.

Formação para a cidadania.

Dimensão ambiental; Conhecimento científico.
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Resumo: O presente artigo constitui uma síntese das atividades realizadas durante o Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2009-2010, tendo como tema o desenvolvimento da
Educação Ambiental dentro da disciplina de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental no
Brasil, e, como objetivo geral do estudo: aprofundar os estudos sobre a evolução histórica do
ensino de Ciências no Brasil, enfocando a Educação Ambiental com vistas à formação do sujeito
para a compreensão da dinâmica da produção científica e o caráter de provisoriedade e
falibilidade das teorias científicas, atribuindo significados ao ensino e aprendizagem da disciplina
de Ciências com esse enfoque na Educação Ambiental para a sociedade contemporânea. A
pesquisa bibliográfica realizada em fontes primárias e secundárias e os resultados da pesquisa de
campo revelam que a Educação Ambiental no Brasil ainda se caracteriza como uma tentativa,
mesmo decorridos mais de 10 anos do advento da Lei 9795/99, haja vista a ausência de
capacitação dos professores para atuarem na área e tampouco a existência de recomendação do
MEC para a inserção de uma disciplina específica para a EA, aspectos esses compreendidos
como indispensáveis no processo de formação para a cidadania dada a complexidade da
dimensão ambiental e sua importância como conteúdo para a construção do conhecimento
científico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico para o Ensino Fundamental- A Evolução do Ensino das Ciências no
Brasil: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino de Ciências. História da Ciência.
Resumo: Partindo da história da Educação Ambiental, procuramos olhar de forma interessante e
crítica como o nosso planeta está pedindo por socorro. Assim poderemos contribuir com novas
formas de como levar os educandos a serem formadores de opinião quanto à qualidade de vida e
questões ambientais. O projeto foi desenvolvido com os professores da rede estadual de ensino
do Paraná do Grupo de Trabalho em Rede (GTR 2009) e também com os professores de Ciências
e áreas afins do Colégio Estadual Manoel Borges de Macedo em Rio Branco do Sul. O objetivo
principal deste caderno foi desenvolver um material didático pedagógico, visando contribuir para a
formação continuada no que diz respeito à Educação Ambiental. Desenvolvendo a pesquisa-ação,
o caderno está apresentado em duas unidades, sendo que em cada unidade é apresentada uma
pesquisa bibliográfica, onde os autores trabalham o tema da Educação Ambiental com uma visão
histórico-sócio-cultural e política. Cada unidade apresenta atividades e links para o professor
consultar, visando enriquecer seus conhecimentos sobre esta temática.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LILIANE DENISE LICODIEDOFF
ORIENTADOR: LIANE MARIA VARGAS BARBOZA
IES: UFPR

Artigo
Título: Ciências no ensino fundamental: história da astronomia
Palavras-chave: Ciências. Astronomia. História da Astronomia. Aprendizagem significativa.
Resumo: A Astronomia tem um papel imprescindível no processo ensino e aprendizagem de
Ciências, pois permite aos estudantes do Ensino Fundamental obter os conhecimentos sobre a
dinâmica dos corpos celestes e dos fenômenos naturais que ocorrem na superfície de nosso
próprio planeta. O estudante deve perceber que a Ciência não é um conhecimento isolado, mas
faz parte do desenvolvimento histórico e cultural produzido pela civilização humana, que sofre
influências políticas, religiosas, econômicas, sociais e éticas e que influencia e transforma a
sociedade. O projeto de intervenção pedagógica “Ciências no Ensino Fundamental: A História da
Astronomia” foi desenvolvido em uma escola da rede estadual de ensino do município de Rio
Branco do Sul/PR. Durante a implementação do projeto pedagógico que originou este artigo foi de
fundamental importância conhecer as maiores dificuldades de aprendizagem encontradas pelos
alunos de 5ª e 8ª série da rede estadual de ensino sobre os conteúdos relacionados à Astronomia
e a História da Astronomia. O presente artigo apresenta como objetivo principal estudar a
evolução da História da Astronomia e sua aplicabilidade em aulas de Ciências no Ensino
Fundamental. A metodologia empregada foi a da pesquisa-ação. A amostra investigada foi
composta por 28 estudantes da 5ª série e 33 estudantes da 8ª série. Os dados coletados
revelaram que a maioria dos estudantes apresentavam dificuldades de interpretação dos
conceitos astronômicos abordados, não relacionavam as distâncias e as dimensões astronômicas
e desconheciam noções básicas sobre o desenvolvimento científico da civilização humana.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno pedagógico: astronomia para o ensino fundamental
Palavras-chave: Astronomia. História da Astronomia. Ciências. Universo.
Resumo: O presente caderno é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional- Formação Continuada em Rede (PDE) 2009 do Estado do Paraná. Um de seus
objetivos principais visa tornar-se uma base de consulta para que os professores de Ciências da
Rede Pública Estadual de Educação pesquisem e aprimorem seus conhecimentos, buscando a
qualidade teórico-metodológica da ação docente e a formação continuada, com temas
relacionados à Astronomia. As sugestões de encaminhamento metodológico propostas neste
caderno estão relacionadas a objetivos e conteúdos contemplados nas Diretrizes Curriculares
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Estaduais para o Ensino de Ciências. O Caderno Pedagógico apresenta três unidades didáticas
que abordam como tema principal a História da Astronomia e sua consequente evolução como
Ciência. Consta em cada unidade a construção de um referencial teórico seguido de descrições
de atividades. Cada unidade didática trás leitura de textos e sugestão de filmes relacionados à
História da Astronomia, buscando promover um melhor entendimento sobre a construção coletiva
dos conhecimentos científicos abordados no currículo escolar do Ensino Fundamental de
Ciências. As atividades experimentais visam integrar os conhecimentos científicos de Física com a
Astronomia. Espero que esse caderno seja uma valiosa ferramenta em seu contexto educacional,
aprimorando o trabalho de ensinar na desafiadora tarefa de conduzir os estudantes para a
apropriação dos saberes rumo a cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LILLIAN APARECIDA FRIGNANI
ORIENTADOR: ELAINE ROSELY LEPRI
IES: UEM

Artigo
Título: Uma análise sobre Sexualidade na Adolescência
Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Educação. Alunos.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de pesquisas realizadas sobre
sexualidade na adolescência. É nesta fase que a mente e o corpo estão passando por inúmeras
transformações , um momento muito especial para crescimento do ser humano, no qual a
sexualidade torna-se um atributo essencial e o surgimento das dúvidas são mais freqüentes. O
processo de investigação aconteceu através da elaboração de questionário para ser aplicado
entre os alunos,que delimitava o tema sexualidade e os contextos relacionados, para verificar o
nível de conhecimento dos questionados e descobrir suas dúvidas mais freqüentes . Durante todo
o trabalho foram realizadas atividades referentes ao tema, utilizando materiais não complexos
para que alunos e pais compreendam de maneira clara e simples a importante finalidade de
transmitir orientações fundamentais sobre sexualidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Sexualidade na Adolescência
Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Educação sexual.
Resumo: A produção didático pedagógica apresentada sob a forma de uma Unidade Didática,
surge como uma proposta extracurricular, como forma de integração dos pais ou responsáveis,
buscando repassar orientações fundamentais sobre sexualidade, numa abordagem simples, pois
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percebe-se que, o diálogo sobre o tema, tanto na família quanto no ambiente escolar, é precário e
ainda, encarado como um “tabu” ou voltado apenas para os aspectos biológicos. Portanto, a
unidade didática objetiva, através de questionamentos, palestras, dinâmicas de grupo e oficinas,
promover formas acessíveis de orientações sexuais e preventivas para alunos de 7ª série,
oportunizando aos adolescentes a incorporação de valores morais, reflexão e construção de
conceitos sobre o verdadeiro significado da sexualidade humana, tão inerente ao ser em
desenvolvimento, preconizando a diminuição dos índices de gravidez nessa fase e conhecimentos
básicos sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Propicia, ainda, a realização de escolhas
mais conscientes, baseadas no respeito ao próprio corpo e das pessoas com as quais se
relacionam, condição necessária para usufruir plenamente o prazer sexual, sem riscos e sem
culpa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LINEI JUKOSKI
ORIENTADOR: MARLI APARECIDA DEFANI
IES: UEM

Artigo
Título: Etnobotânica: o conhecimento popular aliado ao ensino de ciências
Palavras-chave: Etnobotânica. Plantas Medicinais. Ensino de Ciências e Botânica.
Resumo: Mais do que fornecer informações o ensino de Ciências deve partir de uma visão que
considere o aluno como um sujeito que faz parte de um grupo social amplo e que está envolvido
com diferentes tipos de conhecimentos, que muitas vezes interpreta esses conhecimentos
partindo de suas ideias, seus valores e crenças os quais provém de seus avós, pais e de seu meio
sociocultural. O uso das plantas pelo homem é um hábito muito antigo, o conhecimento
acumulado até hoje sobre as plantas, no Brasil especialmente, está ligado aos negros, indígenas
e imigrantes europeus. A etnobotânica é uma ferramenta que fornece subsídios para estudos
étnicos, botânicos, antropológicos e ecológicos. Portanto, ao utilizarmos elementos da
etnobotânica dentro do conteúdo “Plantas”, na 6ª série, tornaremos o ensino de Ciências mais
significativo, estabelecendo uma relação entre os saberes populares e o conhecimento científico.
A abordagem da etnobotânica dentro do conteúdo plantas atende a Lei 11.645/08 que torna
obrigatório em nossas escolas o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena uma vez
que o uso das plantas como fitoterápicos e em rituais religiosos é muito antigo e tem forte
influência dessas culturas. Este trabalho teve como objetivo resgatar o conhecimento popular
sobre plantas medicinais e suas aplicações desde os tempos mais remotos, para que o aluno
possa transmitir o conhecimento correto dessas plantas para a sociedade ao qual está inserido.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Etnobotânica: o conhecimento popular aliado ao ensino de Ciências.
Palavras-chave: Etnobotânica. Plantas Medicinais. Cultura. Botânica.
Resumo: Utilizar-se da Etnobotânica como uma ferramenta didática para desenvolver o conteúdo
de Botânica na 6ª Série, pois a mesma fornece, para educadores e alunos, a possibilidade de
compreender os conhecimentos científicos modernos através de saberes e práticas tradicionais. O
objetivo é tornar o conteúdo de Botânica mais interessante através da utilização dos saberes
acumulados por diferentes povos através dos tempos. Conhecer a herança indígena, africana e
européia é muito importante, pois todo conhecimento que temos hoje sistematizado sobre plantas
medicinais partiu primeiramente do senso comum. Serão desenvolvidas as seguintes atividades:
aplicação de questionário para levantamento Etnobotânico; construção de mapa conceitual em
ordem cronológica com a história da utilização das plantas por diversas culturas; construção de
um mapa de conceitos com noções de Botânica; coleta de plantas medicinais nas casas dos
alunos para confecção da exsicata; pesquisa das plantas medicinais mais citadas no questionário
de levantamento etnobotânico; realização de uma prática com coleta de vários tipos de folhas
para classificação e identificação das plantas medicinais, construção de uma horta medicinal na
escola e finalmente confecção de uma cartilha com dados de todas as atividades desenvolvidas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LOURDES DE FATIMA ROCCO
ORIENTADOR: SILVANA REGINA DE MELO
IES: UEM

Artigo
Título: Intervenção da Escola na Prevenção ao Uso de Drogas-Modelo Pedagógico
Palavras-chave: Educação. Droga. Jovens. Prevenção. Saúde.
Resumo: Este artigo traz informações gerais e científicas sobre drogas. Apresenta uma proposta
que pretende nortear as ações preventivas ao seu uso indevido e na redução de danos, primando
à qualidade de vida. Trabalhamos com métodos de pesquisa/ação com abordagem qualitativa.
Optamos por esse método de análise, pois a intervenção foi realizada com dados descritivos
advindos da coleta de informações, provenientes do contato direto e interativo do pesquisador
com a situação do objeto de estudo da temática. Nesta perspectiva, fez-se necessário a
elaboração de estratégias de ação pedagógica, devidamente sistematizadas e planejadas, com a
finalidade de promover transformações e avanços no desenvolvimento dos jovens, que são
essenciais no processo educacional. Dessa forma este trabalho apresentou diversas estratégias
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organizadas e sistematizadas para despertar a consciência dos jovens acerca dos males das
drogas. Durante a aplicação das atividades, foi possível verificar algumas mudanças imediatas em
relação a atitudes e postura dos alunos, através de relatos orais e escritos, puderam expor novas
ideias e conceitos, através dos quais o entusiasmo era premente. Contextualizar dessa forma o
assunto foi significativo para os alunos, pois o tema é emergente e necessário e faz compreender
os efeitos e consequências das drogas para o organismo humano e para a sociedade. A partir
desse, o mesmo detém condições e conhecimento científico para atuar como vetor de informação,
repasse e disseminação de idéias aos grupos de convivência, para que optem por melhor
qualidade de vida, em relação ao uso ou não uso de drogas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação preventiva e conscientização dos efeitos biológicos, comportamentais e sociais
do uso de drogas junto a estudantes do ensino fundamental.
Palavras-chave: Educação. Jovens. Prevenção. Saúde. Droga.
Resumo: A droga é representada para a nossa sociedade como um modernismo, de muito fácil
acesso e com sua fama de “prazerosa”. No contexto escolar, o professor é o agente integrante e
fundamental nas relações ocorridas com os jovens/alunos dentro da escola. Assim, ele assume a
função de mediador no processo de comunicação e de relações sociais ocorridos no âmbito
escolar desses jovens. Nesta perspectiva, faz-se necessário a elaboração de estratégias de ação
pedagógica

devidamente

sistematizada

e

planejadas

com

a

finalidade

de

promover

transformações e avanços no desenvolvimento dos jovens que são essenciais no processo
educacional. Sendo a adolescência uma fase de descobertas, transformações e crises, em que
riscos surgem com certa frequência, há necessidade de incorporar à educação estratégias que
contemplem atividades de autoconhecimento, inserir assuntos de interesse do aluno na busca da
construção da autonomia e de uma auto estima equilibrada, que venha contribuir de forma
significativa a aquisição do conhecimento e formação integral do aluno. Propomos estratégias que
promova no adolescente o conhecimento de si mesmo, a melhoria da auto-estima e outros valores
significativos tais como ética moral e cidadania para que desenvolva atitudes mais humanas,
fraternas, coerentes, responsáveis e livres de preconceitos, que encare a adolescência com
naturalidade, enfrentando de forma corajosa, com atitudes positivas os desafios e pressões
impostos pelos grupos e pela sociedade. Consolidados esses valores, dificilmente alguém seria
envolvido pelos traficantes, ele saberia neutralizar seus argumentos. É pela mediação da escola
que se dará a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à
cultura empírica.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LUCIA IORIO
ORIENTADOR: WAGNER JOSE MARTINS PAIVA
IES: UEL

Artigo
Título: Conhecimento Cientifico para uma Melhor Qualidade de Vida
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Evidências mostram que a contribuição dos conhecimentos científicos básicos sobre a
disciplina de ciências no ensino fundamental anos finais, que é essencial para o papel
fundamental da educação no desenvolvimento da saúde para a qualidade de vida das pessoas,
sociedades e necessária para construir uma escola voltada para a formação de cidadão.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conteúdos Estruturantes: o Conhecimento Científico para uma Melhor Qualidade de Vida.
Conteúdos Estruturantes: o Conhecimento Científico para uma Melhor Qualidade de Vida.
Palavras-chave: Conhecimento. Saúde. Doenças. Conteúdos estruturantes.
Resumo: Propõe-se fazer neste caderno pedagógico é colocar de maneira simples, alguns
conhecimentos científicos básicos sobre a disciplina de ciências no ensino fundamentais anos
finais, que é essencial para o papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas,
das sociedades e necessárias para construir uma escola voltada para a formação de cidadão.
Leve o aluno a compreender o meio em que vive os seres com quais interagem, os avanços
tecnológicos e os diversos empreendimentos sociais. Fornecendo subsídios para a formação de
indivíduos que interajam com a natureza, sendo responsáveis por ela e o desenvolvimento,
consequentemente tendo consciência de cidadania. A disciplina de ciências tem uma grande
quantidade de informações que visa socializar, trocar experiências, desenvolver habilidades e
promover a reflexão crítica do conhecimento cientifico, estabelecendo assim relações especificas
entre o que se aprende e como se vive.

Neste caderno pedagógico são propostas leituras e

atividades alternativas que esta é uma forma de desenvolver determinadas habilidades
necessárias para a interação do ser humano no atual contexto em que vivemos cada vez mais
exigentes, como ler e interpretar textos com linguagens diversas, organizar idéias, estabelecer
relações, propor problemas e encaminhar soluções para uma melhor qualidade de vida.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LUCIMAR MARIA PRIMO GALLEGO
ORIENTADOR: MARIA AUXILIADORA MILANEZE GUTIERRE
IES: UEM

Artigo
Título: Adaptação e Construção de Jogos para Abordagem da Cadeia Alimentar
Palavras-chave: lúdico; educando; EJA, aprendizagem.
Resumo: O presente trabalho trata de uma prática pedagógica na disciplina de Ciências com
adaptação e construção de jogos didáticos. O objetivo deste estudo foi verificar a existência de
uma articulação favorável entre o ensino-aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos -EJAcom o uso de jogos didáticos como estratégia pedagógica. A prática foi desenvolvida no “CEEBJA
Prof. Manoel Rodrigues da Silva”, de Maringá, com alunos do Ensino Fundamental, e do Ensino
Médio. Buscando responder a essas questões foi proposto uma sequência de atividades, onde os
alunos puderam expressar seus conhecimentos antes e após a aplicação das mesmas. Nessas
atividades os alunos vivenciaram momentos de pesquisas na internet, de discussões, de criação,
de adaptação de regras, de confecção e aplicação dos jogos construídos. Durante o
desenvolvimento das atividades percebemos que houve uma evolução significativa na
aprendizagem dos alunos no que se refere ao tema Cadeia Alimentar. Notou-se que a estratégia
adotada deu ênfase aos conceitos necessários ao bom entendimento dos conteúdos propostos,
uma vez que os alunos conseguiram conceituar e distinguir os elementos de uma cadeia
alimentar. Verificamos também a importância do trabalho em grupo como ponto forte no
desenvolvimento da prática proposta, uma vez que contribuiu para a motivação, organização,
concentração, atenção, raciocínio, desenvolvimento da autoconfiança, senso de cooperação e
interação do indivíduo com outras pessoas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Adaptação e Construção de Jogos para Abordagem da Cadeia Alimentar
Palavras-chave: Jogos, educando, aprendizagem, EJA.
Resumo: Este estudo consistirá em investigar se a construção e utilização de jogos didáticos
podem contribuir, de forma significativa, para a aprendizagem dos conteúdos, pelos educandos da
EJA, (Educação de Jovens e Adultos). Pretende-se investigar, ainda, se esse recurso pedagógico
(jogos didáticos) interfere positivamente na organização, na atenção, no raciocínio, na
concentração, na autoconfiança, com o cooperativismo e maior interação entre os educandos,
conforme proposto por vários autores. As estratégias de ação do presente estudo constou de
pesquisa bibliográfica prévia de autores que abordam o tema lúdico na aprendizagem; além
daqueles que abordam o tema cadeia alimentar. O próximo passo será a aplicação de um
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questionário relativo ao tema cadeia alimentar a fim de mensurar o conhecimento prévio do aluno.
Em seguida os alunos responderão a um estudo dirigido sobre o tema proposto, com pesquisas
em sites da internet. Será feito com os conhecimentos adquiridos a construção e aplicação de um
jogo pedagógico, tendo como base jogos tradicionais de tabuleiros, cartas, dominó, será realizado
em sala de aula abordando o tema cadeia alimentar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LUIZ ANTONIO VIEIRA MARTINS
ORIENTADOR: ELIANE STRACK SCHIMIN
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Preservação de recursos hídricos: ação de conscientização com alunos do ensino
fundamental.
Palavras-chave: Preservação ambiental. Recursos hídricos. Mata ciliar. Conscientização.
Resumo: O presente artigo “Preservação dos recursos hídricos: ação de conscientização com
alunos do ensino fundamental” relata a implementação de uma proposta de trabalho do projeto
desenvolvido durante o Plano de Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela Secretaria
de Estado de Educação do Paraná, no ano de 2010. O presente trabalho teve como objetivo
principal desenvolver ações de sensibilização com alunos pertencentes do ensino fundamental
com relação à preservação dos recursos hídricos do Rio do Corvo, em Boa Ventura de São
Roque, PR. As ações foram desenvolvidas na disciplina de Ciências, no Colégio Estadual Adonis
Morski - E.F.M.P, e no entorno, em Boa Ventura de São Roque - PR, com a participação de 121
alunos de 5ª e 6ª séries do ensino fundamental. Serão abordadas no corpo teórico deste artigo,
algumas discussões sobre a temática ambiental, principalmente relacionado à mata ciliar, que vem
sofrendo muitas interferências do homem, prejudicando e ameaçando a vida no planeta. As ações
de educação ambiental executadas contemplaram: palestras, filmes, saída de campo, visitas
programadas, debates com reflexões e outras atividades. Constatou-se que as ações básicas
sobre a preservação de recursos hídricos desenvolvidas, foram importantes para a sensibilização
da comunidade escolar, o que poderá resultar em mudanças para a preservação ambiental e, em
especial, dos recursos hídricos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Preservação de recursos hídricos: ação de conscientização com alunos do ensino
fundamental.
Palavras-chave: Preservação Ambiental. MataCiliar. Conscientização.

109

Ciências 2009
Resumo: A educação ambiental é um processo permanente onde os indivíduos tomam
consciência do ambiente, constituindo-se numa forma abrangente de educação. Na escola,
através de um processo pedagógico participativo, torna-se um espaço adequado para sensibilizar
os educandos sobre a problemática ambiental. Neste contexto, justifica-se esta produção didáticopedagógica a qual será em forma de uma Unidade Didática, a qual contempla textos e atividades
que embasarão o desenvolvimento do projeto “Preservação de recursos hídricos: ação

de

conscientização com alunos do Ensino Fundamental”, a ser desenvolvido no Colégio Estadual
Adonis Morski - E.F.M.P. , em Boa Ventura de São Roque, no Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LUIZ FERREIRA BOMFIM
ORIENTADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA
IES: UEL

Artigo
Título: O ensino de astronomia na formação dos professores de ciências
Palavras-chave: Astronomia. Ensino de Astronomia. Formação de Professores.
Resumo: O PDE/Paraná surgiu como uma oportunidade de aprofundamento de estudo, em que o
professor tem a oportunidade de pesquisar e atualizar seus conhecimentos nos diferentes
momentos de suas práticas, fundamentando-se em conceitos científicos no processo de
ensino/aprendizagem. O objeto de estudo é o Ensino de Astronomia, cuja finalidade principal foi a
de despertar no professor de Ciências do Ensino Fundamental o gosto pela Astronomia, e dar
subsídios para uma visão reflexiva deste ensino, buscando prepará-lo para a busca do
conhecimento científico de modo a melhorar seus trabalhos em sala de aula. Foi desenvolvido um
projeto de intervenção pedagógica, por meio do Grupo de Estudos de 32 horas em que a escolha
dos conteúdos e conceitos abordados baseou-se nas reais dificuldades dos professores,
abordando temas específicos com palestrantes, atividades práticas (jogos lúdicos, visitas ao
observatório, atividades participativas, leitura orientada) e observações do céu, por fim, apresenta
uma análise das dificuldades apresentadas por três professoras no início e no término do Grupo
de Estudo, comprovando a necessidade da formação continuada como uma complementação na
formação inicial dos professores de Ciências.

Produção Didático-pedagógica
Título: Astronomia básica para professores de ciências
Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Ensino Fundamental. Formação continuada de
professores.
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Resumo: O presente caderno temático é uma compilação de assuntos relacionados aos
conteúdos básicos de Astronomia para a disciplina de Ciências no ensino fundamental. O acesso
ao material permite aos professores complementarem as referências utilizadas em sala de aula,
gerado uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem. O caderno está constituído por
tópicos que apresentam informações com linguagem de fácil compreensão, embasado em fontes
atuais de autores que se destacam na área de Astronomia e seu ensino. O material busca
estimular o professor para uma prática pedagógica a partir de um novo olhar, tanto do ponto de
vista científico como do senso comum. Do ponto de vista cientifico, as Diretrizes Educacionais De
Ciências da Secretaria de Estado da Educação do Paraná contemplam a Astronomia como um
conteúdo estruturante, daí a importância da construção de um referencial que ampara a formação
continuada dos professores, uma vez que há uma distância entre Este material será utilizado em
um grupo de estudos com professores de Ciências da região de Londrina.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MAGALI LUCHINSKI
ORIENTADOR: DALVA CASSIE ROCHA
IES: UEPG

Artigo
Título: Metodologia científica no ensino de ciências
Palavras-chave: Método científico. Educação científica. Ensino de ciências
Resumo: O estímulo e o desenvolvimento da Educação Científica se fazem necessários para que
o aluno acompanhe as transformações que ocorrem na natureza através da própria observação. É
preciso ensinar o método científico no desenvolvimento das atividades práticas. Este projeto tem
como proposta aplicar o método cientifico como uma estratégia de ensino, utilizando a formulação
de hipóteses e a analise de problemas, com alunos das sétimas séries do ensino fundamental.
Espera-se promover a (re)construção de conceitos que o aluno traz, os quais, muitas vezes, são
antagônicos e resistentes aos conceitos mais elaborados.

Produção Didático-pedagógica
Título: Metodologia científica no ensino de ciências
Palavras-chave: Método científico. Educação científica.
Resumo: O estímulo e o desenvolvimento da Educação Científica se fazem necessários para que
o aluno acompanhe as transformações que ocorrem na natureza através da própria observação. É
preciso ensinar o método científico no desenvolvimento das atividades práticas. Este projeto tem
como proposta aplicar o método cientifico como uma estratégia de ensino, utilizando a formulação

111

Ciências 2009
de hipóteses e a analise de problemas, com alunos das sétimas séries do ensino fundamental.
Espera-se promover a (re)construção de conceitos que o aluno traz, os quais, muitas vezes, são
antagônicos e resistentes aos conceitos mais elaborados.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MAGDA HELENA GABURRO
ORIENTADOR: MELISSA KOCH F. SOUZA NOGUEIRA
IES: UEPG

Artigo
Título: Educação para o Consumo Consciente:reflexões sobre o desenvolvimento sustentável
Palavras-chave: Educação Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Reciclagem.
Resumo: Os problemas socioambientais aparecem com maior frequência nas manchetes dos
principais meios de comunicação, além das permanentes discussões entre os especialistas.
Buscam-se, principalmente, novas maneiras de se reduzir o consumo, a geração de resíduos e os
impactos ambientais, mas, sobretudo, como promover o desenvolvimento sustentável respeitando
as diversidades. Oportunizar uma educação crítica e transformadora da realidade é o que aspira a
Educação Ambiental nas diferentes instituições de ensino, assim como adequar estes espaços
não somente visando a compreensão da atual crise, mas também formar sujeitos promotores da
equidade social e ambiental. Partindo destes pressupostos, buscamos, através da proposta de
oficina lúdica, a percepção desta problemática, levando os alunos da sala de apoio da Escola
Estadual Professor Edison Pietrobelli, NRE- Ponta Grossa, a observar, perceber, discutir e a
relatar sobre os referidos problemas que degrada e ameaça a vida. As mudanças foram
verificadas nas atitudes dos alunos, quanto à redução do lixo espalhado na escola, diminuindo o
preconceito quanto à coleta seletiva e a reutilização dos materiais recicláveis inclusive nas aulas
de Ciências através de jogos, maquetes e outros materiais pedagógicos. Verificou-se também um
maior envolvimento de toda a comunidade escolar na destinação correta do lixo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação para o Consumo Consciente: reflexões sobre o desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Consumo consciente. Reciclagem.
Resumo:

Os

problemas

socioambientais,

discutidos

não somente

pelos

cientistas e

ambientalistas, ocupam cada vez mais as manchetes dos principais meios de comunicação. Parte
da sociedade tem refletido sobre as diversas maneiras de reduzir o consumo e,
consequentemente gerar menos resíduo, diminuindo os impactos causados ao meio ambiente. A
escola deve promover uma educação crítica e transformadora da realidade, atuar direta ou
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indiretamente na maneira de pensar e agir do educando, adequar um espaço de mudança
comportamental dos alunos em relação à compreensão de tais questões. Partindo desse
pressuposto, faz-se necessário sensibilizar os estudantes, estimulando-os a aprender e a discutir
sobre as relações entre consumo e desenvolvimento sustentável. Alunos das quintas séries, da
Escola Estadual Professor Edison Pietrobelli do Município de Ponta Grossa - Paraná será o
público alvo deste trabalho. Dinâmicas com materiais didáticos confeccionados a partir de
resíduos recicláveis serão utilizadas durante a sensibilização e abordagem dos conceitos sobre
educação ambiental, para que de forma lúdica, seja destacada a importância do consumo
consciente e o desenvolvimento sustentável. Após a implementação do projeto, espera-se a longo
prazo e através dos alunos sensibilizados, a multiplicação dos conceitos apreendidos para toda a
comunidade escolar, realizando-se conscientemente a coleta seletiva na escola. Deve-se concluir
que há maior aprendizado, quando os educados começam a praticar seus conhecimentos,
transformando sua realidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MAGNA APARECIDA DA SILVA
ORIENTADOR: IRENE YUKIKO KIMURA
IES: UEM

Artigo
Título: Pilhas e baterias: uma proposta de abordagem educativa com enfoque CTSA em sala de
aula de Ciências
Palavras-chave: Pilhas/baterias; CTSA; concepções prévias; contextualização do conteúdo;
metodologia.
Resumo: Este estudo foi aplicado aos alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Professor Leo Kohler e 2o ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Helena Kolody, no
município de Terra Boa, PR e teve como objetivo conhecer os tipos de pilhas e baterias, sua
composição, seu mecanismo de funcionamento, sua importância econômica, suas implicações à
saúde e ao meio ambiente, bem como seu descarte segundo a legislação em vigor. No
desenvolvimento deste trabalho foram aplicados os princípios metodológicos de Delizoicov para a
melhoria do ensino-aprendizagem. Inicialmente, foram consideradas as concepções prévias dos
alunos, momento em que estes manifestaram os seus conceitos, explorando-os e reconstruindoos. As atividades experimentais foram meios complementares à aprendizagem desses
conhecimentos. Incluíram-se temas relativos às questões científicas, tecnológicas, sociais e
ambientais (enfoque CTSA) no conteúdo programático do Ensino Fundamental e Médio,
colaborando para o desenvolvimento de três componentes essenciais: a informação dos
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conteúdos científicos, os aspectos sociais e ambientais, assim permitindo a contextualização dos
conteúdos científicos na perspectiva de auxiliar na formação da cidadania. O trabalho propiciou
aos alunos a formação de atitudes e valores conscientes de cidadãos, perante os problemas reais
abordados, bem como a construção coletiva de possíveis alternativas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Pilhas e baterias: uma proposta de abordagem educativa com enfoque CTSA em sala de
aula de ciências.
Palavras-chave: Pilhas e baterias; CTSA; consumo; saúde; reciclagem.
Resumo: A produção didático pedagógica desenvolvida como material de apoio para
implementação do PDE apresenta-se no formato de um Folhas, que é uma Unidade Didática. A
opção por esse material é devida ao leque de informações e curiosidades que podemos
apresentar além da correlação com uma segunda disciplina – no caso a Geografia – promovendo
a interdisciplinaridade. A temática Pilhas e Baterias é apresentada enfocando o desenvolvimento
tecnológico da sociedade através dos tempos, a importância dos aparelhos eletroeletrônicos em
nossas vidas, o consumo exacerbado da sociedade capitalista, a produção e descarte dos
resíduos, o princípio de funcionamento de pilhas e baterias, as reações químicas de oxirredução,
a produção em massa no país, os problemas causados ao ambiente e à saúde pelos metais
pesados que estejam em sua composição, o descarte incorreto desse material e a reciclagem das
pilhas e baterias no Brasil. O Folhas proporciona experimentações científicas e é elaborado com
imagens coloridas distribuídas em todo o texto que facilitam a compreensão. Para auxiliar tanto o
professor como os alunos também acompanha um material multimídia em forma de slides com
todo conteúdo em textos sucintos e devidamente ilustrados, para uso na TV Pendrive ou no Data
show.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MAIKE JOSIANE PAUPITZ
ORIENTADOR: JOSE FLAVIO CANDIDO JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Conscientização Ambiental: uma questão de sensibilização
Palavras-chave: Consciência ambiental. Sensibilização ambiental. Educação ambiental.
Resumo: Esse trabalho descreve a tentativa de sensibilização para despertar uma consciência
ecológica nos estudantes do ensino fundamental do Colégio Estadual São Cristóvão, em
Cascavel, Paraná, através da participação efetiva na elaboração de seu conhecimento. Tratou-se

114

Ciências 2009
da formação de grupos de estudos com alunos do ensino fundamental que, sob orientação da
professora PDE, disponibilizaram-se a estudar e pesquisar temas referenciais como reciclagem,
poluição e animais em extinção, utilizando-se de livros, revistas e “sites da internet” que tratavam
do assunto. O grupo preparou e apresentou palestras para outras turmas do ensino fundamental
aumentando o conhecimento e consequentemente o nível de consciência ambiental das pessoas
envolvidas. Os participantes agiram como disseminadores da problemática ambiental bem como
esclarecedores das responsabilidades dos indivíduos como cidadãos do mundo, buscando
alternativas e mudança de atitudes que permitam sua sobrevivência no planeta. Tudo em uma
perspectiva científica e com uma linguagem acessível, no mesmo nível dos colegas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Conscientização Ambiental: Uma Questão de Sensibilização
Palavras-chave: Consciência ambiental; sensibilização ambiental; educação ambiental.
Resumo: O acelerado empobrecimento da diversidade da vida tem preocupado o movimento
ambientalista. O homem tem sido um fardo muito grande para a Terra, então é preciso despertar
nas novas gerações uma consciência ambiental ecologicamente comprometida com um novo
modelo de desenvolvimento e comportamento. Através do treinamento de alunos como
divulgadores da problemática ambiental, é esperado que os indivíduos por meio da sensibilização
adquiram o conhecimento, os valores, as experiências e a determinação que os tornem aptos a
agir, tanto individual como coletivamente, e resolver os problemas ambientais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARA REGINA BELLONI
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT STANGE
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Adolescência, sexualidade e sexo: o despertar do desejo e a gravidez na adolescência
Palavras-chave: Aprendizagem. Adolescência. Sexualidade. Gravidez. Contracepção.
Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar que o Professor de Ciências deve ter uma nova
postura ética de envolvimento com o tema “Educação Sexual na Escola, Gravidez na
Adolescência, Métodos Contraceptivos”. Essas discussões são indispensáveis e devem estar
presentes no cotidiano escolar. Que se construa este conhecimento com os alunos como urgência
social, demonstrando que os conhecimentos adquiridos na escola, através das aulas de
reprodução e sexualidade, podem contribuir para tornar os jovens estudantes responsáveis por
suas atividades sexuais, definindo conscientemente a hora de começar a vida sexual e estarem
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aptos a se prevenir de uma gravidez indesejada. A sexualidade tornou-se mais presente na vida
das pessoas, porém, não quer dizer que estejam mais abertas a debater sua sexualidade, que
estão livres dos tabus e medos. Para a obtenção dos resultados, trabalhou-se com pré-teste e
pós-teste, técnicas de conversação professor-aluno, leitura e discussão de textos, dinâmicas,
vídeos educativos e filmes. O resultado do estudo demonstra que orientações adequadas sobre
reprodução e sexualidade humana contribuem de maneira significativa. Os adolescentes, estando
mais informados, podem ter maior liberdade, autonomia e tomarem decisões que os conduzam a
uma vida com saúde e bem-estar, agindo com responsabilidade em relação ao desenvolvimento
físico e emocional.

Produção Didático-pedagógica
Título: Adolescência, sexualidade e sexo: o despertar do desejo e a gravidez na adolescência.
Palavras-chave: Aprendizagem. Adolescência. Sexualidade. Gravidez. Contracepção.
Resumo: Nunca se falou tanto em sexualidade e sexo como no momento. Será que as pessoas,
em especial os adolescentes, sabem realmente de que estão falando? A sexualidade tornou-se
muito mais presente na vida das pessoas, isso, porém, não quer dizer que as pessoas estejam
mais abertas a debater sua sexualidade, de que estão livres dos tabus e medos. Pretende-se
destacar o papel da escola dentro deste contexto, a orientação sexual deve ter como objetivo
principal tornar os jovens estudantes responsáveis por suas atividades sexuais, definindo
conscientemente a hora de começar a vida sexual e estarem aptos a se prevenir de uma gravidez
indesejada. O objetivo maior deste trabalho é possibilitar aos alunos, adolescentes, orientações
sobre a sexualidade na adolescência que possam conduzir à tomada de decisões conscientes e à
prática de ações responsáveis que contribuam para a redução dos casos de gravidez na
adolescência. Questioná-los sobre que atitudes podem contribuir para a redução dos casos de
gravidez na adolescência dentro da escola e ainda, quais são os métodos contraceptivos mais
comuns, e qual atuação possuem. Este projeto buscará ajudar a fundamentar conceitos a respeito
da sexualidade, propiciar conhecimentos que quebrem tabus e crendices e que promovam
mudanças de comportamento nos jovens e adolescentes. Os adolescentes, estando mais
informados, podem ter maior liberdade e autonomia, estarem capacitados a tomar decisões que
os conduzam a uma vida com saúde e bem-estar. Partindo de discussões em família e na escola
é que tais valores têm condições de mudança.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARCELIA OSTAPIV
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: Mapas conceituais como instrumento de apoio ao ensino de ciências
Palavras-chave: Mapas. Ciências. Metodologia. Aparelho Reprodutor.
Resumo: O presente trabalho foi realizado no Colégio Estadual Barão de Capanema Ensino
Fundamental e Médio de Prudentópolis, com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental. Teve
como objetivo promover um processo de ensino-aprendizagem mais significativo para o aluno,
trazendo os conceitos científicos abstratos para mais perto da realidade através da utilização de
Mapas Conceituais, buscando resposta para indagações como; os Mapas Conceituais realmente
auxiliam no processo de ensino aprendizagem de Ciências? Como? Em que proporção? O
procedimento metodológico adotado consta de uma série de ações conjuntas onde se utilizou o
ensino do tema Aparelho Reprodutor Humano como fonte geradora de dados. Os resultados
obtidos revelam que o uso dos mapas conceituais colabora para que as atividades em sala de
aula ocorram de forma organizada, colaborativa e integrada, favorecendo o processo de ensinoaprendizagem na construção do conhecimento, contribuindo para formar cidadãos críticos e
reflexivos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Mapas conceituais como instrumento de apoio ao ensino de ciências
Palavras-chave: Mapas Conceituais; Aprendizagem Significativa; Sistema Reprodutor Humano
Resumo: A disciplina de Ciências, leva o aluno a se deparar com diversas dificuldades, como o
aprendizado de grande número de conceitos e de um extenso vocabulário específico. Uma das
principais funções da mente é interpretar o significado das informações adquiridas e transformálas em conhecimento, o que se torna mais fácil quando são representadas em formato gráfico.
Neste sentido a utilização dos Mapas Conceituais podem ser um suporte apropriado sendo de
extrema importância para localizar os alunos na disciplina e nos conteúdos tornando assim o
aprendizado mais dinâmico e significativo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARCIA ANGELICA DE OLIVEIRA HABOVSKI
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO FORTES GONZALEZ
IES: UTFPR

Artigo
Título: Educação Ambiental no contexto escolar: dificuldades e desafios
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Palavras-chave: Educação Ambiental; diagnóstico sócio-ambiental; práticas pedagógicas; meio
ambiente; procedimentos didáticos.
Resumo: Atualmente, um dos grandes desafios da humanidade é a conciliação do crescimento
econômico com a preservação ambiental. Cada vez mais percebemos a rápida degradação do
planeta e, consequentemente, ameaça à qualidade de vida. Por este e por tantos outros motivos,
tem se tornado cada vez mais emergencial a inserção da Educação Ambiental no contexto
escolar. No dia-a-dia da escola percebemos que grande parte dos alunos consegue apreender
muito bem os conceitos relacionados às questões ambientais, mas não as colocam em prática.
Podemos buscar a redução de muitos problemas ambientais por meio da Educação Ambiental,
cujo papel é promover um aprendizado sobre a importância da defesa do meio ambiente,
despertando os cidadãos para a responsabilidade de cada um na defesa da vida. Portanto,
também é necessária a compreensão a respeito da própria importância do homem no ambiente. O
presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da inserção de temas ambientais no diaa-dia da escola e apresentar alguns procedimentos didáticos utilizados em turmas de sextas
séries / sétimos anos do Ensino Fundamental que buscaram estimular a prática da Educação
Ambiental, de modo a conduzir à formação de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e a
atuarem na realidade socioambiental do colégio e do bairro, de modo comprometido com a vida e
com o bem-estar de cada indivíduo e da sociedade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Ambiental no dia-a-dia da escola
Palavras-chave: Educação Ambiental; preservação; meio ambiente.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico será utilizado durante o processo de implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, bem como poderá servir de subsídio para ações
relacionadas à Educação Ambiental em outras escolas ou espaços de aprendizagem, já que a
abordagem deste tema se faz cada vez mais necessária devido aos graves problemas ambientais
presentes no nosso dia-a-dia. Contém fundamentação teórica sobre o tema e sugestão de
atividades a serem realizadas a partir da realidade da própria escola e de seu entorno, buscando
sensibilizar os alunos sobre a responsabilidade enquanto cidadãos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA FRANCO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCIO MASSASHIKO HASEGAWA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: Trabalhando astronomia na prática em sala de aula
Palavras-chave: Astronomia. Aprendizagem. Práticas. Sistema Solar. Planetas.
Resumo: Este artigo resulta de uma pesquisa sobre o ensino de Astronomia mediante uma
estratégia de trabalhar os conteúdos de forma significativa que privilegie atividades em que
estimulem o estudante a aprender conteúdos científicos escolares que lhes atribui significados,
pois o entusiasmo pelo ensino deriva do entusiasmo em relação a práticas diversificadas e de
mudanças estimulantes no conteúdo da disciplina. É importante não desprezar os efeitos que o
entusiasmo tem sobre o bom ensino. Sendo assim este artigo propõe a análise do ensino de
Ciências, em nível fundamental, visando atividades práticas que busquem informações sobre a
visualização concreta do tamanho e da distância dos planetas ao Sol, através de oficinas que
auxiliem os educandos no ensino e aprendizagem de Astronomia.
Produção Didático-pedagógica
Título: Trabalhando astronomia na prática em sala de aula
Palavras-chave: Astronomia, práticas, galáxias, sistema solar, planetas.
Resumo: Trabalhando astronomia na prática em sala de aula, visa despertar a curiosidade
científica dos estudantes pelas Ciências por meio da Astronomia como elemento motivador,
trabalhando com a confecção de material concreto para ser utilizado como práticas didáticas no
processo ensino-aprendizagem em virtude de que uma das principais limitações para o ensino de
astronomia em nosso país é a falta de materiais didáticos. Sendo assim, este trabalho irá abordar
a construção de práticas didáticas que irão destacar oficinas que auxiliarão aos educandos no
ensino-aprendizagem de astronomia, tais como, a representação da distância dos Planetas ao
Sol, a comparação entre os tamanhos dos Planetas e do Sol. Este caderno também traz um
histórico sobre a origem e a evolução do Universo, passando pelos grandes filósofos, os grandes
astrônomos que contribuíram com seus estudos e pesquisas para que hoje a Astronomia
chegasse a esse grande desenvolvimento tecnológico. A Astronomia é a motivação ideal para
introduzir uma vasta gama de conceitos de todas as áreas de conhecimento. Falar sobre
astronomia atrai atenção de qualquer pessoa mesmo que esta não tenha grandes conhecimentos
científicos, gerando uma enorme curiosidade, requisito fundamental para o sucesso de um
processo – aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA HONORATO
ORIENTADOR: SUSETE WAMBIER CHRISTO
IES: UEPG
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Artigo
Título: Higiene: prevenindo parasitoses, promovendo a saúde
Palavras-chave: Educação; parasitoses; saúde pública.
Resumo: As parasitoses intestinais são doenças cujos agentes etiológicos podem provocar
diversas patologias, constituindo um grave problema de saúde pública, podendo

apresentar

estreita relação com as condições socioeconômicas e culturais de cada indivíduo. Considerando
que a maioria dos parasitos intestinais é transmitida aos seres humanos através da ingestão de
ovos ou cistos presentes em alimentos contaminados ou água, ou por contaminação das mãos
com fezes ou solo contaminado por resíduos fecais. Dessa forma, é claramente notada que
hábitos individuais e coletivos inadequados podem aumentar significativamente o grau de
exposição a um parasito e consequentemente, às patologias causadas por eles. O presente
estudo relata o desenvolvimento de um projeto, como parte das atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná-PDE. Este estudo foi desenvolvido no Colégio Estadual
Dr. Marcelino Nogueira - Telêmaco Borba/PR, tendo como objetivo fornecer esclarecimentos sobre
a forma de transmissão, ciclo biológico, tratamento e prevenção das parasitoses, enfocando de
forma constante e integral a importância da higiene para a melhoria na qualidade de vida e de
saúde.

Produção Didático-pedagógica
Título: Higiene: prevenindo parasitoses, promovendo a saúde
Palavras-chave: Educação; parasitoses; saúde pública.
Resumo: A escolha do tema desse material justifica-se pela caracterização socioeconômica e
cultural dos moradores do bairro Jardim União além do fato de constatar que um considerável
número de alunos do Colégio Marcelino Nogueira, reside nessa área geográfica do município
desprovida de saneamento básico, falta de moradia adequada e precárias condições de higiene.
O objetivo será estimular discussão baseada na reflexão sobre questões da importância da
higiene na prevenção de parasitoses, analisando se o desenvolvimento do tema desse material
contribui com a participação mais efetiva dos alunos no processo ensino aprendizagem. Serão
utilizadas metodologias participativas valorizando o pré conceitos com o auxílio dos recursos
tecnológicos disponíveis na escola, livros, jornais e revistas que tragam o assunto higiene na
prevenção de parasitoses intestinais para estimular fóruns de discussões, DVDs informativos além
de pesquisa junto a comunidade referente aos meios que utilizam para fazer a prevenção de
parasitoses intestinais. Confecção de material informativo sobre o tema de estudo proposto.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARGARETE DELLA GIUSTINA
ORIENTADOR: BARTOLOMEU TAVARES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Redução de óleo comestível como tema gerador na formação de multiplicadores
ambientais
Palavras-chave: Óleo de cozinha. Educação Ambiental. Conscientização.
Resumo: No cenário mundial, destaca-se hoje a preocupação com o meio ambiente. São
conferências, palestras, medidas governamentais, não-governamentais, tudo para que a
humanidade se conscientize de que é preciso fazer alguma coisa, ou as consequências, que já se
fazem presentes, agravar-se-ão ainda mais. De acordo com as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica (PARANÁ, 2008), prevê um plano de trabalho que aborde a educação ambiental
(Lei 9795/99), através de um estudo problematizador onde a escola possui o dever de
desenvolver práticas que instiguem os alunos à reflexão, porém mais do que isso, a escola deve
promover a “ação”, ou seja, possibilitar aos alunos projetos de conscientização onde os mesmos
sintam-se atores principais na construção da cidadania. O “óleo de cozinha”, comum nos lares
brasileiros e que muitas vezes depois de utilizado, vai para o ralo da pia, acaba chegando ao
oceano pelas redes de esgoto. Infelizmente, por falta de informação, grande parte da população
ainda descarta no ralo da pia, no solo ou até mesmo no lixo comum o óleo de cozinha usado. A
partir da conscientização dos alunos e da comunidade, a escola poderá se tornar ponto de coleta
do óleo usado pelas famílias e estabelecimentos comerciais, instituindo a confecção de sabão
artesanal, parcerias com empresas que dão correto destino ao óleo: ração animal, e até mesmo
fabricação do biodiesel.

Produção Didático-pedagógica
Título: Planeta Terra: Biodiversidade e Sustentabilidade
Palavras-chave: Biodiversidade. Sustentabilidade. Educação Ambiental. Lixo. Consumo.
Resumo: Promover a Educação Ambiental

é um dos

principais desafios deste século,

conciliando desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, visto que a degradação
ambiental do planeta compromete e ameaça a qualidade de vida. O presente material pretende
consolidar, junto aos educandos, propostas de sustentabilidade ambiental. Dessa forma, serão
abordados assuntos gerais relacionados às condições para a existência da vida na Terra, a
biodiversidade, o lixo como uma ameaça ao ambiente e apresentar o desenvolvimento sustentável
como forma de manter a biodiversidade na Terra. Foi realizada fundamentação teórica referente
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a esses assuntos, para que em seguida fosse possível desenvolver atividades individuais e em
grupos, jogos de educação ambiental, vídeos, animações e documentários.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARGARIDA NICHELE
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT STANGE
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Discussão sobre a gravidez na comunidade escolar
Palavras-chave: Ciências Biológicas. Gravidez precoce. Adolescência. Escola.
Resumo: A educação é um direito inerente à formação humana e abrange todos os aspectos
sociais interrelacionados aos indivíduos. Neste trabalho a temática consistiu na gravidez precoce
questionando de que forma a discussão da gravidez na adolescência no contexto escolar pode
alcançar o conjunto de jovens e adolescentes. Como objetivos buscou-se identificar ações de
discussão e de informação na comunidade escolar com relação à gravidez na adolescência,
conhecer aspectos da adolescência e sua relação com a educação e o seu direito, elaborar ações
de discussão preventivas e informativas sobre a gravidez precoce, avaliar a percepção de alunos
adolescentes, quanto a ações de discussão sobre a gravidez precoce. Os procedimentos
metodológicos incluíram a pesquisa teórica bibliográfica, exploratória e descritiva sobre o tema;
pesquisa-ação com a elaboração de palestras informativas; pesquisa de campo com alunos da 7ª
série do Colégio Estadual Tancredo Neves, E. F. M., localizado no município de Coronel Vivida,
Paraná. Os resultados confirmam a aquisição de conhecimento por parte dos alunos, melhora do
aprendizado sobre os diferentes assuntos que foram estudados, apresentados e discutidos no
Projeto de Implementação, participação e inferências nas atividades e uso de criatividade nas
tarefas escolares.
Produção Didático-pedagógica
Título: Discussão sobre a Gravidez na Comunidade Escolar
Palavras-chave: Educação. Ciência. Gravidez precoce.
Resumo: O trabalho enfoca a educação como um direito para todos e a sua ligação com a
formação humana e a preocupação com os jovens e adolescentes na escola, quanto ao
desenvolvimento individual da sexualidade. O tema é a gravidez precoce compreendendo que no
exercício da atividade de educadora, frequentemente a profissional se depara com casos de
gravidez precoce de adolescentes. Há o conhecimento das consequências referentes ao conceito
educacional do direito à educação e de que a gravidez precoce propicia a evasão da aluna da
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escola. Pretendeu-se contextualizar um tema presente nas diretrizes curriculares e na concepção
de ensino e aprendizagem acreditando-se que a disciplina de Ciências deva comportar a
formação do aluno como cidadão. Questiona de que forma a discussão da gravidez na
adolescência no contexto escolar pode alcançar o conjunto de jovens e adolescentes. Objetiva
identificar ações de discussão e de informação na comunidade escolar com relação à gravidez na
adolescência, conhecer aspectos da adolescência e sua relação com a educação e o seu direito,
elaborar ações de discussão preventivas e informativas sobre a gravidez precoce, e avaliar a
percepção de alunos adolescentes, quanto a ações de discussão sobre o tema. A pesquisa é
teórica bibliográfica, exploratória e descritiva; pesquisa-ação com alunos da 7ª Série do Colégio
Estadual Tancredo Neves, no município de Coronel Vivida, Paraná; e pesquisa de campo com os
participantes. Pretende-se obter confirmação de que as ações desenvolvidas e/ou aplicadas
alcancem o conjunto de alunos jovens e adolescentes com as informações sobre a gravidez
precoce.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: LEANDRA ULBRICHT
IES: UTFPR

Artigo
Título: o Corpo Humano Vivenciado pela Dança no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Ciências; sistemas biológicos; corpo humano; dança; interdisciplinaridade.
Resumo: Este artigo relata uma pesquisa voltada ao ensino da disciplina de ciências, realizada
em uma escola estadual. O estudo teve por objetivo investigar se a utilização da dança como
estratégia para vivenciar as funções de nutrição do corpo humano - a saber, digestão, respiração
e circulação, possibilitam ao aluno a construção do conhecimento e compreensão dessas funções
de forma integrada e contextualizada. O trabalho foi fundamentado basicamente na concepção
sócio histórica do desenvolvimento humano apresentada por Vygotsky, segundo a qual é na
interação social e pelo acesso à cultura construída socialmente ao longo da história que os
indivíduos desenvolvem as habilidades necessárias para interagir, compreender e reconstruir o
outro, o conhecimento e a sociedade. Para os objetivos deste trabalho, entende-se que a análise
qualitativa seria a mais adequada, para a qual a coleta dos dados ocorreu em um processo de
intervenção realizado junto aos sujeitos do estudo. Os resultados apresentados mostraram uma
melhora significativa na aprendizagem dos alunos constatada por avaliações contínuas realizadas
durante o processo, a partir dos quais se concluiu que é possível trabalhar os conteúdos relativos
ao corpo humano nas aulas de ciências.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Descobrindo um corpo humano integrado
Palavras-chave: corpo humano; sistemas biológicos; interdisciplinaridade; dança.
Resumo: Este material didático tem por finalidade trabalhar os conteúdos relativos à função de
nutrição do corpo humano de uma forma integrada e contextualizada, procurando dar significado à
aprendizagem do aluno. Desenvolver um material didático que alie teoria e prática, saberes
científicos e populares, que oportunizem ao professor trabalhar interdisciplinarmente os conteúdos
relativos a função de nutrição do corpo humano, para construir o conhecimento de forma integrada
e contextualizada, atribuindo-lhes significados. A estratégia que será utilizada para vivenciar os
conteúdos relativos à função de nutrição será a dança, capaz de promover a aprendizagem
coletiva e a aquisição de conceitos científicos, assim como aliar os diferentes sistemas do corpo
humano de uma forma integrada. A partir dos conteúdos previamente selecionados pelo professor,
promover-se-á uma metodologia que aliará teoria e prática, saberes científicos e populares; e para
a qual serão proporcionados espaços, para que os alunos, organizados em grupos, tenham
oportunidade de criar, experimentar, analisar, argumentar, trocar experiências e sobretudo
vivenciar os conhecimentos atribuindo-lhes significados, e contextualizá-los à sua vida cotidiana.
Para esta proposta de ensino, o educador atuará como mediador no processo de aprendizagem,
responsável em estabelecer relações conceituais, interdisciplinares e contextuais para os
conteúdos trabalhados por ele.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA DA GRACA BARTH WAHL
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS NEVES CORREA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Feira de Conhecimentos: a interdisciplinaridade sob um novo olhar.
Palavras-chave:

Feira

de

Conhecimentos.

Feiras

de

Ciências.

Mostras

Culturais.

Interdisciplinaridade.
Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo buscar conhecimento necessário para
utilizar a Feira de Conhecimentos como estratégia metodológica no Ensino Fundamental dentro
do contexto da interdisciplinaridade para a produção de novos conhecimentos e a construção de
projetos que atinjam propósitos definidos de evolução na base do aprendizado de nossos
educandos promovendo estímulos à pesquisa de nossos professores para um complemento no
processo ensino-aprendizagem. Sendo a pesquisa um meio de ensino que visa à construção do
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conhecimento, buscamos com esta proposta de intervenção propiciar formas de superar as
dificuldades enfrentadas pelos professores quanto à realização da Feira de Conhecimentos,
atividade vista pelos educadores como muito trabalhosa e que exige um maior preparo no âmbito
da pesquisa cientifica. Ao desenvolver o projeto oportunizamos a inclusão de atividades que
complementem a educação formal e, especificamente, a Feira de Conhecimentos, como
instrumento pedagógico que valoriza o trabalho coletivo e propõe a interdisciplinaridade como a
integração de todos os conhecimentos relacionados em torno de um mesmo tema, pois a Feira de
Conhecimentos é uma atividade técnico-científico-cultural que se destina a estabelecer interação
e troca de experiências entre professores e estudantes e destes com a comunidade, que a partir
da exposição de produções científicas e culturais realizadas dentro do contexto educativo poderá
direcionar um novo olhar para a disciplina de Ciências e sua relação com a interdisciplinaridade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Feira de Conhecimentos - A Interdisciplinaridade sob um novo olhar
Palavras-chave: Feira de Conhecimentos; construção de conceitos; interdisciplinaridade.
Resumo: Este material visa buscar meios de proporcionar aos professores momentos de reflexão
sobre a necessidade de superar concepções pedagógicas tradicionais tendo em vista a
implementação das Diretrizes Curriculares Estaduais (2008) que propõem um ensino de Ciências
realizado por meio de uma integração entre os conceitos de diferentes Conteúdos Estruturantes
da disciplina, com outras disciplinas escolares e o processo de produção do conhecimento
científico. Frente a esse desafio, coletaremos informações sobre a Feira de Conhecimentos como
instrumento pedagógico para promover a construção do conhecimento numa perspectiva
interdisciplinar, oportunizando assim, a prática, aproximando o saber popular do saber científico.
Para isso, partiremos em busca de conceitos, concepções e fundamentação teórica que
possibilitem renovar a prática pedagógica, através de estratégias e metodologias aplicadas à
organização da Feira de Ciências ou de Conhecimentos, como um processo inovador e
empreendedor e não simplesmente uma apresentação de trabalhos. Estabelecendo os papéis de
todos os envolvidos visando destacar sua participação e responsabilidade, pois cabe a cada um,
papel fundamental no desenvolvimento da feira.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES CHAMPAM
ORIENTADOR: WAGNER JOSE MARTINS PAIVA
IES: UEL
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Artigo
Título: O ensino de ciências numa abordagem histórica e contextualizada: a ciência tem história o princípio da descoberta da vacina
Palavras-chave: história, ciência, vacinação.
Resumo: Este trabalho consiste no relato das atividades realizadas durante a implementação do
projeto de intervenção pedagógica desenvolvido com alunos da 8ª série do Colégio Estadual
Coronel Luiz José dos Santos, município de Apucarana, cujo tema “A ciência tem história - o
princípio da descoberta da vacina”, teve como principal objetivo o entendimento sobre a história
da construção do conhecimento científico como forma de superar o senso comum, e compreender
como as descobertas científicas contribuíram para o progresso da humanidade e sua qualidade de
vida. Na fundamentação teórica deste trabalho, buscamos subsídios nas Diretrizes curriculares
da educação básica do Paraná e em outros autores pertinentes no que se refere à proposta
escolhida. O uso de metodologia diferenciada despertou no aluno curiosidade e interesse
permitindo uma melhor participação e interação entre todos os envolvidos. Espera-se que os
conhecimentos científicos aprendidos levem o aluno a uma mudança de comportamento frente às
situações concretas que se apresentam no cotidiano de cada um.

Produção Didático-pedagógica
Título: A ciência tem história - a descoberta do princípio da vacina
Palavras-chave: História. Ciência. Vacinação.
Resumo: Nesta sociedade contemporânea, as transformações no mundo do trabalho e os
avanços das tecnologias de comunicação e informação exercendo forte influência na escola, faz
com que esta instituição necessite passar por profundas mudanças em suas práticas culturais.
O ensino da história da construção do conhecimento científico possibilita ao aluno uma visão
critica sobre a ciência, a tecnologia e suas implicações sociais, pois, é importante que conheçam o
modo como muitas descobertas foram feitas e não fiquem com a impressão de que só o \"acaso\"
é o responsável por elas, entendendo que a maneira de pensar social, econômica, política e
religiosa da época, molda a visão de mundo do cientista e influencia suas descobertas.

As

abordagens históricas possibilitam ao professor um novo olhar sobre o aluno e sua relação com a
aprendizagem em Ciências, estes, deixando de ser um mero receptor de conhecimento para
interagir com a produção desse conhecimento, compreendendo, que ele é historicamente
produzido e que, portanto, vai se modificando ao longo dos tempos. O trabalho proposto será
realizado através de pesquisa bibliográfica, trabalho em grupo, atividades práticas de laboratório,
estudo de doenças contagiosas e as vacinas obrigatórias, elaboração de folder explicativo,
dramatização, uso de vídeo e outras mídias.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO DE ASSIS DINIZ
ORIENTADOR: ALVARO LORENCINI JUNIOR
IES: UEL

Artigo
Título: A recclagem como atividade integradora dos aspectos ambientais: exercício da cidadania
Palavras-chave: Educação Ambiental. Cidadania. Conscientização.
Resumo: Este estudo tem como objetivo principal trabalhar a problemática ambiental através de
situações concretas observadas pelos alunos e comunidade escolar, nos arredores e dentro do
ambiente escola, procurando soluções e atitudes corretas, quanto ao descarte e a reutilização dos
materiais recicláveis. O desafio que se apresenta é abordar a educação ambiental de forma crítica
e inovadora, ajudando na transformação social do aluno. A implementação foi realizada, na Escola
Pública Estadual São José Ensino Fundamental Médio e Integrado. Os resultados apresentados
demonstram que a educação ambiental pode interferir nos hábitos e atitudes de cada um de nós e
na construção da cidadania.

Produção Didático-pedagógica
Título: Reciclagem e Compostagem: Atividades para Construção de Valores Sustentáveis
Palavras-chave: Reciclagem. Sustentabilidade. Educação Ambiental.
Resumo: Este material didático foi produzido tendo como referencial as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica e seus Conteúdos Estruturantes, Básicos e Específicos, apresenta uma
abordagem teórico-prática sobre a educação ambiental, tendo como objetivo desenvolver
atividades de aprendizagem que busquem a construção de uma postura crítica e consciente do
aluno a respeito das questões relacionadas ao meio ambiente, em especial, de suas atitudes
quanto ao descarte e a reutilização dos materiais recicláveis. O OAC apresenta várias sugestões
para que os professores da Rede Pública Estadual do Paraná possam pesquisar para aprimorar o
seu conhecimento buscando a qualidade teórico-metodológica da ação docente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA EDNA DUTRA
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL
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Artigo
Título: Educação ambiental na escola: uma experiencia do tratamento de resíduos sólidos
orgânicos domiciliares
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Domiciliares. Adubo Orgânico. Composteira. Educação
ambiental.
Resumo: A partir da montagem de uma composteira na escola e a obtenção de adubo orgânico. A
inserção de tal projeto despertou o interesse da comunidade escolar. A proposta foi condizente
com os objetivos elencados nas Diretrizes Curriculares do Estado e levou em conta vários modos
de abordagem do conteúdo, como pesquisas na internet, palestra, leituras de textos de revistas e
jornais, discussão e reflexão. O resultado da experiência vivenciada neste trabalho foi a
participação ativa e integrada dos estudantes e a capacidade de transpor domínios teóricos de
conhecimento para a prática e execução dos canteiros.. Os alunos tiveram a oportunidade de
visitar o lixão da cidade e discutir os aspectos sócio-políticos da questão. Nesse sentido, o ensino
de ciências particularmente a educação ambiental deve levar ao educando esclarecimentos,
compreensão de sua realidade para nela poder intervir de maneira eficaz, partido do ponto sobre
ações humanas e suas consequências na qualidade de vida e bem estar social a todos. A partir
desse trabalho de educação ambiental na escola e da experiência realizada, educando, famílias,
professores, funcionários, podendo construírem e refletirem o conteúdo, dando um enfoque com
responsabilidade ao destino correto de seus lixos, visando uma melhoria de vida e bem estar
social.
Produção Didático-pedagógica
Título: Compostagem de resíduos sólidos domiciliares
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Domiciliares, Compostagem, Meio Ambiente, Lixo Orgânico
Resumo: A intenção deste Material Didático Pedagógico é proporcionar um trabalho de estudo e
reflexão na comunidade escolar e local, sobre o destino correto do lixo e a produção de adubo
orgânico (húmus), através da instalação de uma composteira na escola. O objetivo é propor ações
de conscientização para melhor destinar o lixo de cada residência, através da pesquisa de
amostragem realizada na escola. A metodologia inclui o envolvimento dos alunos na própria
montagem da composteira e obtenção do húmus, discussão de vídeos e textos sobre o tema e
visita ao lixão do município.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA GORETTI PRESTES GALVAN
ORIENTADOR: DANIELA FRIGO FERRAZ
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: A utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC's) como ferramentas para
trabalhar a importância dos alimentos com alunos da EJA
Palavras-chave: Alimentos. TICs. EJA. Educação.
Resumo: Com a finalidade de contribuir com o trabalho docente sugerindo alternativas didáticopedagógicas com suporte das ferramentas tecnológicas do Programa Paraná Digital, o intuito do
presente trabalho foi o de dinamizar o processo ensino aprendizagem nas aulas de ciências da
Educação de Jovens e Adultos ao trabalhar o tema: a importância dos alimentos na vida do ser
humano. Buscou-se possibilitar maior interação entre professores e alunos por meio das
ferramentas tecnológicas, tornando as aulas de ciências mais significativas e prazerosas,
contribuindo para evitar a evasão escolar, promovendo uma reflexão sobre a importância de
conhecer o tema para alcançar uma vida mais saudável. Além disso, sensibilizaram-se os
professores sobre a importância de utilizar as ferramentas do laboratório de informática da escola
e a TV pen drive, superando alguns tabus sobre o uso dessas tecnologias, estimulando e
valorizando a participação dos alunos, contribuindo para que se reconheçam como produtores de
conhecimento. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: um questionário
aplicado a quatro professoras sujeitos da pesquisa e no término da implementação do material
didático, entrevistas audiogravadas com as quatro professoras e

vinte alunos da professora

designada P1, instrumentos que possibilitaram à professora pesquisadora verificar que houve
interesse dos alunos em sala de aula, durante o desenvolvimento da Unidade Didática proposta
com uso de ferramentas tecnológicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância dos Alimentos na Vida do Homem numa abordagem Didática Pedagógica
com o uso das TICs
Palavras-chave: Alimentos. TICs. EJA. Educação.
Resumo: Por meio de apresentações de atividades didático-pedagógicas envolver o tema: A
Importância dos Alimentos na Vida do Homem, no formato de Unidade Didática, com o intuito de
dinamizar e socializar as aulas de ciências da EJA, usando as ferramentas do laboratório de
informática da escola e TV pen drive. Fazer, primeiramente, um levantamento dos alimentos
consumidos e, a partir dai, proporcionar o acesso ao conhecimento científico e, posteriormente,
verificar se o aluno será capaz de fazer transferência desse conhecimento para seu cotidiano por
meio de hábitos alimentares.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA HIDEKO MAKIYAMA ONO
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS NEVES CORREA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Educação para o consumo de água - Combate ao desperdício.
Palavras-chave: água potável, meio ambiente, recursos hídricos.
Resumo: Este projeto realizou-se em virtude da necessidade urgente de um trabalho de
sensibilização e mudanças de atitudes quanto ao consumo e preservação da água, devido à
constatação do elevado desperdício da mesma no Colégio e no consumo mensal das famílias dos
alunos envolvidos no projeto. O trabalho teve como objetivo identificar as causas desse
desperdício e buscar alternativas para melhorar o nível de conhecimento relacionado ao tema de
Meio Ambiente da maior importância: “Educação para o consumo de água” combate ao
desperdício”. Trabalhou-se com noventa e cinco alunos da quinta e oitava séries do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Marcílio Dias de Itambaracá-Pr. A aplicação do Projeto de
Implementação com a utilização de recursos e metodologias diversificadas foi fundamental para o
desenvolvimento de hábitos diários sobre o uso racional da água diminuindo os problemas de
desperdício da mesma. No final do semestre constatou - se uma queda significativa do consumo
na fatura mensal da residência dos educandos em relação ao início da pesquisa, revertendo
assim significativamente o problema do desperdício e conservação da água na escola e nas
residências dos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Água, um bem de todos
Palavras-chave: Água. Conservação. Desperdício.
Resumo: O projeto “Educação para o Consumo da Água - Combate ao Desperdício”, realiza-se
em virtude da necessidade urgente de um trabalho de mudanças de atitudes quanto à
preservação e consumo da água, pois pesquisas recentes apontam para o risco de uma crise no
abastecimento de água potável nas próximas décadas, em todo o país. Diante desta constatação
este trabalho tem como objetivo reverter o problema do desperdício e conservação da água na
nossa realidade com o envolvimento da comunidade escolar e extraescolar, buscando soluções
coletivas e integradas que contribuam para a formação de cidadãos capazes de tomar decisões e
participar ativamente de ações voltadas à preservação desse recurso natural. O tema será
trabalhado de forma sistemática e interdisciplinar com a utilização de um teste ecológico para
detectar o nível de conhecimento dos alunos sobre o assunto em foco. Na sequência será
aplicado um questionário para analisar hábitos familiares em relação ao consumo diário de água.
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Para alcançar os objetivos propostos serão desenvolvidas atividades diversificadas estimulando
ações e práticas cotidianas em relação ao consumo, evitando o desperdício.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA INES DANIELVIZ
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Influência da mídia na alimentação de adolescentes
Palavras-chave: Mídia. Alimentação. Adolescentes.
Resumo: Este artigo relata o desenvolvimento de uma proposta de ensino realizada na 7ª série
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Duque de Caxias no município de Irati durante o 3º e
4º bimestre de 2010. Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a unidade

didática

“Influência da Mídia na Alimentação de Adolescentes” em consonância com a proposta contida
nas Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado do Paraná. Para a abordagem do tema
alimentação houve a recorrência ao pluralismo metodológico o qual visa tornar a aprendizagem
mais significativa e o construir de uma visão crítica em relação as propagandas e manipulações
veiculadas pela mídia

Produção Didático-pedagógica
Título: A Influência da Mídia na Alimentação de Adolescentes
Palavras-chave: adolescente; mídia; alimentação
Resumo: A presente unidade didática propõe o desenvolvimento de diversas atividades que
visam despertar no professor a necessidade de busca de novas metodologias para abordar o
conteúdo da disciplina de Ciências , a fim de possibilitar aos alunos a construção da
aprendizagem significativa e sua efetivação no contexto social. O objetivo do presente trabalho é
contribuir com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem trabalhando o tema alimentação
dentro de uma metodologia que aborde os conceitos científicos e traga o cotidiano, dos alunos
para uma análise em sala de aula, despertando neles uma visão crítica em relação às
propagandas e manipulações veiculadas pela mídia bem como realizar um trabalho de
conscientização mais saudável. Para ensinar Ciências é imprescindível criar espaço para o aluno
pensar, argumentar, e formular suas próprias conclusões. Dessa forma o aprendizado é proposto
a propiciar aos alunos o desenvolvimento de uma compreensão do mundo que lhes de condições
de continuarem colher

e processar informações , desenvolver sua comunicação , avaliar

situações , ter atuação positiva e crítica em seu meio social. Para direcionamento da prática
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pedagógica serão trabalhados vídeos educativos, palestras, pesquisa na internet, análise de
propagandas veiculadas pela mídia, criação de slogans, e elaboração de cadernos de receitas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA INES FENATO RIBEIRO
ORIENTADOR: VERA LUCIA BAHL DE OLIVEIRA
IES: UEL

Artigo
Título: O lúdico permeando o ensino de ciências
Palavras-chave: Lúdico. Jogos. Aprendizagem. Ciências.
Resumo: A aprendizagem deve constituir um dos prazeres da vida. O ensino, por isso, necessita
ser atrativo (lúdico) para motivar o aluno e ajudá-lo a se apropriar dos saberes que favorecem a
sua aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo proporcionar ao aluno formas diferenciadas
de aprendizagem tornando-a significativa e representativa em sua vida social e profissional,
construindo saberes que o levarão a ter gosto pelo ensino de Ciências. Sendo assim propomos a
inserção de “jogos educativos” na metodologia das aulas na escola com os alunos, facilitando
assim sua aprendizagem. Este trabalho foi realizado com a 5ª série A e 5ª série B do Colégio
Estadual Coronel Luiz José dos Santos - Pirapó - Distrito de Apucarana. Através do lúdico (jogos)
buscamos desenvolver no aluno um conhecimento maior sobre o conteúdo AR. Foram realizadas
várias atividades. A primeira foi uma sondagem para verificar o conhecimento prévio dos alunos,
em seguida foram confeccionados três jogos envolvendo o tema Ar e o relato final das atividades
realizadas.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Lúdico permeando o ensino de Ciências
Palavras-chave: lúdico, jogos, ciências.
Resumo: A aprendizagem deve constituir um dos prazeres da vida. O ensino, por isso, necessita
ser lúdico, para encantar o aluno e ajudá-lo a se apropriar dos saberes que favorecem a sua
integração. O objetivo Geral é propiciar ao aluno formas diferenciadas de aprendizagem tornandoa significativa e representativa em sua vida social e profissional, construindo saberes que o
levarão a ter gosto pelo ensino de Ciências. Sendo assim propomos a inserção de “jogos
educativos” na metodologia do ensino de Ciências. O jogo fascina e aguça, motivando o aluno,
facilitando assim sua aprendizagem.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA JOCELEM BANNACH FONSECA
ORIENTADOR: ANA LUCIA CRISOSTIMO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Saúde e meio ambiente na educação básica: parceria para o
desenvolvimento da cidadania
Palavras-chave: Saúde. Meio Ambiente. Qualidade de vida.
Resumo: Este artigo faz referência à socialização de uma proposta de ensino

a partir do

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/UNICENTRO/2009 da Secretaria de Educação
do Estado do Paraná. O trabalho visou conscientizar alunos da educação básica por meio de
ações educacionais em relação à fatores desfavoráveis à saúde e ao meio ambiente. A partir da
temática abordada foi desenvolvida e implementada uma Unidade Didática junto aos educandos
da 6ª série do ensino fundamental do Colégio Estadual Padre Ponciano José de Araújo, localizado
na cidade de Palmas-PR. Metodologicamente foi aplicado aos educandos um questionário
socioambiental visando verificar a realidade da sua comunidade, e a partir dos resultados foi
desenvolvido um trabalho pedagógico com o objetivo de levá-los a reconhecerem a importância
da saúde e do meio ambiente para a qualidade de vida.
Produção Didático-pedagógica
Título: Saúde e Meio Ambiente na Educação Básica: parceria para o desenvolvimento da
cidadania.
Palavras-chave: saúde, meio ambiente, qualidade de vida.
Resumo: A presente Unidade Didática que tem como tema Saúde e Meio Ambiente, sob o título
“Saúde e Meio Ambiente na Educação Básica: parceria para a formação da cidadania visa
desenvolver um trabalho formativo e de conscientização, por meio de ações educacionais, junto
aos educandos do ensino fundamental sobre fatores desfavoráveis à saúde no tocante a higiene
corporal e do meio ambiente. Compreende-se que a educação, saúde e meio ambiente são
necessidades sociais, que devem ser garantidas, e os educandos junto ao seu direito desfrutá-las,
tem o dever de contribuir para sua concretização. Com aplicação das atividades desta unidade
didática o educando reconhece a importância da saúde, meio ambiente para a qualidade de vida;
identifica e estuda as principais doenças relacionadas à água, solo, hábitos de higiene, lixo e
esgoto. Para que os objetivos sejam alcançados, nesta unidade encontramos sugestões de
atividades sobre a temática; caminhada, pesquisa, palestra, jogos, caça-palavras. As intervenções
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reais que as unidades escolares conseguem realizar sobre o meio ambiente e saúde se tornam
para nossos educandos exemplos concretos de sua possibilidade de modificação da realidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA JOSE MILLAN GUTIERRE
ORIENTADOR: VERA LUCIA BAHL DE OLIVEIRA
IES: UEL

Artigo
Título: Desperdício do papel: problema, discussões e possíveis soluções.
Palavras-chave: Ambiente; desperdício; papel.
Resumo: O presente objetiva investigar o problema do desperdício de papel na escola,
enfatizando os principais agravantes, na sala de aula, e no ambiente dos educadores e
funcionários. No desenvolvimento das atividades mobilizará estudantes da sétima/oitava séries
para discutir, abordar e incentivar a preservação ambiental relacionada ao tema. Assim, na
conscientização ambiental pretende-se desenvolver atividades extra-curriculares (Visita a Fabrica
de Papel da Klabin) localizada em Telêmaco Borba para conhecer o processo de fabricação do
papel , número de árvores utilizadas para fabricar um folha de papel, custo e benefício na
produção. Nas atividades de sala de aula (problematização e conscientização) investigaremos o
desperdício do papel na escola, quantificando-o e disseminar os dados nos ambientes escolar,
casa e comunidade, com pesquisas e levantamento da quantificação do desperdício individual ou
coletivo, por todos integrantes da mesma: anotando quantas folhas são utilizadas ao dia, quantas
reaproveitam como rascunhos e quantas vão ao lixo. Após a implementação das atividades na
escola pretende-se dar continuidade as ações de conscientização para evitar o desperdício do
papel, bem como, atitudes que comprometam o equilíbrio do ambiente como palestras, debates,
atividades práticas e premiações aos estudantes que obtiverem maior
reaproveitamento com redução do volume de lixo de papel.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desperdicio do papel: problema, discussões e possíveis soluções.
Palavras-chave: ambiente; desperdício; papel.
Resumo: O presente objetiva investigar o problema do desperdício de papel na escola,
enfatizando os principais agravantes, na sala de aula, e no ambiente dos educadores e
funcionários. No desenvolvimento das atividades mobilizará estudantes da sétima/oitava séries
para discutir, abordar e incentivar a preservação ambiental relacionada ao tema. Assim, na
conscientização ambiental pretende-se desenvolver atividades extra-curriculares (Visita a Fabrica

134

Ciências 2009
de Papel da Klabin) localizada em Telêmaco Borba para conhecer o processo de fabricação do
papel , número de árvores utilizadas para fabricar um folha de papel, custo e benefício na
produção. Nas atividades de sala de aula (problematização e conscientização) investigaremos o
desperdício do papel na escola, quantificando-o e disseminar os dados nos ambientes escolar,
casa e comunidade, com pesquisas e levantamento da quantificação do desperdício individual ou
coletivo, por todos integrantes da mesma: anotando quantas folhas são utilizadas ao dia, quantas
reaproveitam como rascunhos e quantas vão ao lixo. Após a implementação das atividades na
escola pretende-se dar continuidade as ações de conscientização para evitar o desperdício do
papel, bem como, atitudes que comprometam o equilíbrio do ambiente como palestras, debates,
atividades práticas e premiações aos estudantes que obtiverem maior reaproveitamento com
redução do volume de lixo de papel.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA LUCINDA CORREA DE FREITAS FRANKENBERGER
ORIENTADOR: FERNANDO ANTONIO SEDOR
IES: UFPR

Artigo
Título: O museu de ciências naturais como uma alternativa metodológica para a prática do ensino
de ciências
Palavras-chave: Museu de Ciências; educação; metodologia; Ensino Fundamental.
Resumo: Este trabalho apresenta alternativas metodológicas para o Ensino de Ciências em
espaços diferenciados. A proposta foi desenvolvida com alunos das 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa, Agudos do Sul, PR, utilizando a sala de aula e um
espaço pedagógico alternativo (um museu) através de uma abordagem investigativa permeada
por atividades práticas de temas da Biologia. Contou-se com o espaço do Museu de Ciências
Naturais (MCN-SCB-UFPR, Curitiba, PR) que em sua exposição permanente apresenta
espécimes biológicos (vivos e preservados), paleontológicos, modelos e réplicas, aquários
aquaterrários e terrários, todos acompanhados de textos explicativos. Na escola trabalhou-se com
os alunos em atividades teóricas e práticas sobre os temas Células e Bactérias. Após uma
avaliação do conhecimento prévio dos alunos sobre esses temas, trabalhou-se os conteúdos de
forma a instigar discussões, polêmicas e hipóteses. Durante a visita monitorada ao museu, com o
apoio do material em exposição e dos monitores, abordou-se os temas previstos com ênfase.
Finalmente realizou-se uma pós-avaliação dos alunos, para verificação da eficácia da proposta. A
análise dos resultados evidenciou uma considerável melhora na aprendizagem, de forma que a
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utilização de outros espaços didáticos aliados às atividades práticas investigativas constituem uma
eficiente alternativa para auxiliar no ensino de Ciências.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estudo Monitorado nos Múltiplos Espaços de Ciências - Museu de Ciências Naturais da
UFPR
Palavras-chave: Ciências, museu, conhecimento, práticas.
Resumo: A elaboração deste roteiro tem como objetivo fornecer subsídios para orientação aos
alunos quando participarem das visitas monitoradas à espaços múltiplos de ensino de Ciências.
Como professora do Ensino de Ciências e preocupada com o saber de nossos alunos, propomos
aulas em espaços diferenciados, mas é necessário que o aluno se aproprie antecipadamente de
alguns conceitos básicos, para que essas aulas não se tornem apenas passeios. Pois o intuito é
levar o aluno a questionar, levantar hipóteses enfim com instigá-los à pesquisa científica. Numa
perspectiva da ciência investigativa achamos que pode se tornar mais produtiva as aulas se forem
apresentados elementos concretos, que possam ser manuseados, observados in loco. Observase muitas vezes em nosso caso que, a

maioria dos alunos são oriundos do campo, estes

desconhecem o próprio ambiente em que vivem. Necessitando de aulas práticas em ambientes
diferenciados para reconhecer, valorizar e preservar aplicando o conhecimento em sua
comunidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA LUIZA VETTORAZZI DOS SANTOS
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O processo de ensino-aprendizagem de ciências - contribuições da abordagem histórica
Palavras-chave: abordagem histórica, ensino de Ciências, processo de ensino-aprendizagem.
Resumo: O presente estudo teve como sujeitos os professores de Ciências do Colégio Estadual
Alberto de Carvalho, situado no Município de Prudentópolis - PR, que contribuíram com o relato
de suas práticas docentes no sentido de evidenciar os pontos favoráveis da abordagem histórica
no processo de ensino-aprendizagem de Ciências. O entendimento histórico deve ser
considerado, portanto, como um dos suportes às novas dimensões da ciência e do ensino desta
disciplina a fim de que a mesma não se torne fragmentária, manipulativa e puramente
instrumental. Diante disso, o presente artigo tem como objetivo apresentar os aspectos históricos
que envolvem a disciplina de Ciências através de uma pesquisa bibliográfica e exploratória. São
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considerados aqui, os momentos históricos pelos quais atravessou o ensino de Ciências no Brasil
e no mundo. Através dos resultados obtidos, percebe-se que os professores concordam com a
importância da abordagem histórica nas aulas de Ciências, mas nem sempre a utilizam seja por
falta de embasamento ou pela ausência deste tópico no Projeto Político Pedagógico escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Currículo de ciências: reflexões sob uma perspectiva
Palavras-chave: Currículo, Ciências, história, educação.
Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão acerca das especificidades que norteiam a
questão do currículo escolar de um modo geral e, em particular, no que diz respeito ao currículo
de Ciências. O objetivo central das considerações aqui empreendidas é analisar, a partir do
diálogo com alguns autores, em que sentido a realidade cultural dos sujeitos é contemplada na
construção do currículo e como este item pode contribuir para uma educação mais efetiva e
consoante com as necessidades e interesses de cada indivíduo. Considerando que a cultura
passa antes de tudo, por um plano social, levantamos aqui as tendências ideológicas que
perpassam a educação, já que esta é uma instituição social, e chegamos ao ponto nevrálgico do
qual emergem todas as relações sociais: a “hegemonia”. Sabemos que desde os primórdios da
sociedade, a classe dominante sempre teve seus interesses garantidos pela disseminação do
conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade. Com o intuito de
“desnaturalizar essa realidade”, há que se repensar o currículo como um caminho possível à
consecução de uma escola mais democrática, onde sejam contempladas as múltiplas identidades
que compõem cada contexto social específico, valorizando as diferenças como algo necessário e
não como algo que deve homogeneizar-se. Esse é o grande desafio para os educadores:
subverter as formas pelas quais o poder reproduz a si mesmo através das ideologias dominantes.
Sob essa ótica, acredita-se que a educação, instrumentalizada pelo currículo, possa constituir a
mola propulsora para a transformação da sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA MADALENA DE ANDRADE LAZZARETTI
ORIENTADOR: SANDRO APARECIDO DOS SANTOS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Ensino dos conceitos de astros e céu com apoio de instrumentos facilitadores da
aprendizagem à luz da teoria da aprendizagem significativa.
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Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Ensino Fundamental; Aprendizagem Significativa; Mapas
Conceituais; Atividades Experimentais.
Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de trabalho desenvolvida a partir dos conceitos de
Astro e Céu . Ela foi aplicada em turmas de 6ª série do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual
Professor Agostinho Pereira no município de Pato Branco. Possibilitando aos estudantes a
construção e a compreensão dos conceitos básicos da Astronomia, com apoio de instrumentos
facilitadores da aprendizagem significativa, recursos que facilitam tanto o professor quanto o
estudante a entender os conteúdos apresentados, apropriando-se de novos saberes. Como
encaminhamentos metodológicos de ensino, utilizou-se de atividades experimentais, construção
de mapas conceituais e diagramas ADI. As atividades experimentais tiveram como objetivo
promover e despertar a sensibilização e aprendizagem dos conceitos adequados ao Ensino de
Astronomia (Astro e Céu), pelo próprio professor e seus estudantes. Os resultados apontam para
uma melhora significativa do aprendizado dos alunos que fizeram parte da turma experimental.
Espera-se que esta produção, possa colaborar com o Ensino de Astronomia, tornando este
conhecimento realidade, para professores e estudantes, no cotidiano escolar, no sentido de
facilitar a aprendizagem significativa, resultando na superação do modelo de ensino existente.

Produção Didático-pedagógica
Título: Proposta de Ensino em Astronomia abordagem dos conceitos: astros e céu
Palavras-chave: ensino de astronomia;conceitos de astros e céu;mapas conceituais
Resumo: Esta produção do Material Didático Caderno Pedagógico destina-se a contribuir para o
ensino de Astronomia, superando as dificuldades, a fragmentação que os professores encontram
na sua prática de sala de aula com os estudantes da rede Estadual de Ensino no Estado do
Paraná. Destaca-se a importância do conhecimento da Astronomia, com ênfase nos conceitos de
Astros e Céu, como possibilidade de aprendizagem e compreensão do espaço “céu”, onde
transitam todos os corpos celestes. A opção pela abordagem do tema Astronomia, inclui a
necessidade de mudanças no Ensino pautado na memorização e fragmentação. Opondo-se a
essa situação, temos a expectativa de contribuir para o ensino e aprendizado dos conceitos
científicos da ciência do céu, superando as visões empobrecidas, fragmentadas e distorcidas, que
afetam a natureza do ensinar e aprender ciências. Na opinião de Caniato (1989) “o ensino que
fazemos, colabora para a domesticação dos estudantes, levando-os a terem uma atitude passiva,
de imobilidade e silêncio, desta forma estamos agindo exatamente ao contrário do que pensamos
e fazemos quando ensinamos”. Tornar o Ensino de Astronomia uma realidade para os professores
e com os estudantes não é apenas um compromisso pedagógico, mas uma necessidade cotidiana
a fim de que a população escolar tenha acesso a esse conhecimento. Pretende-se assim, a partir
do desenvolvimento deste Caderno Pedagógico, aplicando aos estudantes, subsidiar a prática
pedagógica do professor de Ciências, possibilitando-lhes a compreensão de conceitos, a partir do
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domínio da linguagem científica. As descobertas científicas no campo da Astronomia vêm
alargando as fronteiras do conhecimento espacial, evidenciando que essas interfaces demandam
um entendimento mais amplo do estudo da esfera celeste para haver a socialização no espaço
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA PEREIRA
ORIENTADOR: SATIKO NANYA
IES: UEM

Artigo
Título: A Preservação do Meio Ambiente na Disciplina de Ciências.
Palavras-chave: metodologia inovadora; interação social; compostagem; revitalização do espaço
escolar; preservação do ambiente.
Resumo: Diante das inúmeras dificuldades que os educadores têm enfrentado no seu cotidiano
como a falta de interesse da clientela escolar, dificuldade de aprendizagem, indisciplina, falta de
respeito com os colegas e professores, danos ao patrimônio público e atitudes que agridem o
ambiente, propomos uma metodologia diferenciada que contemple os conteúdos propostos na
grade curricular da Disciplina de Ciências para superar esses problemas. Essa metodologia foi
executada por meio de ações como a revitalização dos jardins, horta, plantas medicinais e
realização da compostagem no Colégio Estadual Luzia Garcia Villar - EFM, de Barbosa Ferraz, Pr.
Dentre as várias atividades foi feito arrecadação de aproximadamente 500 mudas de plantas
ornamentais e medicinais com envolvimento da clientela escolar e da comunidade local. Foi
realizado mutirão para preparar o solo e realizar o plantio, com a participação da comunidade
escolar e representantes de entidades (Copel, Sanepar, Universidade sem Fronteira da
FECILCAM, Movimento sem Terra). Para manutenção foi construído composteiras visando o
aproveitamento do lixo orgânico e produção de fertilizante natural. A área revitalizada foi dividida
em setores, e cada série coordenada pelo professor líder, ficou responsável por um setor. Outra
atividade foi a conscientização quanto ao acúmulo do lixo, chamando a atenção para o seu
destino, a reciclagem, e eliminação de criadouros do mosquito da dengue. Os resultados obtidos
foram muito positivos, pois propiciou a integração da comunidade à Escola e possibilitou ao aluno
a oportunidade de vivenciar o conteúdo de Ciências de maneira concreta e contextualizada. Essas
atividades propiciaram mudanças de atitude, resgatando a auto-estima dos alunos, observados no
relacionamento interpessoal e diretamente no processo ensino-aprendizagem, tornando-os
agentes transformadores da realidade através da conscientização sobre recursos renováveis,
sustentabilidade e o equilíbrio nos ecossistemas em prol da educação de qualidade.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A Preservação do Meio Ambiente na Disciplina de Ciências.
Palavras-chave: Conscientização; cidadão; valores; aprendizagem; revitalização.
Resumo: Tendo em vista que a função da educação em relação às questões ambientais é a
formação do cidadão crítico e comprometido com as transformações do meio onde está inserido,
este projeto propõe uma metodologia diferenciada com atividades intra e extra-classe, envolvendo
a clientela escolar nas ações de Revitalização do meio ambiente da Escola Luzia Garcia Villar EFM (Barbosa Ferraz, PR). O objetivo é fazer com que as aulas sejam mais interessantes,
facilitando a aprendizagem, e os alunos vivenciem nas atividades práticas os conteúdos teóricos
estudados, com a transformação do visual do ambiente escolar, mais agradável e harmonioso. Na
revitalização, a limpeza da área será realizada pelos alunos, professores, comunidade e
representante de entidades, em sistema de mutirão. O lixo orgânico será utilizado para preparo da
compostagem e será feito nas dependências da Escola pelos alunos. As mudas de plantas
ornamentais, medicinais e frutíferas serão obtidas pelos alunos e pela comunidade, O plantio e os
cuidados ficarão a cargo da clientela escolar e do professor responsável. Desse modo, as
atividades complementará o currículo escolar e com a conscientização da preservação do meio
ambiente espera-se que ocorra o resgate dos valores humanos, elevando a auto estima e
estabelecendo o respeito mútuo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA BONIN
ORIENTADOR: EDSON APARECIDO PRONI
IES: UEL

Artigo
Título: Educação ambiental para práticas de preservação da água.
Palavras-chave: Consumo de água; economia de água; água.
Resumo: O referido trabalho desenvolveu práticas aplicadas em sala de aula para estimular a
conscientização de alunos da Escola Estadual Antonio Garcez Novaes de Arapongas PR, em
relação ao consumo e economia de água na escola e comunidade. Para tal, foram desenvolvidas
sete ações interligadas para melhor compreensão dos alunos como: vídeos, criação de slogans,
análise de contas de água, aplicação de questionário, mostra de profissões, montagem de mapas
conceituais e confecção de camisetas e panfletos com o tema do slogan selecionado. Os
resultados obtidos mostraram a participação de todos os alunos, os quais desenvolveram as
atividades propostas e se propuseram a divulgar as mesmas para outras escolas da cidade.

140

Ciências 2009
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação ambiental para práticas de preservação da água.
Palavras-chave: Meio ambiente; desperdício de água; mudanças de atitudes.
Resumo: Este texto descreve a produção didática de Ciências na área de Meio Ambiente,
tendo como suporte o Objeto de Aprendizagem Colaborativa (OAC) que será desenvolvido com
alunos de oitava série. O objetivo é repensar as estratégias didáticas a fim de que os alunos
se sensibilizem e tomem uma postura de respeito em relação ao desperdício de água.
Inicialmente, estarão criando um slogan. Este será o ponto de partida do desenvolvimento do
projeto. Também estará se constituindo monitores para a divulgação deste trabalho aos demais
alunos da escola. Palestras, Filmes, Sons, TV Multimídia e pendrive serão trabalhados para
melhor alertar sobre causas ocorridas do tema em questão. Atividades, sobre desperdício de
água, serão desenvolvidas e questionadas para se ter ciência do desempenho do aluno e da
família sobre este problema. Mensalmente, os alunos farão o controle do consumo de água de
suas residências e da escola para serem postadas em painéis.

Esperamos que com a

aplicabilidade deste, ocorram mudanças de atitudes tornando o uso da água sustentável para
a atual e as futuras gerações.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARILDA KINDZIERA
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL

Artigo
Título: Consumo responsável e sustentabilidade: uma proposta de educação
Palavras-chave: Consumo. Cidadania. Conscientização. Educação Ambiental.
Resumo: Na perspectiva de realizar um trabalho diferenciado e reflexivo sobre à temática
ambiental no ensino fundamental, desenvolveu-se um projeto

com base os conhecimentos

prévios que os alunos possuíam sobre ambiente, mídia e consumo. Propôs-se o desenvolvimento
de uma prática pedagógica dirigida às relações de consumo no cotidiano dos alunos enquanto
prática socializadora influenciada pela mídia, visando à compreensão de consumir com
responsabilidade e de forma sustentável. Utilizou-se um questionário norteador para diagnosticar
e interferir nas ações pedagógicas propostas na unidade didática apresentada previamente. Além
de participar de pesquisas, leituras, interpretações de textos, criação de logotipo e slogan das
camisetas do projeto, houve análise e discussão do filme Ilha das Flores, elaboração e gravação
de vinhetas veiculadas na rádio local, criação de poesias, participação na reunião da Câmera
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Legislativa do município para solicitar a doação de kits de lixeiras para a coleta seletiva,
elaboração de cartilha do consumidor consciente, arrecadação de calças jeans usadas junto à
comunidade escolar para a confecção das sacolas retornáveis, coleta e seleção de lixo nos jardins
do Colégio, plantio de mudas nativas em torno das quadras esportivas do Colégio, confecção de
lixeiras com barricas de grafiato para as salas de aula. Optou-se pelo uso de uma metodologia
diversificada envolvendo os alunos na aprendizagem significativa dos conteúdos e procedimentos
didáticos interligados com a prática social. O principal objetivo dessas ações foi a conscientização
dos alunos sobre as causas, consequências, implicações e potencialidades dos atos de consumo
para proporcionar mudanças de comportamento dos alunos a respeito do consumo responsável e
sustentabilidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Consumo Responsável e Sustentabilidade: Uma Proposta de Educação Ambiental no
Espaço Escolar
Palavras-chave: Consumo, cidadania, conscientização, informação, responsabilidade
Resumo: O presente material didático - pedagógico é parte do plano de trabalho que tem como
objeto de estudo a mídia, educação e consumo, uso e influência da mídia na formação de valores,
mentalidades, hábitos e atitudes, entre as crianças e adolescentes, estimulando o consumismo e
os impactos causados. Propomos um trabalho que seja ao mesmo tempo, interdisciplinar e crítico,
onde a proposta de pesquisa possa contribuir e transformar a prática pedagógica não apenas de
Ciências, mas de todas as demais disciplinas do currículo dos anos finais do Ensino Fundamental,
especificamente, a 5ª série. Desenvolver práticas pedagógicas com os alunos dirigidas à reflexão
sobre as causas, consequências, implicações e potencialidades dos atos de consumo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARILE DAGIOS
ORIENTADOR: RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Educação ambiental - conscientizar para sobreviver
Palavras-chave: Educação Ambiental. Conscientizar. EJA.
Resumo: Este trabalho discorre sobre o projeto Educação Ambiental - Conscientizar para
Sobreviver, sua concepção, implementação e consequências na educação de jovens e adultos.
Na prática vivida em sala de aula, percebeu-se que os educandos jovens e adultos estão
descomprometidos com as questões ambientais, não relacionam os temas ambientais com
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qualidade de vida e cidadania e não se veem como seres vivos pertencentes ao ambiente e
capazes de interferir na sustentabilidade. Assim, o projeto Educação Ambiental - Conscientizar
para Sobreviver contribuiu no processo de conscientização ambiental, para formar cidadãos
conscientes e atuantes na realidade socioambiental comprometidos com a vida, com o bem estar
de cada um e da sociedade local e global, além de possibilitar aquisições de saberes e atitudes
ambientalmente corretas no cotidiano. Vale ressaltar que a educação ambiental não pode ser
concebida apenas como um conteúdo escolar, pois implica uma tomada de consciência de uma
complexa rede de fatores políticos, econômicos, culturais e científicos. Pretendeu-se chamar
atenção para o sistema econômico que acelera a deterioração ambiental e para a falta de políticas
públicas que priorizem o desenvolvimento econômico voltado à sustentabilidade. Nesse sentido, a
escola pode e deve exercer um papel significativo na transformação social e individual do
educando na questão ambiental. Após a implementação do projeto, houve o comprometimento
dos educandos na mudança de atitudes em relação à preservação do meio ambiente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conscientizar para Sobreviver
Palavras-chave: Conscientização, meio ambiente, educação.
Resumo: Nesta unidade didática serão abordados conceitos para compreender as causas e
conseqüências dos principais impactos ambientais, que estão ocorrendo no planeta Terra e
atividades significativas para desenvolver nos alunos a sensibilização para a mudança de atitudes
e hábitos de preservação ambiental, tornando-os aptos a decidir e atuar na realidade sóciopolítico-ambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem estar de cada um e da
sociedade local e global. Ao conscientizar para sobreviver deve-se relacionar educação, meio
ambiente e cidadania ativa que se materializa por meio da participação social para assegurar sua
concretização. Supõe compreender a crise ambiental como um conflito entre interesses públicos e
privados. Para que o processo ensino-aprendizagem seja melhor articulado e enriquecer a prática
docente abordaremos o tema fazendo a discussão que retrata e conceitua os principais impactos
ambientais ocorridos no planeta Terra e no Brasil, repercutindo no Paraná , no município de Pato
Branco, prejudicando a biosfera

e nossa qualidade de vida. Apresentaremos sugestões de

atividades com o uso de jornais e revistas, filmes, vídeos e textos. Serão também trabalhadas
oficinas significativas e sugestões de leitura e pesquisa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARILENE CALCIOLARI BRANQUINHO
ORIENTADOR: VERA LUCIA BAHL DE OLIVEIRA
IES: UEL
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Artigo
Título: Aulas de ciências na educação de jovens e adultos: um espaçode resgate a auto estima
Palavras-chave: Motivação. Autoestima. Qualidade de vida.
Resumo: O artigo aponta os encaminhamentos realizados para o cumprimento da etapa final do
PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). Neste trabalho são tecidas considerações
sobre os resultados da Implementação da Proposta Pedagógica desenvolvida no Centro de
Educação Básica de Jovens e Adultos - (CEEBJA) no Município de Ivaiporã - PR. Aborda a
contribuição educacional provinda de um espaço criado nas aulas de Ciências com o propósito de
promover o resgate da auto-estima de estudantes na Educação de Jovens e Adultos. Os
estudantes da Educação de Jovens e Adultos enfrentam muitos desafios na vida social e no
ambiente escolar, muitas vezes se sentem desanimados frente aos obstáculos do dia-a-dia e
desistem da permanência na escola. Sendo assim este trabalho esteve voltado à aplicação de
atividades numa perspectiva de promover momentos agradáveis de reflexão, motivação, diálogos,
entretenimento, dinamização e amizade, num ambiente acolhedor que buscava priorizar a
educação dos jovens e adultos, promover a sua interação na vida escolar, respeitar sua posição
social, resgatando assim sua autoestima.
Produção Didático-pedagógica
Título: Resgate da autoestima na Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: Autoestima, socialização, qualidade de vida.
Resumo: Os desafios enfrentados pelos estudantes da EJA acabam sendo motivos de desânimo,
pois estes consideram que a formação escolar não seja, tão relevante que justifique enfrentar
todos os obstáculos para sua permanência na escola. Portanto, faz-se necessário a aplicação de
metodologias que atuem perante a realidade de condições do cotidiano desses jovens e adultos
num resgate a sua interação social, autoestima, valorização quanto ser humano, apropriação de
uma aprendizagem significativa, melhorando assim sua qualidade de vida. Este trabalho se
desenvolverá perante o objetivo do resgate da auto-estima dos jovens e adultos, possibilitando a
reconstrução interna de significados que ampliem o desenvolvimento das estruturas cognitivas,
que promovam a sua interação na vida escolar e a valorização enquanto seres humanos,
melhorando assim sua qualidade de vida. Pretende-se trabalhar com uma metodologia voltada à
formação de cidadãos participativos onde o conhecimento se constrói coletivamente tendo o
professor como mediador e com a interação entre professor e estudantes e entre os estudantes,
num relacionamento de afetividade e cumplicidade, compartilhadas no ambiente escolar.

144

Ciências 2009
DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARINA EMICO TSUTIYA
ORIENTADOR: IVETE CONCHON COSTA
IES: UEL

Artigo
Título: Uma abordagem sobre as parasitoses intestinais veiculadas por água
Palavras-chave: Parasitoses intestinais; giardíase; higiene.
Resumo: A realização dessa proposta de trabalho como parte integrante das atividades de
formação continuada dos professores do Estado do Paraná, participantes do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), foi de caráter qualitativo, baseando-se de elementos de uma
coleta de dados, aplicados através de um questionário de avaliação do conhecimento prévio, com
os alunos da 6ª série (7º ano) do ensino fundamental do Colégio Estadual Antonio Diniz Pereira no
município de Ivaiporã - Pr., no período de agosto a novembro de 2010. Este trabalho teve a
perspectiva de orientar, através de ações preventivas e educativas, a importância da higiene e a
profilaxia das principais parasitoses intestinais veiculadas por água contaminada. Além da
construção de conhecimentos científicos, pretendeu-se ainda propiciar maior conhecimento de
medidas básicas de saúde e mudanças de hábitos em relação à higiene pessoal e a valorização
da saúde coletiva. O desenvolvimento desse projeto oportunizou aos alunos a observação da vida
fora do ambiente escolar, propiciando dessa forma a oportunidade de organizar os conceitos
adquiridos dos previamente estabelecidos. Para isso foram realizadas diversas ações formativas,
como: Visita a uma estação de tratamento de água, palestras, leitura de textos, atividades com
trabalhos individuais e em grupos. Buscou-se, dessa forma, a construção de atitudes com mais
responsabilidade, respeito e valorização na promoção da saúde.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância da Água na Transmissão da Giardíase
Palavras-chave: Parasitose. Água. Giardíase.
Resumo: A necessidade de ampliar os encaminhamentos metodológicos que abordem conteúdos
escolares favorecendo a superação dos obstáculos conceituais construídos ao longo de sua vida
cotidiana, para o desenvolvimento de novas idéias e a ampliação de conhecimento científico nos
fez trabalhar este tema.. Abordar esse tema e intervir diante de uma situação vivenciada no dia a
dia da escola onde percebemos que ainda há necessidade de um trabalho mais eficaz em prol da
melhoria da qualidade de vida de nossos alunos. A elaboração desta Unidade Didática visa
orientar e sensibilizar os estudantes da necessidade de conhecer a Giardíase afim de que se
possa prevenir e incorporar novos hábitos de higiene, saúde e cuidado, de forma individual e
coletiva, além de oferecer condições para um aprender mais participativo e efetivo. Serão
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ministradas aulas de fundamentação teórica sobre A Importância da Água na Transmissão da
Giardíase, atividades individuais e trabalhos em grupos como: Confecção de Cartazes, Murais,
Pesquisas em Jornais e Revistas, além da análise da água, os alunos farão uma visita a
SANEPAR, para conhecer uma estação de tratamento de água, observando que a água passa por
diferentes setores, recebendo tratamento diferentes em cada um deles, até sair purificada.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARINA FERNANDES MARQUES
ORIENTADOR: ROSALI CONSTANTINO STRASSBURG
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Produção de Alimentos Saudáveis,sem Agrotóxicos e Fertilizantes através do Cultivo da
Horta Orgânica.
Palavras-chave: Horta Orgânica. Alimentação Saudável.
Resumo: Há uma grande preocupação com a produção e consumo de alimentos saudáveis, sem
uso de agrotóxicos ou fertilizantes sintéticos industriais. Neste contexto se insere a prática da
agroecologia. O agro ecossistema é produtivo e saudável quando todos estes fatores bióticos e
abióticos são respeitados e mantidos em equilíbrio. Assim, a produção agroecológica caracterizase pela utilização de tecnologias que respeitem a natureza, para manter ou alterar o mínimo
possível as condições de equilíbrio entre os organismos participantes no processo de produção e
ambiente. A agricultura orgânica tem como

objetivo estabelecer sistemas de produção

envolvendo o conjunto de processos planta, o solo e as condições climáticas em equilíbrio ,
produzindo alimento sadio e com características e sabor originais, que atendam às expectativas
do consumidor, portanto sem o uso de pesticidas, biocidas ou afins pois estes acabam sendo
depositados no solo, ambiente aquático e nos alimentos que consumimos causando alterações
neste ecossistema e nos organismos que o habitam ou que consomem estes alimentos. Assim
este trabalho, foi realizado com o objetivo de salientar a importância do cultivo e do consumo de
alimentos orgânicos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Horta Orgânica-o que podemos fazer para conscientizar a população da alimentação
orgânica?
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: É importante desenvolvermos o Projeto de Horta Orgânica na escola, sendo que este é
um meio de educarmos também as famílias de nossos alunos . Pretendemos mostrar a toda
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comunidade escolar e circundante como é possível obter uma alimentação saudável de alto valor
nutritivo,e o mais importante livre de agrotóxicos. Vivenciar situações de aprendizagem através
da estruturação e preservação do ambiente escolar a partir da implementação da horta orgânica,
promovendo assim o interesse de consumir alimentos sem agrotóxicos e salientar os benefícios
para a saúde de produtos naturais além de demonstrar como aproveitar os espaços disponíveis.
Com o planejamento e execução de uma horta orgânica,os educandos vão aprender fazer
canteiros, conhecer tipos de adubação natural e produzir compostos orgânicos, também vão
conhecer os tipos de biofertilizantes e caldas,fazendo os próprios alunos a produzir adubação
orgânica em suas próprias casas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARISA AMARAL ALGAYER CALIXTO
ORIENTADOR: ANA TIYOMI OBARA
IES: UEM

Artigo
Título: Aprendizagem de ciências no cotidiano: uma prática em sala de aula com alunos do
ensino fundamental
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Cotidiano. Educação.
Resumo: Apresentamos neste trabalho o relato de experiência com alunos de uma turma de 6ª
série do ensino fundamental, do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola EFMN, do município de
Fênix – PR, com os quais foram criadas situações de ensino e aprendizagem nas aulas de
Ciências, tendo como base o saber popular trazido do cotidiano dos mesmos. Partindo da
concepção que o ensino de Ciências deve estimular o aluno a construir o conhecimento científico
a partir do seu cotidiano, foram contextualizados e problematizados conceitos e fenômenos na
sala de aula - astronomia, fenômenos naturais e seres vivos - por meio de atividades teóricas e
práticas, envolvendo o conhecimento popular dos alunos. A avaliação das atividades
desenvolvidas e da participação dos alunos evidenciou que não se pode negar o conhecimento
popular e nem a forma como o aluno vê e age no mundo, pelo contrário, estes devem ser
considerados e valorizados para que o conhecimento científico seja efetivamente construído.

Produção Didático-pedagógica
Título: Aprendizagem de Ciências no cotidiano: uma prática em sala de aula com alunos do
Ensino Fundamental II
Palavras-chave: Ciências. Cotidiano. Educação.
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Resumo: A Proposta deste Material Didático se justifica tendo em vista a concepção de um
ensino de Ciências que parte da prática social, levando em consideração que a ciência está
presente no dia a dia do aluno, interferindo no seu modo de pensar e de agir. Assim tem como
objetivo estimular o aluno do ensino fundamental a relacionar a ciência do dia-a-dia com o
conhecimento científico, contextualizando as fórmulas e conceitos dados em sala de aula através
de atividades práticas. Dessa forma o professor não se baseará em negar o conhecimento
popular, a forma como o aluno vê e age no mundo, porém, ao contrário, este será levado a
superar o sincretismo e chegar ao conhecimento sistematizado. O desenvolvimento das atividades
práticas se dará em ambientes diversificados a partir de experiências com astronomia, fenômenos
naturais e seres vivos, visando sempre à melhoria da qualidade do ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARISA RAQUEL LOPES CAVALARI
ORIENTADOR: MARGARETE NAKATANI
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Gravidez na Adolescência: orientando para a vida
Palavras-chave: Gravidez. Adolescência. Orientação. Sexualidade.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo informar e conscientizar os jovens sobre sua
sexualidade, com o intuito de prevenir uma gravidez na adolescência. Para alcançar este objetivo
considerou-se a vivência do próprio adolescente e as questões biopsicossocioculturais do ser
humano que ocorrem com a chegada da puberdade. Foi adotada a fenomenologia como
fundamentação teórico-metodológica. Os sujeitos do estudo foram quinze adolescentes entre 13 e
15 anos de idade, de ambos os sexos, da 8a série do Colégio Estadual Dario Vellozo - Toledo Paraná. O significado de uma gravidez precoce para o adolescente mostrou-se insignificante
diante das informações e esclarecimentos sobre a fase da adolescência (psicológico) e da
puberdade (biológico). No contexto escolar, a implementação do projeto se deu através de uma
oficina com a aplicação do material didático totalmente informatizado, permitindo ao professor
uma porta de entrada na vida destes jovens, conduzindo-os nos seus conhecimentos científicos,
com informações corretas em um momento de suas vidas que mais necessitam de apoio e
compreensão. Seus conceitos e escolhas foram alterados por esta intervenção permitindo que os
próprios jovens falassem de si mesmos, que se reconheçam como sujeitos em transformação,
permitindo que possam se ajudar nesta fase de suas vidas.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Gravidez na Adolescência - Orientando para a vida
Palavras-chave: Gravidez. Adolescência. Reprodução humana. Educação.
Resumo: Na atual sociedade, os problemas de gravidez na adolescência estão se agravando
devido a uma série de fatores sociais e comportamentais. Dentre eles, o meio ambiente, através
principalmente da mídia, a ausência dos pais no lar, a menarca cada vez mais precoce e a
incapacidade da escola em acompanhar o desenvolvimento da sexualidade dos adolescentes. O
presente trabalho tem o objetivo de informar e conscientizar os jovens sobre sua sexualidade, com
o intuito de prevenir uma gravidez na adolescência. O trabalho será desenvolvido como parte do
conteúdo da disciplina de Ciências: Sistemas Biológicos, abordando a morfologia e a fisiologia do
sistema reprodutor humano e mecanismos de prevenção da gravidez na adolescência. Usar-se-á
uma interação qualitativa, onde pesquisador e pesquisado se fundem e crescem, buscando
discussões e reflexões na dimensão educacional. A unidade didática será operacionalizada
através de uma oficina dividida em aulas regulares que possibilitará a problematização e o debate
aberto, instigador e lúdico. O material exige impressão, assim como o uso do laboratório de
informática e multimídia. A condução dos debates será a postura utilizada. Daí a metodologia
participativa que promove a construção do conhecimento através de um professor mediador.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARISTELA APARECIDA SARTORI
ORIENTADOR: ONILDES MARIA TASCHETTO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Reclagem de Resíduos Sólidos
Palavras-chave: resíduos sólidos; coleta seletiva; redução de consumo; mudança de hábito.
Resumo: Até o início do século XX, o lixo produzido era praticamente composto de materiais
orgânicos, que se reintegravam no ciclo da natureza e serviam como adubo. Hoje, com o aumento
da população e do poder aquisitivo, a desenfreada industrialização, e os hábitos de consumo
estão desencadeando a geração de grandes quantidades de resíduos, onde em pouco mais de 20
anos a mudança nos padrões de consumo fez com que o lixo aumentasse de 0,5 kg/dia por
pessoa, para uma média de 1,25 kg/dia. Diante disso, o que podemos fazer para tornar menos
agravante o problema de nosso planeta? Existem pessoas que pensam que “só o meu lixo não vai
agravar o problema ambiental”, infelizmente esse tipo de pensamento é incompatível com o
aumento desenfreado da população mundial produzindo resíduos diariamente. Para que o
problema do nosso planeta não se agrave ainda mais, devemos pensar globalmente e agir
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individualmente. O trabalho da coleta seletiva no estabelecimento de ensino, surge então da
necessidade de uma maior consciência por parte dos alunos, quanto a questão da produção e
separação dos resíduos produzidos em todos os ambientes da escola, separando corretamente e
destinando-os à reciclagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reciclagem de Resíduos Sólidos
Palavras-chave: resíduos sólidos; coleta seletiva; redução de consumo; mudança de hábito.
Resumo: Até o início do século XX, o lixo produzido, era praticamente composto de materiais
orgânicos, que se reintegravam no ciclo da

natureza e serviam como adubo. Hoje, com o

aumento da população e do poder aquisitivo, a desenfreada industrialização, e os hábitos de
consumo estão desencadeando a geração de grandes quantidades de resíduos, onde em pouco
mais de 20 anos a mudança nos padrões de consumo fez com que o lixo aumentasse de 0,5
kg/dia

por pessoa, para uma média de 1,25 kg/dia. O trabalho da coleta seletiva no

estabelecimento de ensino, surge da necessidade de uma maior consciência por parte dos alunos,
quanto a questão do consumo excessivo de folhas de caderno em branco, utilizada para outros
fins, que não a escrita. Diante disso, o que podemos fazer para tornar menos agravante o
problema de nosso planeta? Existem pessoas que pensam que “só o meu lixo não vai agravar o
problema ambiental”, infelizmente esse tipo de pensamento é incompatível com o aumento
desenfreado da população mundial produzindo resíduos diariamente. Para que o problema do
nosso planeta não se agrave ainda mais, devemos pensar globalmente e agir individualmente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIZA CHIRITO MIQUELATO
ORIENTADOR: MATEUS LUIZ BIANCON
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Prevenção como Processo de Redução da Vulnerabilidade ao Uso de Drogas e o Ensino
de Ciências
Palavras-chave: Drogas. Prevenção. Ensino Fundamental.
Resumo: Este estudo tem como objetivo fomentar os professores para a prevenção do uso de
drogas nas escolas públicas, principalmente na Escola Estadual Nossa Senhora da Candelária. A
escola é um espaço privilegiado para a socialização do conhecimento, onde o processo de
reflexão é desenvolvida através da prática dialógica do problema. Para este estudo propõe-se
construir uma reflexão sobre a prática da prevenção em relação às drogas, envolvendo uma sala
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de aula de 8ª série do Ensino Fundamental - Séries Finais. Considerando a grande importância
do tema hoje, devemos considerar que a educação é o elemento indispensável para a prevenção
primária, devido a uma melhor qualidade de vida. O que fazer para fortalecer o relacionamento
entre professoras e professores com alunas e alunos, visando a prevenção do uso de produtos
químicos entre os estudantes? O professor é o elemento chave para a implementação de
programas de ação preventiva. No entanto, tem uma sobrecarga de atribuições: despreparo na
sua formação, a falta de afinidade com o tema do deslocamento no processo conducente à
informação do aluno. Este estudo investiga como as intervenções educativas deveriam incorporar
princípios flexíveis, que possam cobrir as específicas pessoal, cultural, educacional e social,
visando os processos de desenvolvimento, personalização, socialização e humanização e de
libertação. É, portanto, um tempo para avaliar práticas pedagógicas que, essencialmente,
apresente efeito preventivo sobre o uso de drogas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Prevenção Como Processo de Redução da Vulnerabilidade ao Uso de Drogas e o Ensino
de Ciências
Palavras-chave: Educação preventiva. Saúde. Jovens. Drogas.
Resumo: A urgência de um trabalho, nas escolas, referente ao uso indevido de drogas, faz-se
necessário já que a prática do uso das mesmas vem sendo disseminadas em nossa sociedade,
trazendo consequências desastrosas. Portanto, esse trabalho dentro das escolas, se faz urgente,
e deve ser realizado destacando a VIDA como prioridade absoluta. O principal objetivo desta
Unidade Didática é subsidiar o aprofundamento teórico junto aos alunos do ensino fundamental da
disciplina de Ciências, como também das diversas áreas do conhecimento, uma discussão a fim
de estabelecer o pré conhecimento sobre os malefícios que a utilização das drogas possa vir a
causar na vida, em todos os aspectos.

As partes envolvidas trabalharão em equipe para

leitura e debates que serão desenvolvidos a partir de: - Leituras e discussão de textos variados
sobre a temática; - Sítios diversos que trazem informações sobre o assunto; - Aplicação de
questionários aos indivíduos envolvidos no programa de estudo; - Apresentação e discussões
sobre filmes temáticos deste conteúdo; - Discussão entre o professor e alunos envolvidos no
projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARLENE ALVES DE FREITAS BIAZIN
ORIENTADOR: GISELE MARIA DE ANDRADE DE NOBREGA
IES: UEL
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Artigo
Título: Dengue: Trabalho de Prevenção na Escola
Palavras-chave: Dengue. Aedes aegypti. Inseticida Natural. Prevenção.
Resumo: A Dengue é uma doença grave, que atinge praticamente todas as regiões do Brasil e o
número de casos com mortes têm aumentado muito nos últimos anos. Estudos comprovam que
há relação direta entre a incidência da doença, a conscientização da população quanto aos
hábitos de limpeza de quintais e a devida destinação do lixo. O Brasil têm investido consideráveis
somatórias de recursos no sentido de se evitar a proliferação da doença, principalmente em
campanhas de conscientização da população, além do alto investimento em pesquisas com
objetivos de produção de uma vacina eficaz contra esta doença. O presente projeto teve por
objetivo incentivar os estudantes a elaborarem um estudo mais detalhado sobre a doença, o que
motivou os alunos a tomarem atitudes que gerassem mudanças de hábitos e que estimulassem a
busca de soluções para este problema de saúde pública. Os alunos, orientados pela professora,
participaram de uma pesquisa de campo, coletando diferentes tipos de plantas que foram
manipuladas na tentativa de se conseguir diferentes tipos inseticidas naturais, que pudessem
matar as larvas e o mosquito transmissor da Dengue, sem prejuízo aos animais, ao ambiente e ao
próprio homem. Estes experimentos tiveram seus resultados positivos através de uma
metodologia ativa, que estimulou o espírito científico nos alunos e estes se sentiram mais
responsáveis e atentos a buscar soluções para problemas de saúde, dentre outros, além de
contribuir para o combate à Dengue.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dengue
Palavras-chave: Mosquito. Dengue. Transmissor. Aesdes aegypti.
Resumo: A Dengue e uma doença infecciosa febril aguda causada por um virus e este virus e
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Sabendo-se que o unico modo possivel de evitar a
ocorrência de uma epidemia desta doença e através do controle de seus transmissores, logo
serão confeccionadas armadilhas de garrafa pet, chamadas mosquitoeiras. Estas serão colocadas
em locais que haja a presença de mosquitos Aedes aegypti, para que estes se utilizem das
mesmas na postura de seus ovos. Estes ovos, ao se transformarem em farvas, estas serão
destruídas com hipoclorito de sódio, o que ajudara na redução e no controle da população deste
mosquito.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARTA BARBOSA DA SILVA
ORIENTADOR: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Repensar o ensino de ciências para um planeta sustentável por meio de reflexões e de
atividades de sensibilização ecológica
Palavras-chave: Ensino de ciências. Educação ambiental. Atividades de sensibilização ecológica.
Resumo: O ensino de Ciências possibilita muitos debates sobre o meio ambiente por meio de
seus conhecimentos. É, no entanto, preciso atrelar esses conhecimentos às estratégias
metodológicas da Educação Ambiental e, assim, contribuir para a construção de valores e atitudes
ecologicamente corretas. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa sobre Educação Ambiental e o
Ensino de Ciências está em repensar o ensino por meio de atividades de reflexão e sensibilização
ecológica que contribua para a formação de valores ambientais nos alunos de 6ª série. Para tanto,
utilizamos dos pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa-ação com o objetivo de ampliar
os conhecimentos dos alunos e melhorar suas atitudes em relação ao meio ambiente em busca
da sustentabilidade. Assim, verificamos que a utilização de atividades de sensibilização ecológica
em sala de aula despertou o interesse e a participação dos alunos em todas as atividades, tendo
como resultado o envolvimento e a elaboração de atividades que ampliaram a compreensão dos
conceitos ecológicos e das relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Além disso, o uso de
atividades de sensibilização teve como resultados o despertar do senso crítico em relação aos
problemas ambientais juntamente com a falta de sustentabilidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Repensando o ensino de ciências para um planeta sustentável por meio de reflexões e de
atividades de sensibilização ecológica
Palavras-chave: Ensino de ciências; educação ambiental; atividades de sensibilização.
Resumo: O ensino de Ciências possibilita muitos debates sobre o meio ambiente por meio de
seus conhecimentos. No entanto, precisamos atrelar esses conhecimentos às estratégias
metodológicas da Educação Ambiental e, assim, contribuir para construção de valores e atitudes
ecologicamente corretas. Nesse sentido o objetivo dessa pesquisa sobre Educação Ambiental e o
Ensino de Ciências é repensar este ensino que pode melhorar os conhecimentos para um planeta
sustentável e, assim contribuir com a formação por meio de atividades de reflexão e sensibilização
ecológica que forme valores ambientais nos alunos de 6ª série. Para tanto utilizar-se-à de
pesquisa-ação sobre a temática e atividades de sensibilização ecológica com o objetivo de
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ampliar os conhecimentos dos alunos e melhorar suas atitudes em relação ao meio ambiente
gerando assim, uma melhor sustentabilidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MEIRY DE PINA DIAS
ORIENTADOR: JOAO ROBERTO BARROS MACENO SILVA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Contextualizando a Química na Disciplina de Ciências
Palavras-chave: ciências, química, metodologia, aprendizagem, contextualização.
Resumo: A disciplina de Ciências no contexto nacional tornou-se obrigatória a partir da década de
60 quando começaram a surgir cursos específicos de formação docente e com o passar dos anos
diferentes concepções e metodologias causaram uma descaracterização da disciplina com uma
redução dos conhecimentos científicos ensinados, tornando-se um desafio a visão integrada dos
conceitos. Atualmente, no Estado do Paraná, as Diretrizes Curriculares Estaduais de Ciências
preconizam o trabalho com cinco conteúdos estruturantes que devem ser trabalhados nas séries
finais do Ensino Fundamental, objetivando a integração dos conceitos químicos, físicos e
biológicos e buscando uma aprendizagem realmente significativa. Portanto o objetivo desta
pesquisa é demonstrar que é possível se trabalhar os conceitos químicos nas quatro séries finais
do ensino fundamental utilizando metodologias diferenciadas. Devido à dificuldade encontrada por
professores para a prática do ensino dos conceitos químicos na disciplina de ciências, procurouse oportunizar metodologias recentes que comprovam a possibilidade de um trabalho com a
integração dos conceitos. A metodologia aplicada foi a abordagem teórica metodológica,
discutindo-se a abordagem temática, a experimentação problematizadora e o estudo de casos,
também utilizou-se de um questionário realizado com os professores para um diagnóstico de sua
prática diária. Identificou-se que o comprometimento do professor é de suma importância para que
os conceitos químicos não só façam parte do currículo das quatro séries, como possam ser
compreendidos como cotidianos pelos alunos. O trabalho desenvolvido com abordagem temática,
experimentação problematizadora e estudo de casos, mostrou-se capaz de mobilizar e estimular o
interesse e a atenção dos alunos para os conceitos químicos, tornando-os mais participativos e
críticos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Onde está a química?
Palavras-chave: Ciências. Química. Contextualização. Pluralismo metodológico.
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Resumo: Verificando a necessidade do tratamento interdisciplinar das Ciências, os conteúdos são
desenvolvidos sob uma perspectiva da Ciência como um todo, sendo os conteúdos trabalhados
sob os aspectos Químicos, Físicos e Biológicos, destacando-se nesse trabalho a abordagem
química em todas as séries finais do Ensino Fundamental, afinal o ensino de Ciências não deve
ter como único objetivo preparar o estudante para o ensino médio, mas auxiliá-lo na sua formação
como cidadão com raciocínio crítico e científico estando apto a tomar decisões com
conhecimento, enfim, que seja alfabetizado cientificamente. Assim, é importante que o professor,
ao selecionar os conceitos de Química na disciplina de Ciências a serem ensinados leve em
consideração não apenas o ponto de vista científico, mas também a possibilidade de promover
uma visão mais integrada do conhecimento e a compreensão do mundo, de maneira a
estabelecer relações reais, factuais entre a Química e suas aplicações e implicações, sejam elas
de natureza social, política, econômica ou ambiental. É importante destacar que mesmo que o
aluno não tenha consciência, a Química está presente, em maior ou menor grau, no seu dia a dia
e que quando se consegue ter uma visão integradora dos conceitos estudados, pode-se dizer que
houve aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MIGUEL PASCHOAL FILHO
ORIENTADOR: MATEUS LUIZ BIANCON
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Ensino de ciências: repensando a didática na sala de aula
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Teoria. Experimentação. Metodologias.
Resumo: Como professor de Ciências percebo que no cotidiano das salas de aula, há muitos
alunos desmotivados à aprendizagem. Neste sentido, o presente artigo propõe uma reflexão
referente às aulas experimentais, ou seja, as atividades práticas no ensino de Ciências como
metodologias capazes de motivar e despertar o interesse dos alunos do Ensino Fundamental,
séries ou anos finais para uma aprendizagem significativa. O trabalho foi realizado abordando os
Conteúdos Estruturantes de Ciências, contemplados nas Diretrizes Curriculares do Paraná, com
enfoque nos conteúdos específicos dessa disciplina, por meio de atividades experimentais que
expressam a teoria e prática, aplicadas nas aulas de ciências com a finalidade de superação do
senso comum pelo conhecimento científico. Estas atividades envolveram a
sendo

realizadas em laboratório e campo,

experimentação

possibilitando as discussões, interpretações de

fenômenos, técnicas, espécimes, etc, sendo utilizadas na

introdução ou finalização de um

conteúdo, apresentando seus aspectos teóricos e práticos, buscando mostrar a importância das
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aulas experimentais como instrumento de interação e também como uma metodologia de ensino
que propicia a motivação, a contextualização e os conceitos científicos. Neste sentido, o Ensino
de Ciências nas séries ou anos finais do Ensino Fundamental, com uso de metodologias,
estratégias de contextualização e compreensão dos fatos, fenômenos e conceitos ao confrontar
as experiências vivenciadas com o conhecimento científico, numa proposta desafiadora,
possibilita uma aprendizagem crítica. Os resultados mostram que o envolvimento dos alunos nas
aulas experimentais é interativo, proporcionado a motivação dos mesmos, embora não atinja a
todos.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Experimentação no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Atividades. Experimentais. Conteúdo. Metodologias. Científicos.
Resumo: Esta prática pedagógica é resultado de estudo desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), que visa a elaboração e aplicação, em sala de aula, de
atividades experimentais com ênfase nos conteúdos específicos de ciências. Neste sentido, as
atividades foram elaboradas numa proposta problematizadora e com metodologias diferenciadas
para garantir abordagem dos mesmos. Sendo assim, este material pretende refletir sobre as
mudanças das metodologias

e a instrumentalização de forma a promover um ambiente mais

acolhedor que permita aprendizagens sistematizadas as aulas de Ciências. Além de levar o aluno
a perceber a importância das aulas práticas para a compreensão,

organização,

produção,

reconstrução e concepção de conceitos científicos e fenômenos naturais oriundos da ciência. O
referido material contém algumas

aulas envolvendo a experimentação pode realizada em

laboratório e campo, como finalidade possibilitar as discussões, interpretações de fenômenos,
técnicas, espécimes etc, podendo ser utilizadas na introdução ou finalização de um conteúdo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MIRELIA BEATRIZ KOLAROVIC SA
ORIENTADOR: JOSE MARCELO DOMINGUES TOREZAN
IES: UEL

Artigo
Título: Aquecimento global. Impactos óbvios! Um olhar com atitude pode garantir a preservação
do nosso planeta
Palavras-chave: Aquecimento global. Conservação da natureza. Impacto ambiental.
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Resumo: O Assunto em referência é de extrema importância para a vida na Terra. Desta forma a
pesquisa propicia aos educandos fundamentação suficiente para a formação de novas atitudes. O
presente trabalho permite aos alunos o contato com a idéia de conservação ambiental, por meio
de discussões que ocorreram sobre as causas do aquecimento global, uma das mais sérias
conseqüências da busca do homem pelo progresso. O desenvolvimento do trabalho em sala de
aula aconteceu a partir de situações práticas de duas ordens: de um lado, o consumo cotidiano de
produtos e serviços que liberam carbono para o ambiente e do outro a retirada deste carbono da
atmosfera. Pesquisas e leituras fomentaram as discussões que embasaram a interpretação dos
resultados obtidos. Assim, a questão levantada é: É possível conservar os recursos naturais e
atender as necessidades da população? O ambiente para as próximas gerações poderá ser
afetado pelo crescimento desenfreado da industrialização?
Produção Didático-pedagógica
Título: È possível conservar os recursos naturais e atender às necessidades básicas da
população?
Palavras-chave: Educação Ambiental. Mudanças climáticas. Recursos naturais.
Resumo: Justificativa: o aquecimento global é muito debatido no meio científico. Ao observar as
evidências do agravamento do efeito estufa, colocaremos em evidência os objetivos e atitudes
individuais e coletivas que minimizarão o problema. Objetivo: Criar hábitos e comportamentos
baseados em diversas estratégias inovadoras ao respeito do aquecimento global e do
consumismo, mola-mestra dos impactos humanos. Metodologia: Será realizada com os
educandos uma pesquisa sobre as mudanças climáticas, e de outro lado o consumismo. Para
tanto , pretende-se partir de situações reais , orientadas através de pesquisas e práticas
pedagógicas a respeito das possíveis causas e conseqüências dessas mudanças ocorridas na
natureza.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NADIR MARIA SPACIARI KUCHPIL
ORIENTADOR: JOSE MARCELO DOMINGUES TOREZAN
IES: UEL

Artigo
Título: Nascentes Urbanas, da Teoria à Realidade
Palavras-chave: Nascentes; sensibilização; teoria e realidade.
Resumo: Este artigo descreve a aplicação de várias atividades em sala de aula abordando o
tema \"Água\". O público alvo foram alunos das oitavas séries do Ensino Fundamental do Colégio
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Polivalente de Apucarana. Os alunos tiveram a oportunidade de verificar a importância da água
para que haja vida no planeta Terra e o papel de cada um na preservação deste recurso vital.
Além das atividades realizadas em sala de aula, foram realizadas várias investigações através de
pesquisa direta às nascentes na área urbana próximas ao Colégio e às residencias dos alunos,
que elaboraram um diagnóstico sucinto das nascentes visitadas, apresentaram aos colegas em
sala de aula através de seminário e depois montaram um painel para que toda a comunidade
escolar tomasse conhecimento.

Produção Didático-pedagógica
Título: Água da vida
Palavras-chave: Nascentes, poluição, sensibilização, preservação.
Resumo: A saúde do ambiente está relacionada a qualidade da água das nascentes.
A nova geração, da qual fazemos parte tem o desafio de acabar com a cultura do desperdício da
água e má conservação das nascentes na área urbana, devido ao grande aglomerado de pessoas
nas cidades. O objetivo deste caderno pedagógico é sensibilizar os alunos e comunidade escolar
de que as pequenas atitudes do cotidiano da população fazem a diferença de vida e de morte das
nascentes da área urbana. Este caderno pedagógico poderá ser utilizado em qualquer série do
Ensino Fundamental ou Médio. As atividades podem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar
envolvendo todas as disciplinas do currículo destes cursos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NEIDE MORBI
ORIENTADOR: ALVARO LORENCINI JUNIOR
IES: UEL

Artigo
Título: Hábitos Alimentares em estudantes da 7ª série do ensino fundamental: a formulação de
perguntas promovendo mudanças
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Hábitos Alimentares. Formulação de Perguntas. Interações
Discursivas.
Resumo: O presente artigo faz um relato sobre a implementação de uma Unidade Didática para o
processo de ensino no que se refere ao assunto: Hábitos Alimentares. O contexto contou com a
professora-pesquisadora e um grupo de 16 alunos da 7ª série do Ensino Fundamental pertinentes
ao Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa, LONDRINA, PR. As discussões realizadas
em sala de aula tiveram a finalidade de aproximar as ideias de senso comum dos alunos da
abordagem cientifica acerca de uma alimentação adequada. Para isso, procurou-se por um
referencial teórico e uma metodologia responsável pela criação e intervenção de uma Unidade
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Didática que levasse em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, instigando-os para a
apropriação de conceitos e informações recentes no tratamento dos hábitos alimentares. Assim, a
presente proposta foi pautada no “Modelo Didático de Formulação de Perguntas” (LORENCINI JR,
2000) com a intenção de encaminhar uma Unidade Didática com seus respectivos episódios de
ensino que foram divididos em seis aulas de 40 minutos. Tal encaminhamento metodológico
permitiu que os estudantes ficassem à vontade para responder e elaborar perguntas por meio de
reflexões frente aos confrontos de suas ideias do senso comum em relação ao denominado
campo cientifico no que se refere aos hábitos alimentares. Os resultados obtidos apontam para
uma conscientização dos alunos no entendimento sobre os nutrientes dos alimentos, promovendo
assim mudanças de seus hábitos alimentares em relação aos seus hábitos anteriores.

Produção Didático-pedagógica
Título: A utilização das perguntas no estudo dos alimentos e seus nutrientes
Palavras-chave: formulação de perguntas; hábitos alimentares; nutrientes.
Resumo: Como professora de Ciências tenho constatado ao longo de minha carreira profissional
que os estudantes não demonstram mais o mesmo interesse pelas aulas como antigamente.
Surge então um grande desafio para nós professores que é tornar as aulas mais atraentes e
motivadoras. É importante que o professor constatemente avalie sua didática e sempre que
possível, busque inovar sua metodologia para que os conteúdos trabalhados na escola tenham
significados na vida cotidiana dos alunos. É preciso utilizar meios que tornem as aulas mais
interessantes em termos de aprendizagem significativa. Para isso, apresentamos aqui uma
proposta de atividades que busca possibilidades na utilização de formulação de perguntas e
respostas como recurso didático em episódios de ensino sobre os nutrientes dos alimentos.
Assim, a proposta desse material didático é promover a conscientização dos estudantes sobre
hábitos alimentares, levando-os a compreensão do conceito de alimentação saudável.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NEIDE PIRES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MAURO JANUARIO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Encaminhamentos metodológicos para o ensino de astronomia
Palavras-chave: Astronomia, metodologia, aprendizagem significativa, ciências.
Resumo: O presente artigo visa proporcionar aos professores de Ciências uma reflexão de suas
práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de Astronomia, fornecendo as mais variadas

159

Ciências 2009
estratégias para aproveitamento dos recursos disponíveis na escola ou de fácil elaboração e
utilização pelo próprio professor. Este artigo resulta da implementação do projeto de intervenção
pedagógica nas turmas de 7ª série matutino e da 6ª série vespertino da Escola Estadual Professor
William Madi, no ano de 2010. Aplicando o próprio material didático produzido, tendo como
objetivo desenvolver metodologias para facilitar o processo ensino-aprendizagem do conteúdo
estruturante de Astronomia na disciplina de Ciências, foi estabelecido os conceitos astronômicos
básicos e foram realizadas oficinas que exploraram a criatividade dos alunos. Assim sendo, foi
possível orientá-los para a realização de atividades que lhes proporcione um aprendizado mais
significativo e motivador.

Produção Didático-pedagógica
Título: Encaminhamentos metodológicos para o ensino de astronomia
Palavras-chave: Ciências; Astronomia; planetas; filósofos; multimídia.
Resumo: Na graduação de Ciências não se tem aulas sobre Astronomia, isso provoca uma certa
dificuldade, insegurança, a muitos professores para lecionarem esse conteúdo. Motivo pelo qual
muitos professores só trabalham esse conteúdo nas 5ª séries, sendo esquecido, ou seja, deixado
de lado nas demais séries. Buscando complementar o conhecimento básico em Astronomia dos
professores de Ciências faz se necessário um material adequado ao nosso currículo e que esteja
ao alcance de todos mais facilmente. Material este que explore os diversos elementos da prática
pedagógica para o ensino de Ciências, como, por exemplo, a abordagem problematizadora, a
pesquisa, a leitura científica, as atividades em grupo, a observação, as atividades experimentais,
os recursos instrucionais, o lúdico, entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NEUDITE ANGELA ROMAN
ORIENTADOR: ANGELICA GOIS MULLER MORALES
IES: UEPG

Artigo
Título: (Re)construção do conhecimento na educação de jovens e adultos (EJA) por meio de uma
unidade didática: tabagismo e seus malefícios.
Palavras-chave: (Re)construção. Conhecimento. Tabagismo. Ciências.
Resumo: O presente artigo apresenta uma análise da (re)construção do conhecimento a partir do
tema Tabagismo e seus Malefícios, desenvolvido com 17 alunos de uma turma da disciplina de
Ciências, do Colégio CEEBJA Professor Paschoal Salles Rosa, de Ponta Grossa, estado do
Paraná. Este estudo partiu do pressuposto de que o aluno possui uma bagagem intelectual prévia,
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que pode ser (re)construída. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo investigar os
possíveis resultados da aplicação de uma unidade didática sobre o tema Tabagismo e seus
Malefícios na Educação de Jovens e Adultos (EJA) diante da reconstrução do conhecimento. Para
tanto, utilizamos a pesquisa qualitativa, tendo como foco o ambiente natural da sala de aula e a
unidade didática \"Tabagismo e seus Malefícios\" elaborada durante a pesquisa. No
desenvolvimento da pesquisa foram empregadas metodologias didático-pedagógicas como: aulas
expositivas e dialogadas, pesquisas, trabalhos em equipe, entrevistas, recursos audiovisuais entre
outros. Para a coleta de dados adotamos questionários, sendo um antes e outro após a
intervenção didática. Diante dos resultados obtidos, observamos que ocorreu uma expansão do
nível de conhecimento dos alunos, além de ter proporcionado aos mesmos um primeiro contato
com o tema Tabagismo de forma científica. Nas atividades desenvolvidas, também constatamos
por parte dos alunos motivação, curiosidade e (re)construção de conceitos relacionados ao
assunto. Assim, consideramos que foi possível a \"aprendizagem significativa\" que propiciou o
desenvolvimento do conhecimento às pessoas e levou-as a deter pensamentos mais autônomos,
críticos, complexos e coerentes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Tabagismo e Seus Malefícios
Palavras-chave: Reconstrução; conhecimento; tabagismo.
Resumo: O aluno ao iniciar seu aprendizado na Educação de Jovens e Adultos (EJA) já detém
um nível de conhecimentos empíricos, oriundos de sua prática social e experiências cotidianas.
Dificilmente o professor mensura esse conhecimento prévio, para depois desenvolver uma
unidade didática e verificar, ao seu término, a evolução obtida pelo educando, assim como não há
a verificação da forma como se deu a reconstrução do conhecimento. Dessa maneira, esse
trabalho justifica-se por contribuir para a verificação da forma como se dá a reconstrução do
conhecimento a partir da utilização de uma unidade didática e, por isso, torna-se relevante o
desenvolvimento desta pesquisa por dar condições de uma avaliação do processo de ensinoaprendizagem. Motivar o aluno a refletir sobre o tabagismo. Discutir as conseqüências do uso do
cigarro para a saúde. Analisar criticamente os problemas ocasionados pelo consumo de cigarros.
Compreender que o tabaco, apesar de ser uma droga lícita, pode conduzir a uma dependência.
Reconhecer os malefícios do vício do tabaco. No desenvolvimento da unidade didática haverá a
proposição de pesquisas, leituras, discussões de textos e experimentos visando a alargar os
conhecimentos acerca do tema.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NEUSA MARIA CAVALHEIRO SAMUELSSON
ORIENTADOR: ANDREA MARIA TEIXEIRA FORTES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Das plantas aos medicamentos: propriedades preventivas e curativas das plantas
medicinais
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Educação Ambiental. Tecnologia. Cidadania.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de estudos e pesquisas sobre o projeto “Das
plantas aos medicamentos: propriedades preventivas e curativas das plantas medicinais”,
desenvolvido no município de Dois Vizinhos, na Escola Estadual Vinicius de Moraes, com alunos
da 6a série do Ensino Fundamental, no período vespertino. A proposta foi desenvolvida de agosto
a novembro de 2010, perfazendo a carga horária de trinta horas-aula. O projeto pedagógico
objetivou o resgate histórico do uso das Plantas Medicinais, a ampliação dos conhecimentos em
relação à identificação, poderes preventivos e curativos destas plantas e a análise de conceitos
cotidianos e científicos. As atividades desenvolvidas iniciaram com o diagnóstico dos
conhecimentos prévios dos educandos, noções de Educação Ambiental (EA), pesquisa sobre as
plantas medicinais e a utilização de técnicas e preparo de chás, também a importância da
tecnologia, aliada ao ensino das ciências, aos recursos naturais e estratégias utilizadas para dar
sentido aos temas e problemas. Destaca-se também a importância do professor considerar os
conhecimentos prévios dos alunos e familiares, favorecendo uma aprendizagem significativa dos
conteúdos abordados, a experimentação, a pesquisa e a investigação científica, o trabalho em
equipe e o envolvimento de todo do grupo, possibilitando a transposição dos conteúdos teóricos
estudados para seu cotidiano, transformando os saberes empíricos em científicos. Concluiu-se
que a educação deve proporcionar o conhecimento científico, desenvolver capacidades e atitudes
indispensáveis à vida cidadã. Entende-se que a formação é um processo contínuo e esse foi
apenas o início dessa conscientização.

Produção Didático-pedagógica
Título: Propriedades preventivas e curativas das plantas medicinais.
Palavras-chave: fitoterápicos, cidadania, plantas medicinais.
Resumo: Pretende-se com esta Unidade Didática, ampliar conhecimentos sobre as propriedades
preventivas e curativas das plantas medicinais. Atualmente os meios de comunicação têm dado
grande destaque às noticias que se relacionam ao tema plantas medicinais e aos fitoterápicos,
enfatizando a importância do assunto e destacando a natureza e o desenvolvimento da cidadania.
Inicialmente, esta Unidade Didática propõe a aplicação de um pré-questionário para o
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levantamento de quais são as plantas medicinais mais utilizadas pelos alunos da 6ª série, da
escola estadual Vinícius de Moraes, bem como de seus familiares. Após assistirem palestra e
vídeos sobre o assunto, enfocando a importância, os riscos e benefícios de sua utilização. No
decorrer da implementação serão feitas atividades em grupo, pesquisas, confecção de materiais e
apresentação dos trabalhos e conhecimentos adquiridos. Para finalizar responderão a um pósquestionário, que possibilitará a comparação dos resultados. Os recursos e estratégias utilizados
pretendem ajudar os alunos a compreender significativamente, o conhecimento científico
historicamente acumulado e o saber popular, defendendo que a educação proporcione
conhecimentos e desenvolva capacidades e atitudes indispensáveis à cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NEUZA MARIA MONTANHA
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL

Artigo
Título: Tecnologia mídia e consumo: uma proposta de educação ambiental na escola
Palavras-chave: Educação Ambiental; Lixo Eletrônico; Consumo; Mídia.
Resumo: Atualmente, a preocupação com a crise ambiental requer atenção da sociedade local e
mundial (B, 1999). O desequilíbrio ambiental está diretamente relacionado ao desenvolvimento
econômico decorrente das sociedades. O acesso a bens e produtos somados ao desenvolvimento
tecnológico, trouxe inúmeros benefícios, porém, o consumo exagerado leva à exploração de
recursos naturais não-renováveis. Dessa forma, a temática ambiental é um fator essencial para a
sustentabilidade e qualidade de vida. É visível que a natureza possui reservas finitas que devem
ser utilizadas de maneira racional e, nesse aspecto, reduzir o consumo e considerar a reciclagem
são processos vitais. Nesse sentido, é fundamental que os conteúdos de Ciências sejam
relacionados ao contexto dos avanços tecnológicos, possibilitando uma reflexão de atitudes na
relação ser humano e meio ambiente. Fica evidente a importância de ações de sensibilização,
consciência e consumo responsável. Tais fatores aliados à discussão ambiental trazem à tona
problemáticas que envolvem não apenas o meio ambiente, mas as questões de sócioeconômicas, de cunho ético-moral e de cidadania. Este trabalho teve como proposta a
conscientização do aluno sobre o consumo responsável de produtos eletrônicos e as implicações
ambientais de tais ações, bem como, a influência da mídia em todo o processo. A metodologia de
intervenção teve um caráter multimodal no sentido que várias estratégias foram implementadas
junto aos alunos: seminários, discussão de vídeos, discussão de textos, teatro e exposição dos
trabalhos realizados na Mostra de Ciências na escola. Os resultados indicaram não apenas o
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envolvimento afetivo do aluno nas atividades, mas também elementos de caráter cognitivo foram
observados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologia, mídia e consumo: Uma proposta de educação ambiental na escola.
Palavras-chave: Lixo eletrônico, mídia, educação.
Resumo: A educação ambiental é permanente, com vista às mudanças de atitudes e valores que
proporcionem uma nova postura a partir da reflexão e ação de cada ser humano. As práticas
trabalhada devem vincular o educando à comunidade e, a partir de atividades reflexivas, possam
promover um comportamento dirigido a essa transformação, de modo que leve à ações positivas
no meio. Nós, educadores temos um grande compromisso com o conscientizar, pois só haverá um
resultado positivo, quando a sociedade se comprometer em participar ativamente das questões
ambientais, ao mudar o estilo de vida, evitar o consumismo desenfreado, muitas vezes
desnecessário e imposto pela mídia. Para se atingir um resultado satisfatório é necessário traçar
estratégias que norteiam o desenvolvimento do projeto. Portanto, esse estudo deverá propiciar a
verificação dos conhecimentos sobre a Educação Ambiental e sua complexidade do mundo real,
de maneira a aproximar o aluno do meio ambiente, e possibilitar trocas de experiências e idéias,
em grupo ou individualmente, através de vídeos, textos complementares, pesquisas exposição de
trabalhos entre outros. Os resultados obtidos durante a execução do projeto, e os resultados
serão divulgados no jornal local “A Comarca” com a finalidade de integrar escola e comunidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NILCE NAZARETH TRUBER
ORIENTADOR: LUCIA GIULIANO CAETANO
IES: UEL

Artigo
Título: Mundo macroscópico e microscópico: A célula em evidência
Palavras-chave: Ciências. Células. Aulas práticas. Imagens microscópicas.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com a inserção de atividades práticas
experimentais em sala de aula a partir do elemento base da citologia: a célula. Desde a
concepção, passando pela implementação, tal proposta visou a integração conceitual dos
conhecimentos científicos com a prática dos alunos em uma perspectiva pedagógica sóciointeracionista. O desenvolvimento do trabalho em âmbito escolar concretizou-se por meio de
atividades experimentais e situações de investigação que tiveram como meta a fomentação da
discussão e interpretação acerca dos resultados obtidos. A problematização que norteou o projeto
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partiu da seguinte questão: de que forma o aluno do ensino fundamental, depois da observação
das células, de seus elementos, da análise e interpretação dos resultados obtidos nas práticas
microscópicas, consegue visualizar o ser vivo na sua totalidade e diferenciar suas dimensões?
Nesse contexto, o principal objetivo foi o desenvolvimento das habilidades dos alunos em
relacionar o mundo microscópico com o macroscópico, ampliando, concretizando e efetivando seu
conhecimento científico por meio da mediação do professor e do posicionamento de si mesmos
como sujeitos no processo de ensino e aprendizagem. Como produção final, as investigações e
experimentos realizados deram origem ao material didático-pedagógico, como jogos e maquetes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Célula: Unidade de Construção dos Seres Vivos
Palavras-chave: Células; sistemas biológicos; aprendizado.
Resumo: Esse material didático trata-se de um Caderno Pedagógico composto por várias
unidades, intitulado \"Célula: Unidade de Construção dos Seres Vivos\". Ancora-se no conteúdo
estruturante \"Sistemas Biológicos\" de Ciências, o qual engloba conceitos científicos estudados
no Ensino Fundamental e Médio, relacionando a célula e os sistemas biológicos. Diante dessa
amplitude de conteúdos propostos, busca-se uma maneira de os alunos adquirirem esse
conhecimento científico relacionando o universo invisível e o inacessível com o visível, no qual
estão inseridos. Esse Material Didático propõe aos alunos possibilidades de deixarem de ser
apenas consumidores de conhecimento e de ideias para capacitá-los ao desenvolvimento de suas
habilidades crítica e reflexiva. Tem como objetivo principal reconhecer como a célula como
unidade de construção dos seres vivos, responsáveis pela manutenção da vida. Com a
necessidade de um pluralismo metodológico para o ensino de ciências, esse material sugere a
observação de imagens de lâminas permanentes e a preparação a fresco, possibilitando uma
aprendizagem significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: OSVANIA DE CASSIA DELAPRIA
ORIENTADOR: CELSO IVAM CONEGERO
IES: UEM

Artigo
Título: Caracterização do tabagismo entre os alunos das escolas estaduais do município de
Doutor Camargo - Pr no ano de 2010
Palavras-chave: tabagismo; experimentação; fumantes; adolescentes.
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Resumo: O cigarro é considerado pela OMS como a principal causa de morte evitável, e mesmo
com esforços para controlar o tabagismo, a iniciação tabágica acontece principalmente entre os
adolescentes, que são as principais vítimas desse mal. Esse estudo teve como objetivo
determinar a experimentação do cigarro entre os estudantes das Escolas Estaduais de Doutor
Camargo. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário, e a amostra foi
composta de 468 entrevistados. A prevalência de experimentação foi de 17,09%, e a faixa etária
de maior experimentação foi dos alunos entre 14 e 16 anos. O estudo mostrou que a presença de
amigos seguida de pais fumantes são as principais influências para ocorrer à experimentação. O
índice de baixo rendimento escolar e de reprovação foi consideravelmente alto entre os fumantes,
também foi observado uma relação nos números de tabagistas e o uso de outras drogas. Pode-se
concluir que os adolescentes entram em contato com o cigarro muito cedo, e que há necessidade
de ações preventivas contra o uso de tabaco, e atividades escolares direcionadas para os alunos
tidos com rendimento abaixo da media, para diminuir o uso de tabaco por este grupo. A
experimentação e uso do cigarro foram mais freqüentes entre os alunos de famílias com baixo
poder aquisitivo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Noções Gerais sobre Tabagismo
Palavras-chave: Tabaco, prevenção, iniciação, dependência
Resumo: O consumo de cigarros traz serias conseqüências para o ser humano e ao ambiente.
Inúmeras doenças são provocadas pelo uso do tabaco, e atualmente mais de 5 milhões de
pessoas morrem vítimas do cigarro, em todo o mundo. No Brasil esse número chega a mais de
200 mil mortes por ano. Assim, a Unidade Didática que tem por título Noções Gerais Sobre
Tabagismo, e que propomos para ser realizado com os alunos da 7ª serie da Escola Estadual
Regente Feijó - Ensino Fundamenta II, se justifica pela necessidade de trabalhar com o tema
tabagismo junto aos adolescentes, por serem eles as principais vítimas da iniciação ao uso do
cigarro, visto que quanto mais cedo se experimentam o tabaco maior as chances de tornarem
dependentes. O material apresenta uma diversidade de textos informativos e que visam auxiliar
nas atividades desenvolvidas pelos professores em sala de aula. Contribui ainda para que
professores e alunos tenham uma ampla visão da ação do tabaco no corpo e também no
ambiente. Assim, o tema tabagismo poderá ser mais bem trabalhado, com ações que visem à
prevenção do uso e da iniciação do cigarro, pelos adolescentes.
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Disciplina/Área: CIÊNCIAS
Professor PDE: PAULO CESAR NEDOCHETKO
Orientador: ANA LUCIA CRISOSTIMO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Conhecer para preservar as principais espécies vegetais da floresta com araucária em
risco de extinção no Paraná.
Palavras-chave: Preservação. Floresta com Araucária. Biodiversidade. Educação Ambiental.
Resumo: Este artigo faz referência à socialização de uma proposta de ensino em educação
ambiental relacionada à biodiversidade da Floresta com Araucária, a partir do Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE/UNICENTRO/2009 da Secretaria de Educação do Estado do
Paraná. O trabalho desenvolvido objetivou desenvolver a conscientização e a preservação sobre
as questões ambientais dessa floresta no que diz a respeito às principais espécies vegetais em
risco de extinção, junto aos educandos das 6ª séries do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, do
município de Cruz Machado - PR. Como encaminhamento metodológico foi realizado o pré e o
pós teste, onde foi possível diagnosticar o conhecimento prévio e o adquirido sobre a temática no
processo ensino-aprendizagem. Como resultado, os educandos produziram painéis, textos,
história em quadrinhos e confeccionaram uma cartilha com as características das principais
espécies vegetais em risco de extinção dessa floresta. Buscou-se com estas atividades propor
novos caminhos para o ensino de Ciências, especialmente nos conteúdos relacionados à
Biodiversidade. Com a realização da implementação da pesquisa em sala de aula, constatou-se
que houve um grande interesse nas atividades, o que levou a ganhos significativos em relação à
aprendizagem na área da Botânica e no tocante à necessidade de formar futuros educadores
ambientais conscientes da problemática que envolve a temática proposta.

Produção Didático-pedagógica
Título: Conhecer para preservar as principais espécies vegetais da Floresta com Araucária em
risco de extinção no Paraná.
Palavras-chave: Biodiversidade. Extinção. Floresta com Araucária. Educação Ambiental.
Resumo: A presente Unidade Didática que tem como tema Biodiversidade, sob o título Conhecer
para preservar as principais espécies vegetais da Floresta com Araucária em risco de extinção no
Paraná, propõe atividades metodológicas que podem proporcionar alternativas para conservação
e preservação dessa Floresta, fazendo com que o educando possa identificar a flora local em
extinção e compreender a inter-relação existente entre a flora, o meio e a sua própria vida. Com
aplicação das atividades desta unidade didática, o educando reconhece a importância da
biodiversidade para a conservação da Floresta com Araucária, identifica e estuda as espécies
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arbóreas vulneráveis ou em risco de extinção que ocorrem nesta Floresta e localiza
geograficamente a mesma em relação aos biomas brasileiros. Para que os objetivos sejam
alcançados, as atividades estão organizadas em duas partes: a primeira parte esta composta de
subsídios teóricos que irão fundamentar o trabalho do professor sobre o tema; a segunda parte
contempla sugestões metodológicas sobre a temática, biodiversidade focando as principais
espécies vulneráveis de extinção da Floresta com Araucária, por meio da leitura de textos, vídeos,
pesquisas, discussões e visitas a reservas florestais dessa Floresta. Contempla ainda atividades
metodológicas relacionadas ao tema, bem como sugestões de avaliações.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: REGINA LUCIA SOARES
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O Uso Da Tecnologia No Estudo Das Doenças Bacterianas
Palavras-chave: Doenças bacterianas. Ensino. Tecnologia. Prevenção.
Resumo: O desenvolvimento tecnológico, acarretou inúmeras transformações na sociedade atual,
principalmente nas últimas décadas. Hoje são possíveis realizações que há 40 anos faziam parte
do mundo da ficção, diante disso, o presente artigo aborda questões referentes ao conteúdo
estruturante de ciências: sistema biológico e o uso da tecnologia. A pesquisa foi realizada com
alunos de uma turma de 6ª série do ensino fundamental de uma escola pública do município de
Prudentópolis. Com o presente trabalho objetiva-se contribuir com a melhoria do processo ensinoaprendizagem de ciências, propondo uma metodologia de trabalho inovadora, que leve em
consideração o cotidiano do aluno através do tema tecnologia no estudo das doenças
bacterianas. O trabalho se justifica pela necessidade que há nos dias atuais de abrir espaço nas
aulas da disciplina de Ciências para aplicar e desencadear discussões acerca das relações entre
Ciência, Tecnologia e Sociedade, em contextos culturais diversos e no dia-a-dia do aluno. Na
metodologia da pesquisa foram realizadas algumas etapas para a coleta dos dados em que os
alunos foram envolvidos com: pesquisas na Internet, pesquisas bibliográficas, entrevistas,
questionários abertos, levantamento de dados junto a comunidade e

explanação sobre as

doenças bacterianas. Os resultados mostraram que ao envolver o uso da tecnologia na
abordagem dos conteúdos da disciplina de Ciências segundo as estratégias utilizadas no presente
trabalho, incentivaram os alunos a terem participação ativa nas aulas gerando ganhos de
aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: O uso da tecnologia no estudo das doenças bacterinas
Palavras-chave: Doenças bacterianas. Saúde. Tecnologia.
Resumo: O presente material, busca trabalhar o tema tecnologia e para tal fim utilizará o
conteúdo doenças bacterinas, que faz parte do conteúdo estruturante, sistemas biológicos,
presente na 6ª série do ensino fundamental. O objetivo principal deste material é contribuir com a
melhora no processo ensino-aprendizagem de Ciências, suprir uma lacuna existente no conteúdo
e propor uma metodologia diferenciada, que leve em consideração o cotidiano do aluno.
Pretende-se motivar os alunos a serem disseminadores destes conhecimentos em seu meio
social, criando novos hábitos de higiene, despertando o interesse sobre as doenças bacterianas e
identificando seus sintomas. Para atingir estas metas, serão realizadas pesquisas na internet,
análises de textos filmes e músicas, levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Saúde
e questionários abertos .

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: RITA SILVANA MOCCHI SANCHEZ
ORIENTADOR: SILVIO CLAUDIO DA COSTA
IES: UEM

Artigo
Título: Amianto: Ameaça à saúde da população e ao meio ambiente
Palavras-chave: Amianto; asbesto; doenças pulmonares; câncer de pulmão; meio ambiente.
Resumo: Os temas relacionados ao meio ambiente e à saúde vêm sendo constantemente
discutidos na sociedade atual. No contexto escolar, esta prática representa um importante meio
para conduzir o aluno a uma reflexão crítica e na busca de soluções em relação aos diferentes
tipos e origens de degradação ambiental e doenças que afetam a sua vida, de sua comunidade,
de seu país e do planeta. Assim, na intenção de expressar a busca incessante do conhecimento
sobre a realidade, este projeto de intervenção escolar elegeu como objeto de estudo o amianto,
também conhecido como asbesto, mineral com alta resistência mecânica, boa capacidade térmica
e acústica, flexibilidade e grande afinidade com cimento. Ele é utilizado desde a antiguidade e
hoje, está presente em mais de 3000 produtos, principalmente em telhas e caixas d’água, mesmo
ocasionando graves danos ao meio ambiente e doenças, principalmente as conhecidas como
asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma. Considerando a complexidade da temática
apresentada e a desinformação da comunidade escolar em relação a ela, principalmente daqueles
que lidam diretamente com o amianto, o presente projeto justifica-se na medida em que pretende
dar visibilidade a um grave problema ambiental e de saúde, esclarecendo os motivos pelos quais
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este temido mineral é também considerado economicamente importante. Para isso, será
apresentada uma revisão geral do conhecimento científico nacional, contendo informações acerca
da origem e aplicabilidades do amianto, sua nocividade, possibilidade de sua substituição em
bases seguras e sustentáveis do ponto de vista ético e tecnológico a partir de materiais naturais e
sintéticos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Amianto: ameaça à saúde da população e ao meio ambiente.
Palavras-chave: Amianto. Asbesto. Saúde. Meio Ambiente. Doenças pulmonares.
Resumo: O presente material é uma produção multimídia CD-ROM, elaborado através do
programa PowerPoint, composto de slides contendo textos dispostos em tópicos, figuras e vídeos
com informações sobre a problemática do amianto no Brasil e no mundo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: RONEI BAGGIO
ORIENTADOR: BARTOLOMEU TAVARES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação ambiental: desafio educacional contemporâneo para a inserção na escola
Palavras-chave: Educação Ambiental. Legislação. Ensino. Ciências.
Resumo: Este estudo versa sobre educação ambiental, tendo como objetivo uma análise dos
documentos oficiais nacionais, estaduais e didáticos que oferecem respaldo à educação. A
inserção do tema é um desafio educacional contemporâneo, cuja incorporação no plano de
trabalho docente ainda é uma incógnita. Ao investigar o espaço escolar e questionar os
educadores sobre as ações de educação ambiental, notou-se a unanimidade das informações
sobre as atividades executadas e que contemplam a educação ambiental, geralmente esporádica
e superficial constante nos livros didáticos e no calendário escolar. Essas ações deixam a desejar,
o conteúdo restringe-se às disciplinas de Ciências e Geografia quando deveria ser da
responsabilidade de todos os educadores. Mas para haver mudanças significativas, o professor
necessita ter uma formação e o embasamento adequado que lhe subsidie a práxis educativa.
Desse modo, as discussões e análises dos documentos, contribuem com o trabalho docente,
relacionado aos temas ambientais necessários para a construção do conhecimento e das atitudes
na comunidade originando ações que proporcionem mudanças dentro e fora do espaço escolar.
Nesse contexto as estratégias de ação utilizadas, comprovaram as facilidades de inserção dos
conteúdos relativos a EA, ao mesmo tempo em que as dificuldades ficaram evidentes, a escola
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alvo, não desenvolve projetos interdisciplinares, falta o engajamento de todos nas mudanças e
elas acabam se tornando inconsistentes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação ambiental: desafio educacional contemporâneo para a inserção na escola
Palavras-chave: Educação Ambiental. Desafio Educacional Contemporâneo. Projeto PolíticoPedagógico.
Resumo: Este estudo versa sobre educação ambiental (EA) tendo como objetivo a uma análise
dos Parâmetros Curriculares Nacionais Diretrizes Curriculares Nacionais, Caderno Temático de
Educação Ambiental e a inserção deste desafio educacional contemporâneo no plano de trabalho
docente e o desenvolvimento das atividades na escola englobando as diversas disciplinas da
base nacional comum. Percebe-se que os professores encontram algumas dificuldades em
desenvolver estes conteúdos em sala, as questões metodológicas deixam muito a desejar, os
professores não conseguem ir além de atividades esporádicas e superficiais. Portanto a
necessidade de um estudo sobre a utilização da EA por parte do professor, numa perspectiva
crítica e inovadora. Desse modo, as discussões e análises dos documentos, contribuem com o
desenvolvimento do trabalho educativo relacionado aos temas ambientais, necessário para a
construção do conhecimento e das atitudes da comunidade escolar originando ações que
proporcionem mudanças significativas nas questões ambientais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: RONISE RIBEIRO CORREA CRUCIOL
ORIENTADOR: ALVARO LORENCINI JUNIOR
IES: UEL

Artigo
Título: Mapa Conceitual: Uma ferramenta de planejamento do ensino das Ciências e da avaliação
da aprendizagem.
Palavras-chave: Ciências. Mapas Conceituais. Teoria da Aprendizagem Significativa.
Resumo: Este artigo apresenta uma ferramenta que pode ser utilizada no Ensino de Ciências
tanto no planejamento do ensino quanto nos trabalhos em sala de aula para a avaliação da
aprendizagem. Este instrumento, organizado por John Novak (1983): Mapa Conceitual, envolvido
pela Teoria da Aprendizagem Significativa, elaborada por Ausubel (1978), permite uma avaliação
da aprendizagem significativa dos alunos, pelos próprios alunos e também pelo professor. Este
trabalho envolveu trinta e dois alunos do Ensino Fundamental II, de uma escola estadual, situada
no Paraná. Aspectos relevantes quanto à construção dos mapas conceituais sobre o conteúdo de
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Energia, bem como, a utilização de estratégias de ensino e de aprendizagem sobre o conteúdo
foram analisados e descritos com o intuito de avaliar a utilização dos mapas conceituais em sala
de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: A utilização dos mapas conceituais na transformação da energia
Palavras-chave: Mapa Conceitual. Energia. Aprendizagem.
Resumo: Este OAC propõe o desenvolvimento de um trabalho com a utilização de uma
ferramenta pedagógica: o mapa conceitual. Este instrumento pode ser incorporado ao cotidiano da
sala de aula, com a finalidade de favorecer o ensino ampliando o trabalho docente e assegurar
uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Este trabalho indica atividades dinâmicas a
serem realizadas, individualmente ou em grupos, pelos alunos relacionadas com o tema e
também, sugestões avaliativas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSALINA SANCHES CANO
ORIENTADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA
IES: UEL

Artigo
Título: Estratégias didáticas e provas da olimpíada brasileira de astronomia para a aprendizagem
de conceitos científicos no ensino fundamental II
Palavras-chave: OBA. Estratégias didáticas. Fenômenos celestes. Ensino/Aprendizagem.
Resumo: O presente estudo descreve a intervenção pedagógica de um projeto de Ciências
voltado para o ensino fundamental II, com a finalidade de aplicar estratégias didáticas de modo a
instigar a curiosidade e criatividade dos alunos e direcioná-los a uma aprendizagem moldada pela
tridimensionalidade do conhecimento astronômico, através da experimentação. Motivo pelo qual
buscamos neste trabalho criar alternativas para ajudar a compreensão dos conteúdos básicos
dentre eles, o Sistema Solar, os fenômenos celestes como o dia e a noite, os principais
movimentos da Terra, o movimento aparente do Sol, a observação a olho nu do céu estrelado,
noções sobre localização e orientação pela constelação Cruzeiro do Sul e crateras da Lua. Entre
as estratégias utilizadas, consideramos que a modelagem do Sistema Solar auxiliou na
elaboração de imagens e escala dos astros; o geódromo facilitou a compreensão sobre os
movimentos dos astros; o gnômon criou alternativas que ajudaram a determinar os pontos
cardeais e a direção Norte/Sul; a luneta mostrou-se um importante recurso para se conhecer as
crateras lunares. O trabalho teve início com a coleta de dados feita através de um questionário
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contendo questões extraídas da seção de provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) níveis II e III, a fim de dimensionar os conhecimentos prévios Além disso,
foram feitos registros escritos a respeito dos astros e fenômenos celestes observados no
Universo. Os resultados obtidos apontaram que as diferentes estratégias didáticas forneceram
subsídios que confirmaram a aprendizagem significativa, revelando a importância da
experimentação no ensino/aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caminhando pelo Sistema Solar: nova trajetória de aprendizagem/aprendizagem para
alunos das 5ª e 8ª séries
Palavras-chave: astronomia; atividades astronômicas; fenômenos celestes; interdisciplinaridade
Resumo: Este texto descreve a produção didático-pedagógica de Ciências na área de
Astronomia, tendo como suporte o Objeto de Aprendizagem Colaborativa (OAC). Seu principal
objetivo é repensar as estratégias didáticas, a fim de que os alunos reelaborem seus conceitos a
respeito de alguns conteúdos de Astronomia. Dentre esses, destacam-se os fenômenos celestes
como o dia e a noite, os principais movimentos da Terra, o movimento aparente do Sol e o estudo
das principais constelações do hemisfério sul. Considera-se que a modelagem do Sistema Solar
auxilia na elaboração de imagens e escalas dos astros; a luneta é um importante recurso para se
conhecer algumas características da Lua, principalmente, as crateras; o gnômon cria alternativas
que determinam os pontos cardeais e a direção Norte/Sul; e o jogo da memória contribui para a
memorização das constelações. Vale ressaltar que os conteúdos de Astronomia quando
articulados com outras disciplinas têm impulsionado os alunos a avançarem em suas ações. A
produção oferece uma variedade de recursos didáticos, tais como sites, vídeos, sons, imagens,
sugestões de leituras, proposta de atividades, notícias e destaques com ênfase em atividades
realizadas no estado do Paraná. Hoje, os avanços tecnológicos estão a passos largos em
diversas áreas da ciência, sobretudo, na Astronomia que vem ganhando espaço e aliando-se mais
fortemente com a arte, a cultura, a literatura e a filosofia e os estudos apontam a seriedade da
educação como impulsionadora de novas teorias a respeito do conhecimento científico. Por fim,
espera-se que os envolvidos no trabalho trilhem uma trajetória de aprendizagem pelo Sistema
Solar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANGELA CALOMENO JUNZKOWSKI
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO FORTES GONZALEZ
IES: UTFPR
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Artigo
Título: As imagens como instrumentação pedagógica no ensino de ciências.
Palavras-chave: Ciências, imagens, instrumento pedagógico
Resumo: O conteúdo de ciências exige do educador o uso constante de imagens que facilitam o
entendimento de conceitos, estrutura e processos. Ao utilizar recursos imagéticos nas aulas
tradicionais de ciências o aluno passa a ter maior participação, e um novo olhar a respeito dos
recursos e ferramentas que dispõe no seu dia-a-dia. O fato de a imagem ser muito mais
rapidamente percebida e recebida permite que o processo de assimilação por parte do receptor
possa ser também mais rápido.

Produção Didático-pedagógica
Título: As imagens como instrumentação pedagógica no ensino de ciências.
Palavras-chave: Metodologia, recursos, imagens;
Resumo: O conteúdo de ciências exige do educador o uso constante de imagens que facilitam o
entendimento de conceitos, estrutura e processos. Ao utilizar recursos imagéticos nas aulas
tradicionais de ciências o aluno passa a ter maior participação, e um novo olhar a respeito dos
recursos e ferramentas que dispõe no seu dia-a-dia. O fato de a imagem ser muito mais
rapidamente percebida e recebida permite que o processo de assimilação por parte do receptor
possa ser também mais rápido. Objetivos: Estabelecer de forma motivadora as atividades com os
alunos do ensino fundamental por meio da utilização de imagens, buscando usá-las como
instrumentos pedagógicos e psicológicos, sensibilizando aos diversos temas trabalhados no
ensino de ciências, principalmente a Educação Ambiental. Metodologia: Serão apresentadas
várias estratégias de leituras de imagens, referente aos conteúdos de ciências. Essas táticas
remetem ao uso de recursos variados, como: charges, estória em quadrinhos, ilustrações
produzidas pelos próprios alunos, filmes, fotos em power-point com o uso da TV pen-drive, etc.
Após a observação atenta de imagens, os alunos serão estimulados a fazer a leitura analítica e
crítica das mesmas, elaborar e relatar os conceitos científicos, classificar os seres vivos através
de características visualizadas nos desenhos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANGELA MACEDO DE PAULA
ORIENTADOR: JOAO ALENCAR PAMPHILE
IES: UEM
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Artigo
Título: Caracterização dos Biomas, e seu Impacto na Biotecnologia, com ênfase no Estado do
Paraná.
Palavras-chave: Bioma. Paraná. Biodiversidade. Biotecnologia. Jogo Didático.
Resumo: A Escola, como responsável pela formação integral de alunos e pelo desenvolvimento
de cidadãos críticos e conscientes de seu papel, enquanto sujeitos históricos, precisa, mais do
que nunca, compreender que os objetivos da educação devem ir muito além da informação ou do
mero desenvolvimento intelectual, abarcando toda a formação social, moral, espiritual, ética e
humana das pessoas. A educação é fundamental para mudar essa cultura de degradação ao meio
ambiente. É preciso estabelecer uma cultura de ações de cidadania nos nossos educando no diaa-dia. Somente dessa maneira poderemos acreditar num futuro melhor. Esse futuro certamente
dependerá do manejo de espécies e ecossistemas se quiserem garantir a proteção da
biodiversidade da Mata Atlântica. A disciplina de Ciências tem “talento” para mudar este quadro. O
grande problema ambiental que vive o planeta coloca na consciência estudantil questões sobre a
biodiversidade paranaense. O presente estudo realizado no Colégio Estadual D.Bosco Ensino
Fundamental e Médio com uma turma da quinta série do ensino fundamental socializou
conhecimentos referentes à biodiversidade paranaense. Diante desta realidade, o presente
trabalho usou o lúdico no processo ensino aprendizagem e construiu um jogo didático que
realizou a integração da biodiversidade do Paraná com a sua geografia e história. Este trabalho foi
avaliado com um questionário, em que se verificou o nível de conhecimento dos alunos do Ensino
Fundamental sobre a biodiversidade e analisou o impacto do uso do jogo didático na visão do
educando e do docente. O jogo “Caminhos do Saber” contribuiu para o conhecimento desse
cenário diversificado de clima, relevo, fertilidade do solo, ocupação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caracterização dos Biomas e, seu Impacto na Biotecnologia, com ênfase no Estado do
Paraná
Palavras-chave: Bioma. Paraná. Biodiversidade. Biotecnologia.
Resumo: A unidade didática tem a preocupação de construir para o processo de ensino
aprendizagem um jogo didático que tem importante papel na formação do conhecimento ao aluno.
Assim, a proposta desenvolvida do jogo “CAMINHOS DO SABER”, tem como objetivo, elaborar,
confeccionar, avaliar e divulgar os conceitos sobre biodiversidade, bioma, biotecnologia e
sustentabilidade que as Diretrizes Curriculares de Ciências para o Ensino Fundamental (DCEs
2008) discutem em seu conteúdo estruturante na disciplina de ciências para alunos do Ensino
Fundamental vivenciar a aventura de aprender o conteúdo brincado.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SANDRELY GONCALVES RIBEIRO
ORIENTADOR: MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃOS, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANA

Artigo
Título: A prevenção ao uso indevido de bebidas alcoólicas também se faz com diálogo e
informação segura
Palavras-chave: : Prevenção; uso de drogas; valorização da vida; hábitos saudáveis
Resumo: Este estudo teve como objetivo envolver o aluno na discussão e reflexão sobre os
caminhos de prevenção ao uso indevido de bebidas alcoólicas, dando enfoque à informação
pautada na verdade, com comunicação clara, sem subterfúgios, esclarecendo as dúvidas,
eliminando os equívocos, revendo os valores, incorporando hábitos saudáveis de viver. As drogas
deixam de ser o assunto principal, porque na construção de novos significados para a vida, elas
passam a ser fatores de restrição à liberdade. Para isso, procuramos conscientizar o adolescente
através de uma abordagem direcionada para a vida, onde a prevenção ao uso indevido de drogas
se encontra dentro de um contexto de valorização da vida e do ser humano, pois desenvolver no
aluno a percepção sobre si mesmo, do seu potencial produtivo, crítico e criativo assegura a
estruturação de níveis de autoconfiança, competência, autonomia e responsabilidade. Esses
encaminhamentos se deram através de diferentes atividades para estimular a participação dos
alunos para uma socialização saudável e efetiva. As atividades foram desenvolvidas com os
alunos das oitavas séries do Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto a partir de
alguns questionamentos e reflexões para aprofundar os conhecimentos de acordo com as
necessidades dos alunos: estudos, discussões, pesquisas e produções. Ao final do período do
desenvolvimento do trabalho, os alunos elaboraram uma lista de atitudes individuais, colocandose como parte e agente modificador do ambiente. Os resultados evidenciaram a importância do
diálogo aberto, e mostrou que é fundamental que o aluno confie na instituição que estuda e sintase confortável em procurar ajuda quando tiver dúvidas ou problemas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Álcool e adolescência: subsídios para discussão no âmbito escolar.
Palavras-chave: Álcool. Adolescência. Prevenção. Âmbito escolar.
Resumo: Esta unidade didática faz parte de um projeto de intervenção pedagógica no ensino
básico de 5a a 8a séries, no Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto - EFM, no
município de Paranavaí - PR e fundamentado no Curso de Prevenção do Uso de Drogas para
Educadores da Escolas Públicas (2008), do Ministério da Educação (Secretarias de Educação
Básica e de Educação à Distância) em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas, visando a
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prevenção ao uso abusivo do álcool pelos adolescentes. O objetivo principal deste trabalho é
identificar posturas preventivas ao consumo de bebidas alcoólicas no cotidiano dos adolescentes
através da reflexão, discussão e produção de textos acerca do tema. Observa-se que o consumo
abusivo e cada vez mais precoce do álcool está presente entre os adolescentes, neste sentido é
necessária a intervenção dos educadores para o esclarecimento dos efeitos nocivos desta prática
e para que os alunos possam, de posse destas informações, ter hábitos mais saudáveis. Para a
metodologia desta proposta, utilizaremos material multimídia como TV Pendrive, laboratório de
informática, cópias impressas, figuras e outros materiais confeccionados especialmente para esta
implementação.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SANTA ELENI PAULINO
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL

Artigo
Título: Formação continuada em astronomia para professores
Palavras-chave: Ensino de astronomia. Formação de professores.
Resumo: Neste artigo, apresentamos os resultados da implementação de estratégias de ensino
de Astronomia para professores que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental. A proposta
teve origem após análise do currículo de ciências nos documentos: Diretrizes Curriculares da
Educação Básica - Ciências do Estado do Paraná (DCE) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN). O trabalho teve como ponto de partida a pesquisa de como acontece o ensino, quais
conceitos e dificuldades em relação à práxis dos professores pesquisados sobre a Astronomia
básica. A partir do diagnóstico elaboramos a proposta de enfrentamento à problemática, por meio
de um minicurso de formação continuada. O público atendido foram vinte professores oriundos de
seis escolas estaduais. Após o minicurso (de 32 horas), os resultados foram relevantes, apesar do
curto espaço de tempo de formação, observamos uma mudança significativa de conceitos do
senso comum para o científico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Inserção da temática Astronomia na formação continuada de professores de Ciências: Um
relato de experiência
Palavras-chave: Universo. Sistema Solar. Terra. Estações do Ano.
Resumo: A Produção Didática Pedagógica referente ao projeto desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) 2009 consiste na produção de um Caderno Pedagógico com
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o tema Astronomia na formação docente. A finalidade desse trabalho é desenvolver um estudo
sobre o conteúdo estruturante Astronomia através de um mini-curso para professores que atuam
em escolas públicas do Paraná. As pesquisas apontaram que muitos docentes que lecionam
ciências no ensino fundamental apresentam uma lacuna em sua formação sobre os conteúdos de
Astronomia, o que despertou o interesse para a escolha do tema do projeto PDE. Por ser a
Astronomia um conhecimento amplo foi feito um recorte de conteúdos para ser abordados nessa
produção. Foram selecionados os temas Origem do Universo, Sistema Solar, Terra e seus
movimentos, para compor esse caderno pedagógico. O desenvolvimento da unidade será sob a
ótica das teorias educacionais que sustentam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica Ciências do Paraná; que defende a incursão pela história da ciência que permite identificar que
não existe um único método científico, mas a configuração de métodos científicos que se
modificaram com o passar do tempo. As unidades do caderno iniciam com uma abordagem
problematizadora de forma que tanto os professores quanto os alunos sintam a necessidade do
conhecimento científico para resolver os problemas apresentados em sala de aula. A observação,
a experimentação e a abordagem problematizadora aproximam o objeto de estudo do estudante
tornando a aprendizagem mais significativa, fato que motivou a inclusão dessas estratégias nos
encaminhamentos metodológicos que envolvem o ensino de Astronomia em ciências
apresentados nessa produção didática.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SELIA MARIA MATTES
ORIENTADOR: ANDREA MARIA TEIXEIRA FORTES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Plantas medicinais x câncer de pele - qual seu conhecimento sobre esse assunto?
Palavras-chave: Ervas medicinais. Proteção solar. Câncer de pele.
Resumo: A organização dos conteúdos das atividades pedagógicas deu-se devido o
reconhecimento da importância em fazer com que o leitor, possa desenvolver seu conhecimento a
respeito dos assuntos que envolvem o tema: “Plantas Medicinais X Câncer de pele”. As atividades
incluíram conceitos extraídos de análise de artigos científicos publicados na internet. Foram
elaboradas tarefas compostas com desenhos, produção de texto e alternativas de correlacionar a
primeira coluna com a segunda, questões de assinalar a afirmativa correta e preencher as
lacunas, indicação de pesquisas científicas para obter maiores informações sobre o assunto em
estudo, incluindo a importância do uso das plantas medicinais. O objetivo é descrever a
importância do uso de plantas medicinais como meio de tratamento de doenças de pele; realizar
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uma dramatização com os alunos sobre o uso de fitoterápicos, e cuidados com o sol; desenvolver
palestras para alunos e professores sobre os cuidados que devem ser tomados com exposição ao
sol e incentivar o conhecimento de plantas medicinais e os benefícios a saúde.
Produção Didático-pedagógica
Título: Plantas Medicinais X Câncer de Pele.
Palavras-chave: Plantas Medicinais; Câncer de Pele ; Atividades; Protetor Solar
Resumo: A organização dos conteúdos, das atividades pedagógicas deu-se devido o
reconhecimento da importância em fazer com que o leitor, possa desenvolver seu conhecimento a
respeito dos assuntos que envolvem o tema: “Plantas Medicinais X Câncer de Pele”. As atividades
incluem conceitos extraídos de análise de artigos científicos publicados na internet e em livros. O
objetivo é descrever a importância do uso de plantas medicinais como meio de tratamento de
doenças de pele; sobre os cuidados que devem ser tomados com exposição ao sol e incentivar o
conhecimento de plantas medicinais e os benefícios à saúde. O procedimento metodológico
utilizado foi pesquisa exploratória de dados secundários incluindo livros, internet, revistas, e o
conhecimento adquirido no dia a dia em sala de aula e no meio social. Também foram elaboradas
tarefas compostas com desenhos, produção de texto e alternativas de correlacionar a primeira
coluna com a segunda, questões de assinalar a afirmativa correta e preencher as lacunas,
indicação de pesquisas cientificas para obter maiores informações sobre o assunto em estudo,
incluindo a importância do uso das plantas medicinais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SELMA ABREU AMORIM
ORIENTADOR: MARCILIO HUBNER DE MIRANDA NETO
IES: UEM

Artigo
Título: Vivências Pedagógicas em Museus Parques e Reservas Florestais
Palavras-chave: Educação não formal; Museus de Ciências; Parques e Reservas
Resumo: Este trabalho apresenta de forma sumária o “olhar” de uma professora do PDE Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná sobre espaços onde ocorre a educação
não formal e discute a importância e formas de sua integração com a educação formal. Enfoca,
especialmente, a utilização museus de ciências, parques e reservas florestais em ações não
formais e informais de ensino. No processo de visitação apresenta-se três importantes momentos:
no primeiro, em função do programa curricular desenvolvido com os alunos, o professor
(mediador) identifica o espaço onde as informações trabalhadas na escola podem ser
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complementadas por meio de vivências; no segundo, a visitação ou aula passeio quando os
alunos visitantes apreciam a beleza do espaço finalizando a contemplação com o processo de
análise dos objetos de mediação existentes no espaço. Nesse momento o professor, assessorado
por monitores ou guias, atua como facilitador da mediação colocando em evidência, detalhes e
informações prioritários para o tema em estudo; o terceiro ocorre em sala de aula posteriormente
à visitação constituindo-se em atividades de desdobramento cujo objetivo é contribuir para que as
discussões não se restrinjam ao momento da visita orientada, mas que as reflexões propostas
naquele espaço deixem de ter um caráter pontual. Pretende-se ainda, refletir sobre a
alfabetização científica desenvolvida nesses espaços de educação priorizando e enfatizando a
importância de se estreitar laços entre as práticas de ensino formal e não formal.

Produção Didático-pedagógica
Título: Museus de ciências, parques e reservas florestais de Cianorte e região: possibilidades de
utilização na dinamização do ensino formal de ciências por meio do ensino não formal
Palavras-chave: museus de ciências; centros de ciências; parques e reservas florestais;
educação não formal; ensino de ciências
Resumo: Considerando que os espaços de educação não formal apresentam-se como
complementares à educação formal e que muitos educadores desconhecem essas instituições,
bem como seu potencial pedagógico para melhoria do ensino de ciências e para a efetivação da
alfabetização científica, optamos por elaborar, como Material Didático-Pedagógico, uma coletânea
de endereços de locais que visitamos com o objetivo de proporcionar aos professores do ensino
básico, em particular aos do Núcleo Regional de Educação de Cianorte, conhecimentos sobre as
possibilidades educativas de museus de ciências, parques e reservas florestais, jardins didáticos,
trilhas ecológicas com acervos e enfoque importantes para ensino e construção da cultura
científica. O material contém informações sobre agendamento de visitas, meios de contato
(telefone, e-mail, endereços), horários de atendimento, enfoque dos conteúdos, acervo, ações que
promovem tais como, oficinas destinadas a professores e comunidade em geral, exposições
itinerantes, pesquisas, divulgação, atividades culturais, entre outras. Mais do que uma simples
descrição de cada instituição, apresentamos o potencial pedagógico desses ambientes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SELMA APARECIDA DE MELO
ORIENTADOR: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Uso consciente das tecnologias na EDUC
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Tecnologia. Educação em Ciências.
Resumo: proximidade do aluno na escola com as mídias que ele possui em casa, oportuniza à
escola aproximar o aluno ao que é proposto fora dela (TV, computador, internet). Essas mídias se
encontram à disposição nos estabelecimentos de ensino. No entanto, muitos professores
apresentam dificuldades para trabalhar com as mídias. Neste sentido, objetiva-se incentivar o
professor na utilização dos meios de comunicação TV-Multimídia e do aplicativo do impress por
meio de pesquisa realizada com a utilização e a dinamização dos recursos da internet e utilizar o
portal dia-a-dia-educação como fonte de pesquisas para produção de material. Esta proposta visa
trabalhar com o professor oferecendo lhe recursos como textos que fundamentam o uso das
Tecnologias na Educação e tutoriais para produção de materiais a serem utilizados na TVmultimídia,. despertando no professor o interesse em utilizar Interne Tv Pen Drive como recursos
para ensino aprendizagem; articular grupo de trabalho em rede ( GTR) estimulando a reflexão
sobre a integração e o uso consciente das mídias na educação.

Produção Didático-pedagógica
Título: O uso das tecnologias como perspectiva para o desenvolvimento do ensino aprendizagem
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Tecnologias. Educação em Ciências.
Resumo: A proximidade do aluno na escola com as mídias que ele possui em casa, oportuniza à
escola aproximar o aluno ao que é proposto fora dela (TV, computador, internet). Essas mídias se
encontram à disposição nos estabelecimentos de ensino. No entanto, muitos professores
apresentam dificuldades para trabalhar com as mídias. Neste sentido, objetiva-se incentivar o
professor na utilização dos meios de comunicação TV-Multimídia e do aplicativo do impress por
meio de pesquisa realizada com a utilização e a dinamização dos recursos da internet e utilizar o
portal dia-a-dia-educação como fonte de pesquisas para produção de material. Esta proposta visa
trabalhar com o professor oferecendo lhe recursos como textos que fundamentam o uso das
Tecnologias na Educação e tutoriais para produção de materiais a serem utilizados na Tv
multimídia,. despertando no professor o interesse em utilizar Interne Tv multimídia como recursos
para ensino aprendizagem; articular grupo de trabalho em rede ( GTR) estimulando a reflexão
sobre a integração e o uso consciente das mídias na educação.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SILVIA REGINA DARRONQUI
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO FORTES GONZALEZ
IES: UTFPR
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Artigo
Título: O uso de multimídias como possibilidade de uma metodologia estimulante e interdisciplinar
no ensino de ciências
Palavras-chave: Ciências. Multimídias. Novas metodologias. Interdisciplinaridade. Tecnologias.
Resumo: A leitura de diferentes textos que abordam sobre a utilização de multimídias no
processo educacional revela que o uso de tal recurso, combinado com uma metodologia
diversificada,

proporciona

um

ensino

dinâmico,

estimulante

e

interdisciplinar.

Consequentemente, propicia uma aprendizagem significativa para o educando. Este estudo é
parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, e tem por objetivo
colaborar para a organização dos planos de aula com a utilização de multimídias e metodologias
diversificadas afim de facilitar o trabalho do professor em sala de aula, bem como, estimulá-lo na
utilização das diferentes mídias em sua prática educativa, no intuito de tornar o processo de
ensino e aprendizagem mais atrativo, estimulante e interdisciplinar. Durante o processo de
implementação do projeto na escola, fez-se várias reuniões com os profissionais da área e
questionários investigativos, além das constantes observações. Isso possibilitou a constatação de
que alguns dos professores pesquisados fazem uso frequente de variados recursos, apesar das
dificuldades encontradas. Outros não utilizam multimídias em suas aulas devido ao escasso
tempo para procurar, preparar e organizar tais recursos.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Uso de Multimídias no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Ciências; recursos; multimídias; ensino.
Resumo: Este caderno pedagógico foi elaborado com base na proposta do Programa de
Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná - PDE e apresenta indicações metodológicas
com conteúdos de ciências utilizando diversas mídias tecnológicas para facilitar o trabalho do
professor em sala de aula, tornando o ensino mais atrativo, estimulante e interdisciplinar. Esse
roteiro apresentará como trabalhar alguns conteúdos utilizando vídeos, imagens, jogos,
simulações e jogos online, contendo também as etapas e indicações desse trabalho. A literatura
sobre interdisciplinaridade e uso de multimídias em sala de aula revela que esses dois pontos são
importantes para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça paralelamente, envolvendo
tanto o professor quanto o aluno. Este caderno pedagógico tem duas unidades, 1 e 2, que
abordam, respectivamente, os conteúdos “O Movimento” e “As leis de Newton”. Cada Unidade
apresenta oito sugestões (atividades) de como trabalhar estes conteúdos. Após as duas unidades
este caderno contém algumas sugestões de sites interessantes com conteúdos e recursos
relacionados ao ensino de física. Ao final contém um passo a passo sobre como converter vídeos
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online utilizando o site do zamzar, visando facilitar a conversão de vídeos pelos professores da
rede para uso na TV Multimídia.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SIMONE APARECIDA FERREIRA
ORIENTADOR: LIANE MARIA VARGAS BARBOZA
IES: UFPR

Artigo
Título: Educação ambiental: concepções e atitudes dos professores do Colégio Estadual São
Paulo Apóstolo
Palavras-chave: educação ambiental; professores; ensino fundamental.
Resumo: O principal objetivo deste trabalho foi identificar as concepções de educação ambiental
e atitudes dos professores do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo em Curitiba. A metodologia
empregada foi quantitativa e qualitativa. Foram pesquisados 9 professores das áreas de Ciências,
Artes, História, Português, Matemática e Educação Física. Para o desenvolvimento da pesquisa
foi elaborado um instrumento de coleta de dados semi-estruturado com 32 questões. A pesquisa
revelou que a maioria dos professores tem uma concepção inadequada de educação ambiental,
sendo necessária uma formação continuada e permanente com o enfoque na educação
ambiental.

Produção Didático-pedagógica
Título: Consumo e Sociedade Moderna
Palavras-chave: Consumo. Sustentabilidade. Educação.
Resumo: A abundância dos bens de consumo continuamente produzidos pelo sistema industrial
vigente é considerada, frequentemente, um símbolo do sucesso das economias capitalistas
modernas. Porém todo esse “status” de desenvolvimento econômico gera impactos ambientais
que comprometem a manutenção da vida na Terra. Não se conseguirá resolver os problemas de
insustentabilidade ambiental atuais com as mesmas práticas educacionais que os geraram. Faz
se necessário uma ampla discussão sobre o consumo de produtos, o estilo de vida moderna, e
esgotamento dos recursos ambientais. Ao realizar ações com a temática ambiental no âmbito
escolar, visando discutir o consumismo na sociedade moderna, estaremos proporcionando aos
educandos a possibilidade de questionar sobre a necessidade e o uso adequado dos recursos
naturais relacionando os conteúdos aprendidos com os hábitos cotidianos dos alunos.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SIRLEI MARIA BACHELADENSKI
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A socialização do conhecimento em Ciências e o despertar da curiosidade em estudantes:
um diálogo sobre o conteúdo estruturante “energia” mediado por pequenos vídeos.
Palavras-chave: Aprendizagem. Diálogo. Energia. Tecnologias. Vídeos.
Resumo: O audiovisual é um forte aliado do educador, pois além de ser estimulante para os
alunos, ele pluraliza o processo educacional, apresentando-se como outra possibilidade de
diálogo, trazendo diferentes olhares, com uma dinâmica e um tempo próprio do mundo moderno e
da juventude, servindo também de estímulo ao professor. O presente trabalho foi realizado com
alunos da 5ª série do Colégio Estadual João XXIII, pertencente ao Núcleo Regional de Educação
de Irati, sendo parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)
implementado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O objetivo deste estudo foi
investigar como pequenos vídeos utilizados como instrumento lúdico no processo de ensino
aprendizagem podem contribuir na formação e construção do conceito de energia. A metodologia
adotada foi baseada em enfoques da pesquisa-ação, pois aconteceu de modo participativo e
investigativo junto aos alunos, onde uma série de ações planejadas foram executadas para obter
os dados para análise, como: questionários abertos, vídeos, textos, discussões, filmes,
observações em sala de aula. Os resultados obtidos revelam que com esta metodologia os
conceitos de energia foram desmistificados e começaram a promover uma leitura crítica nos
estudantes, de modo a propiciar uma Alfabetização Científica de acordo com a faixa etária desses
alunos. Os recursos tecnológicos trazem resultados positivos, mas devem estar inseridos na
metodologia utilizada pelo professor, e também necessitam do trabalho de mediação do docente,
desta forma, o estudo do tema levou a resultados satisfatórios.

Produção Didático-pedagógica
Título: Unidade Didática - A socialização do conhecimento em Ciências e o despertar da
curiosidade em estudantes: um diálogo sobre o conteúdo estruturante “energia” mediado por
pequenos vídeos.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Diálogo. Energia. Pequenos vídeos.
Resumo: Esta Unidade Didática traz encaminhamentos para se trabalhar o conteúdo estruturante
“energia” mediado por pequenos vídeos. O objetivo deste material é apresentar sugestões de
pequenos filmes encontrados na internet, com ênfase em situações cotidianas. Nesse sentido,
após a visualização os alunos são provocados a refletir e dialogar entre si. Essa metodologia
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pretende construir um processo de desenvolvimento cognitivo dinâmico e desafiador nos
estudantes explorando suas capacidades, integrando-os como participantes ativos no processo de
ensino- aprendizagem. Diante disso, este trabalho propõe a otimização do ensino da disciplina de
Ciências, especificamente do conteúdo estruturante “energia”, através de uma metodologia que ao
utilizar as TV's Multimídias privilegiará um diálogo e uma melhor interação entre professores e
estudantes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SIRLEI MARTELLI
ORIENTADOR: EDUARDO VICENTINI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Poluição sonora e aprendizagem: um estudo da acústica aplicada ao ambiente escolar
Palavras-chave: Audição. Ouvido humano. Poluição sonora.
Resumo: Saúde, meio ambiente e educação são temas diretamente ligados nos tempos atuais e
que caracterizam uma preocupação que não é recente. A poluição sonora se faz cada vez mais
intensa, fazendo-se necessárias ações e formas de controle para minimizar suas conseqüências
nocivas. Audição, transformação de energia e poluição sonora são conteúdos específicos
trabalhados no Ensino Fundamental, sendo, portanto, temas pertencentes ao nosso Plano de
Trabalho Docente. Desse modo, tem-se a necessidade de abordá-los de forma esclarecedora e
preventiva, promovendo atividades que envolvam os temas mencionados anteriormente e que
fazem parte desta proposta, com os quais vem de encontro com as necessidades de muitas
escolas. Logo, para que a utilização de atividades experimentais, palestras, visitas técnicas,
pesquisas de campo, entrevistas, atividades em grupos, além de outras atividades em sala de
aula sejam mais efetivas e de maior significado para o aluno, é importante a participação ativa
deste na execução da referida proposta de trabalho, aproximando assim, o seu cotidiano ao
ensino de Ciências. O presente artigo visa orientar, informar e desenvolver atividades preventivas
com relação á saúde auditiva - um dos principais objetivos desta proposta – contando com o pleno
envolvimento e comprometimento de toda comunidade interna e externamente ao ambiente
escolar. Este trabalho é resultado de um projeto de intervenção pedagógica cujo público objeto da
intervenção foram os alunos de 8ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Castro Alves
do município de Quedas do Iguaçu - PR, NRE de Laranjeiras do Sul, situando no campo das
Ciências e cumpriu com o requisito de conclusão .
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Produção Didático-pedagógica
Título: Poluição sonora e aprendizagem: um estudo da acústica aplicada ao ambiente escolar
Palavras-chave: Som. Audição. Aprendizagem. Prevenção.
Resumo: Saúde, meio ambiente e educação são temas diretamente ligados nos tempos atuais e
que caracterizam uma preocupação que não é recente. A poluição sonora se faz cada vez mais
intensa, fazendo-se necessárias ações e formas de controle para minimizar suas conseqüências
nocivas. Audição, transformação de energia e poluição sonora são conteúdos específicos
trabalhados no Ensino Fundamental, sendo, portanto, temas pertencentes ao nosso Plano de
Trabalho Docente. Desse modo, tem-se a necessidade de abordá-los de forma esclarecedora e
preventiva, promovendo atividades que envolvam os temas mencionados anteriormente e que
fazem parte desta proposta, com os quais vem de encontro com as necessidades de muitas
escolas. Logo, para que a utilização de atividades experimentais, palestras, visitas técnicas,
pesquisas de campo, entrevistas, atividades em grupos, além de outras atividades em sala de
aula sejam mais efetivas e de maior significado para o aluno, é importante a participação ativa
deste na execução da referida proposta de trabalho, aproximando assim, o seu cotidiano ao
ensino de Ciências. Orientar, informar e desenvolver atividades preventivas com relação á saúde
auditiva é um dos principais objetivos desta proposta, com a qual se espera o pleno envolvimento
e comprometimento de toda comunidade interna e externamente ao ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SOLANGE CANUTO
ORIENTADOR: MARCELA TEIXEIRA GODOY
IES: UEPG

Artigo
Título: Sexualidade e valores humanos
Palavras-chave: ciências; ensino; conhecimento; diversidade.
Resumo: O tema sexualidade em sala de aula na educação básica, tem levado muitos
educadores a refletirem sobre o que e como ensinar aos mesmos, pois a sociedade evoluiu, mas
os valores permanecem e a educação das crianças, jovens e adultos ao mesmo tempo em que
deve acompanhar esta evolução, deve respeitar os valores e limites estabelecidos pela família.
Deste modo, o ensino de Ciências deve-se provocar reflexões acerca da construção do
conhecimento cientifico e da valorização do ser humano. O livro didático de Ciências, utilizado
como veículo de transmissão do conhecimento no Ensino Fundamental, tem uma trajetória
marcada por críticas profundas que questionam tanto a sua estrutura quanto a sua função prática,
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nessa perspectiva, faz-se necessário discutir e incorporar as diferentes interpretações sobre o
ensino do tema sexualidade, para que haja avanços em relação à transformação do conhecimento
cientifico. O principal objetivo deste estudo foi fomentar a discussão sobre as diversas maneiras
de prevenção das DSTs, gravidez precoce e complicações do aborto, resgatando a importância de
valores humanos, promovendo a interação educativa no resgate de valores morais, culturais e
éticos relacionados à sexualidade. Para tanto, adotou-se como recurso didático na aula de
Ciências, estratégias contextualizadas de modo a corresponder às expectativas de nossos alunos,
promovendo sua interação com a realidade do momento atual, preparando-os a enfrentar seus
conflitos e motivando-os a encontrar possíveis soluções. Conclui-se assim que o tema
sexualidade é assunto amplo dotado de uma gama imensa de contextos a serem abordados, e
são múltiplos os tipos de abordagens possíveis.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sexualidade e Valores Humanos
Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Valores. Prevenção
Resumo: A presente pesquisa justifica-se por trazer uma proposta de discussão sobre a migração
da teoria para prática preventiva entre os alunos, frente a realidade que enfrentam com relação ao
próprio corpo e à sexualidade. E tem como objetivo proporcionar informações possibilitando aos
alunos a construção do conhecimento científico, que será útil para o seu cotidiano, na formação
pessoal e profissional. No que diz respeito aos cuidados com a preservação do corpo e a saúde
sexual, incluindo nesse contexto sua postura como sujeito que é detentor de valores culturais,
morais, sociais, éticos e também atuantes da sociedade contemporânea. Será usada a metologia
participativa do aluno, através de pesquisas, online e por meio de textos, slides, vídeos, filmes,
dinâmicas, palestras, teatro e outros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SONIA MARA CHEFER MASETTO
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT STANGE
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O papel do professor de ciências no processo de prevenção às DSTs
Palavras-chave: Professor de Ciências. DSTs. Adolescência.
Resumo: Este artigo tem a finalidade de expor a experiência docente com alunos da sétima série
do Ensino Fundamental, do turno matutino do Colégio Estadual José Armim Matte- EFMN, no
município de Chopinzinho - PR, com relação ao tema “o papel do Professor de Ciências no
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processo de prevenção às DSTs. A proposta consiste em possibilitar a identificação do papel do
Professor de Ciências nas orientações sobre sexualidade, que levem à tomada de decisões
conscientes e à prática de ações responsáveis que contribuam para a redução dos casos de
contágio por DSTs na adolescência.
Produção Didático-pedagógica
Título: O papel do professor de ciências no processo de prevenção às DSTs/AIDS.
Palavras-chave: Professor de Ciências. Prevenção. DSTs.
Resumo: A opção pela produção uma Unidade Didática de Ciências , visa ofertar aos professores
um material de apoio para a construção de estratégias que venham enriquecer ou colaborar com a
implementação das diretrizes curriculares. A unidade a ser desenvolvida é uma forma diversificada
de embasamento para construir um trabalho mais sólido e direcionado, ofertando subsídios que
estabeleçam um

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SONIA MARIA DE CARVALHO STRESSER
ORIENTADOR: RITA ZANLORENSI VISNECK COSTA
IES: UTFPR

Artigo
Título: Métodos e Metodologias no Ensino de Ciências.
Palavras-chave: Laboratório de Ciências. Materiais alternativos. Informática no Ensino de
Ciências.
Resumo: Este artigo tem a finalidade de proporcionar situações mais favoráveis e dinâmicas para
a aprendizagem no ensino de Ciências. Tais situações foram planejadas através de atividades
práticas em laboratório, com posterior tratamento de dados ou simulação em computador. Através
destas estratégias, pretendeu-se levar cada aluno a construir coletivamente conhecimentos
científicos com base em suas concepções prévias do assunto e resultados experimentais. A partir
dos conteúdos propostos para a disciplina de Ciências, foram selecionados em livros didáticos,
revistas científicas e sites educativos, experimentos que favoreceram a criatividade, o interesse e
a participação dos mesmos. Foram utilizados materiais disponíveis no laboratório didático e
materiais alternativos, ou seja, trazidos de casa e confeccionados em sala. Alguns dados
experimentais foram tratados através de gráficos e planilhas, gerados em computador. Desta
maneira, o conhecimento prático facilitou e complementou o teórico. A avaliação deste projeto,
que objetiva uma modificação positiva na sala de aula, foi feita através de questionários,
elaborados aos professores da rede e aos alunos participantes do mesmo, e da proposição de
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relatórios e apresentações orais e escritas. As observações do docente com relação ao
crescimento do interesse, dedicação e compromissos dos estudantes na escola também foram
importantes elementos para comprovar a eficácia desta metodologia. Este trabalho foi vinculado à
execução de um projeto realizado com alunos de uma oitava série (nono ano) do ensino
fundamental de uma escola da rede estadual do estado do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: Métodos e Metodologias no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Laboratório de Ciências. Materiais alternativos. Informática no Ensino de
Ciências.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado tendo em vista a dificuldade que alguns
professores de Ciências encontram na elaboração de atividades experimentais e principalmente
com material alternativo, além da dificuldade em inserir o computador como recurso didático. Tem
como objetivos: proporcionar situações mais favoráveis e dinâmicas para a aprendizagem no
ensino de Ciências; pretende-se levar cada aluno construir coletivamente conhecimentos
científicos com base em suas concepções prévias do assunto; propor um roteiro de atividades
experimentais que possam auxiliar os professores; apresentar os dados experimentais através de
gráficos, planilhas e pesquisas que serão elaboradas no computador. Metodologia: Apresentação
teórica do conteúdo; distribuição das tarefas aos alunos (trazer o material alternativo, preparar os
materiais necessários aos experimentos, realizar o experimento e complementar o relatório). Essa
implementação foi prevista para ser aplicada na menor turma de oitava série da escola,
aproximadamente 25 alunos. A possibilidade de conseguir instrumental para realizar as atividades
práticas é precária. Dessa forma, serão utilizados tanto os materiais disponíveis no laboratório
quanto materiais alternativos que poderão ser confeccionados pelos alunos ou pelo professor. No
Laboratório de informática os alunos irão reforçar o conteúdo da aula teórica e da experimental.
Este reforço será através de: pesquisas, gráficos, planilhas, relatórios e outros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELI DO ROCIO VELLO
ORIENTADOR: JOSIANE MEDEIROS DE MELLO
IES: UEM

Artigo
Título: Ferramentas virtuais para apoio na área de ciências e biologia
Palavras-chave: tecnologia, educação, ferramentas virtuais, plataforma Moodle.

189

Ciências 2009
Resumo: O presente trabalho objetivou promover de maneira formal, o aprimoramento ou novas
habilidades virtuais, relacionadas aos conteúdos de ciências, com ênfase as ferramentas de
comunicação e o uso de um software livre como a plataforma Moodle. Esta pesquisa foi realizada
em um Colégio Público, com 35 alunos de 7ª e 8ª séries, por um período de 05 meses. Para a
execução das atividades foi realizado um diagnóstico do perfil do aluno, onde 40% apresentaram
nível médio de conhecimento das ferramentas virtuais. Foi solicitado captação de imagens, vídeos
e textos na internet, postagens de informações, participação interativa na plataforma Moodle e em
Blogs, criado pelo professor, indicando sempre o que se esperava, como pesquisar em sites
relacionados aos conteúdos de Ciências que foram escolhidos pelos alunos. Os resultados
demonstraram que o uso das tecnologias na educação, como nova abordagem pedagógica,
promove resultados positivos, mostra-se relevante, se feita de forma planejada e reflexiva,
interferindo no processo ensino-aprendizagem. Para a realização do mesmo foi utilizado como
ferramenta principal o ambiente virtual Moodle.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ferramentas virtuais para apoio na área de ciências e biologia
Palavras-chave: ferramentas virtuais; ciências;biologia
Resumo: O presente trabalho objetiva fornecer subsídios para docentes e discentes, com relação
á aplicação de algumas ferramentas virtuais que possam contribuir como material de apoio
pedagógico no processo ensino aprendizagem de Ciências e Biologia. Foram apresentados nesse
trabalho de maneira objetiva, o conceito, a finalidade, o uso e a construção de algumas
ferramentas virtuais como: e-mail, chats, fóruns, blogs, plataforma moodlle. Também foram
listadas, diversas fontes para pesquisa que poderão ser utilizadas pelos professores, tendo como
finalidade propiciar diferentes opções na elaboração de seus trabalhos, além de servirem como
mecanismo de aplicabilidade das diversas ferramentas virtuais de ensino apresentadas.
Esperamos que este trabalho venha auxiliar a busca de novos caminhos, que leve a novas
reflexões, propiciando assim que cada um de nós encontre a melhor maneira de desenvolver a
educação de forma atual e criativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELI QUITERIA BENITES FERRAZ
ORIENTADOR: ENERI VIEIRA DE SOUZA LEITE MELLO
IES: UEM

Artigo
Título: Rolou uma química na ciências
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Palavras-chave: Atividades experimentais; ciências; fenômenos químicos; substâncias.
Resumo: O presente artigo é uma síntese dos resultados práticos e teóricos vivenciados e
implementado no Colégio Estadual de Iporã Ensino Fundamental, Médio e Profissional do
município de Iporã-PR, desenvolvido com alunos da 7ª série, no segundo semestre de 2010, da
proposta de Intervenção Pedagógica elaborada durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, turma 2009/2011. O principal
objetivo desse trabalho foi introduzir os conceitos básicos de Química no estudo de Ciências por
meio de atividades experimentais. Partiu da constatação da importância da utilização de
atividades práticas na disciplina de Ciência articulada com a Química, na sala de aula. Este
projeto foi realizado por meio de levantamento e análise bibliográfica específica e por meio da
implementação de um caderno pedagógico de experimento. Assim, a participação dos alunos da
maneira como aconteceu de forma abrangente, valorizou os conhecimentos prévios e ao mesmo
tempo aproximou-os do conhecimento científico. Os resultados apontaram avanços importantes
após a aplicação do projeto. Os experimentos permitiram destacar a importância das noções de
química no ensino fundamental de uma forma contextualizada reconhecendo a ciência presente
no nosso dia -a- dia de maneira prazerosa.

Produção Didático-pedagógica
Título: Rolou uma Química na Ciências
Palavras-chave: Experimentação. Química do dia-a-dia.
Resumo: Este projeto contempla o plano proposto pela SEED e está vinculado a uma política
pública, Programa de Desenvolvimento Educacional .Assim

Ensino de Ciências pode

ser

compreendido como um forte instrumento pedagógico no ensino de Ciências, pois possibilita
investigar situações do cotidiano sem deixar de levar em consideração os conhecimentos trazidos
pelos alunos, partindo do pressuposto que convivemos diariamente com os conhecimentos da
química de diversas formas, ao utilizarmos alimentos, medicamentos, produtos de higiene,
cosméticos, eletrodomésticos, eletrônicos e outros. Neste sentido, o ensino de Ciências articulado
com a Química pode ser um facilitador de leitura de mundo promovendo uma aprendizagem mais
significativa. As atividades experimentais serão desenvolvidas no laboratório de ciências da escola
ou na sala de aula, e propostas com a finalidade de estimular o aluno a testar hipóteses,
desenvolver habilidades no manuseio de materiais e instrumentos, com o objetivo de ampliar a
capacidade de observação, além de aprender ludicamente. Os experimentos serão apresentados
e realizados para a comunidade com o intuito de mostrar que a química não é apenas maléfica,
ela pode trazer muitos benefícios para o ser humano. Pretende-se com este trabalho evidenciar
resultados que tragam contribuições no sentido de mostrar a possibilidade de preparar o aluno
para um patamar mais elevado de argumentação e reflexão. De modo que o mesmo possa
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entender que a experimentação é o meio de “fazer ciências”, buscando entender os princípios
para apropriar-se do conhecimento científico.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELI ROSANGELA MARTINES MANSANO
ORIENTADOR: JOSE MARCELO DOMINGUES TOREZAN
IES: UEL

Artigo
Título: Mata ciliar: vida ou morte das águas
Palavras-chave: mata-ciliar, conservação, degradação, conscientização, preservação.
Resumo: O presente artigo aborda o tema “Biodiversidade- Conservação das Matas Ciliares”.
Sabe-se que a degradação das matas ciliares vem acontecendo de forma significativa, fato este
que justifica realização do presente trabalho. A questão ambiental, relacionada ao desmatamento
da mata ciliar e a importância da mesma para a preservação e manutenção de mananciais é
desconhecida até para os educandos que vivem nessas áreas de riscos. Essa problemática
socioambiental interfere principalmente oferta de água para uso humano e para a sobrevivência
da fauna e da flora, além de implicar no aumento da erosão do solo, no assoreamento, em
inundações e na perda da biodiversidade, local entre outros problemas graves. Partindo desse
pressuposto é importante sensibilizar para conscientizar a importância da mata ciliar na
conservação das nascentes de água propiciando uma compreensão básica sobre o tema e os
problemas a eles relacionados; sobre a presença e o papel de cada envolvido, para que possa
agir criticamente e com responsabilidade. Assim sendo, a realização de um estudo relacionando
preservação ambiental e educação ambiental se faz pertinente e urgente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conservação da mata ciliar
Palavras-chave: mata ciliar, conservação, conscientização e preservação
Resumo: A questão ambiental, relacionada ao desmatamento da mata ciliar e a importância da
mesma para a preservação e manutenção de mananciais é desconhecida pelos educandos que
vivem nessas áreas de riscos. Essa problemática sócio-ambiental interfere principalmente oferta
de água para uso humano e para a sobrevivência da fauna e da flora, além de implicar no
aumento da erosão do solo, no assoreamento, em inundações e na perda da biodiversidade, local
entre outros problemas graves. O objetivo desse trabalho é sensibilizar para conscientizar a
importância da mata ciliar na conservação das nascentes de água propiciando uma compreensão
básica sobre o tema e os problemas a eles relacionados; sobre a presença e o papel de cada
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envolvido, para que possa agir criticamente e com responsabilidade. Assim, o tema proposto
possibilita a utilização dos diversos elementos da prática pedagógica para o ensino de Ciências.
As metodologias utilizadas no caderno pretendem incentivar a pesquisa, leituras científicas,
atividades em grupos, debates, observações e aulas expositivas. As atividades propostas serão
desenvolvidas a partir de agosto de 2010 com alunos do CEEBJA, mas pode ser aplicado nas
séries finais do Ensino fundamental ou Ensino Médio.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELY GARBELINI
ORIENTADOR: SILVIA HELENA SOFIA
IES: UEL

Artigo
Título: Percepção dos alunos de 7ª série sobre a agricultura orgânica em uma horta escolar:
estudo de caso
Palavras-chave: Agricultura Orgânica. Meio Ambiente. Saúde. Sustentabilidade Ambiental.
Resumo: O presente trabalho, desenvolvido com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental de
um Colégio Estadual da cidade de Londrina no Estado do Paraná, teve por finalidade despertar
nos educandos a importância da Agricultura Orgânica como uma forma de defesa e preservação
do meio ambiente e fonte de alimentação saudável. Como procedimento metodológico, a
problematização serviu como ponto de partida para a realização das atividades do trabalho. Os
conteúdos foram trabalhados por meio de aulas expositivas, leitura pelos estudantes de textos de
livros e jornais, vídeos, discussão e trabalhos em grupo, atividades práticas (ex. cultivo de horta
orgânica) entre outros. Para a avaliação do grau de conhecimento do tema estudado foram
aplicados dois questionários, idênticos, um no início do desenvolvimento do presente estudo e
outro no final. Os resultados foram tabulados e analisados e revelaram que após a realização
deste trabalho promoveu um nítido aumento no grau de conhecimentos dos estudantes da 7ª série
em relação aos temas agricultura orgânica, sustentabilidade ambiental e alimentação saudável.
Estes resultados reforçam a importância de se trabalhar na escola temas complementares aos
usualmente propostos na grade curricular, uma vez que estes podem contribuir para uma
atualização e formação mais completa do indivíduo. Revelam que a estratégia de ensinoaprendizagem utilizada neste trabalho foi eficiente para um aprimoramento no conhecimento dos
alunos.

193

Ciências 2009
Produção Didático-pedagógica
Título: Agricultura Orgânica e sustentabilidade
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: O crescente desenvolvimento de novas tecnologias que buscam o aumento da
produção e produtividade gera diversos níveis de impactos ambiental e social. Nesse sentido, a
Agricultura Orgânica vem se firmando como uma fonte alternativa de sustentabilidade ecológica,
possibilitando aos seres humanos uma vida produtiva em harmonia com a natureza. O presente
projeto tem por finalidade despertar nos educandos a importância deste tipo de agricultura como
um instrumento de defesa e revitalização do meio ambiente e fonte de alimentação saudável. A
problematização, que servirá como ponto de partida na realização das atividades do projeto, será
baseada em visitas e observações em hortas orgânicas e convencionais e, entrevistas com os
produtores orgânicos, comunidade, alunos, pais, professores entre outros. Para tanto serão
utilizados questionários semi-estruturados que busquem comparar as duas práticas agrícolas
quanto aos prejuízos e benefícios destas para o meio ambiente e a saúde das pessoas. Os
resultados obtidos com os questionários e experiências dos educandos deverão subsidiar a
criação e manutenção de uma horta orgânica escolar. A partir da realização das atividades
desenvolvidas junto com os alunos, pretende-se proporcionar aos envolvidos condições de uma
maior conscientização da Agricultura Orgânica como uma forma alternativa de preservação do
meio ambiente e de uma vida mais saudável, condições claramente estabelecidas pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). De acordo com o PCN, não há dúvida que a educação
ambiental é a conexão necessária para transformar nosso presente, com suas características
consumistas,

em

um futuro

sustentável

onde

produção

e meio

ambiente

convivam

harmonicamente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELY TEREZA CAPELASSO
ORIENTADOR: LUCIA GIULIANO CAETANO
IES: UEL

Artigo
Título: Célula: ponto de partida ou de chegada?
Palavras-chave: Células. Atividades experimentais. Aprendizagem significativa.
Resumo: O presente artigo constitui um relato de experiência de trabalho desenvolvido junto aos
alunos da sétima série acerca do conteúdo “Célula”. Teve como objetivo primordial possibilitar aos
alunos o reconhecimento da célula como unidade de construção dos seres vivos, suas estruturas
básicas responsáveis pela manutenção da vida como um sistema dinâmico que pode se
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reproduzir, obter energia. O trabalho teve início com uma reflexão teórica em sala de aula sobre
os conceitos científicos que abordam o tema por meio da utilização de imagens na T.V. pendrive.
Em seguida, um conjunto de atividades práticas foi desenvolvido em laboratório onde foram
oportunizadas situações de investigação, observações e análises microscópicas de lâminas
permanentes, preparação de lâminas a fresco e ricas discussões. Percebeu-se que, ao articular
teoria e prática, os conhecimentos científicos escolares foram sendo construídos a partir da
participação efetiva dos alunos a qual possibilitou uma aprendizagem significativa.

Produção Didático-pedagógica
Título: Célula: Unidade de Construção dos Seres Vivos
Palavras-chave: Células; sistemas biológicos; aprendizado.
Resumo: Esse material didático trata-se de um Caderno Pedagógico composto por várias
unidades, intitulado \"Célula: Unidade de Construção dos Seres Vivos\". Ancora-se no conteúdo
estruturante \"Sistemas Biológicos\" de Ciências, o qual engloba conceitos científicos estudados
no Ensino Fundamental e Médio, relacionando a célula e os sistemas biológicos. Diante dessa
amplitude de conteúdos propostos, busca-se uma maneira de os alunos adquirirem esse
conhecimento científico relacionando o universo invisível e o inacessível com o visível, no qual
estão inseridos. Esse Material Didático propõe aos alunos possibilidades de deixarem de ser
apenas consumidores de conhecimento e de ideias para capacitá-los ao desenvolvimento de suas
habilidades crítica e reflexiva. Tem como objetivo principal reconhecer como a célula como
unidade de construção dos seres vivos, responsáveis pela manutenção da vida. Com a
necessidade de um pluralismo metodológico para o ensino de ciências, esse material sugere a
observação de imagens de lâminas permanentes e a preparação a fresco, possibilitando uma
aprendizagem significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUZETE APARECIDA BOFI CARGNELUTTI
ORIENTADOR: MARCELO EMILIO
IES: UEPG

Artigo
Título: Um olhar sobre o ensino de astronomia na sala de aula da 5ª série
Palavras-chave: Ciências. Astronomia. Material didático. Cursos de capacitação.
Resumo: A disciplina de Ciências tem sido reestruturada devido às atuais tendencias teóricometodológicas de pesquisa educacional. Nesse contexto o Estado do Paraná realizou discussões
sobre as diretrizes curriculares da disciplina que foram organizadas em cinco conteúdos
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estruturantes, sendo eles: Astronomia, Matéria, Energia, Sistemas Biológicos e Biodiversidade.
Assim, a Astronomia que é o foco desse trabalho passou a ser parte integrante da disciplina de
Ciências. Contudo, não foi considerada nesse momento a formação dos professores quanto ao
tema, nem a realidade das salas de aula. Através de uma pesquisa qualitativa, usando um
questionário de perguntas abertas, foi realizado um levantamento de dados e proposto e
organizado um grupo de estudos no Colégio “General Ozório” que se realizou em dois momentos,
sendo o primeiro “DEB Itinerante - Professor Itinerante” e o segundo “Grupo de estudos no
Colégio General Osório”. Os resultados obtidos mostram que a maioria dos professores de
Ciências de 5ª série não possui formação na área de Astronomia nem em sua graduação ou em
cursos continuados. Grande parte deles se utiliza principalmente do livro didático e apenas uns
poucos usam outros recursos de apoio. O estudo mostrou que os professores estão empenhados
em ensinar o conteúdo de Astronomia, mas é preciso apoio adicional no sentido de disponibilizar
cursos de capacitação e revisão dos cursos de graduação para que se possa ensinar a
Astronomia como conteúdo estruturante de forma adequada. O estudo concluiu que não basta
propor o ensino desse conteúdo, mas é necessário dar subsídios aos professores para que
possam ministrá-lo satisfatoriamente.

Produção Didático-pedagógica
Título: Astronomia para a 5ª série
Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Aprendizagem. Materiais Didáticos.
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo apresentar aos professores da Rede,
especialmente aos professores de Ciências da 5ª série do NRE de Ponta Grossa, uma proposta
de ensino, para o conteúdo estruturante Astronomia que consta nas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Paraná para a 5ª série. Esta proposta tem o intuito de tornar a aprendizagem
desse conteúdo estruturante significativa, sem perder o seu caráter científico nem tão pouco
tornar-se complexo para essa faixa etária e levando em consideração que para muitos alunos este
conteúdo é uma novidade. Considerando que a Astronomia é a mais antiga das Ciências e o
ensino da Astronomia é fundamental na formação de um cidadão, através dela o ser humano pode
se reconhecer como ser integrante do Universo e morador de um frágil planeta que precisa de
cuidados especiais para manter a vida sobre ele, para tanto o aluno precisa aprender a
compreender que acontecimentos simples do dia-a-dia são fenômenos astronômicos sem os
quais não existira vida e para que isso ocorra o professor precisa estar bem preparado. Procurei
observar a metodologia proposta pelas DCE utilizei diversos procedimentos sugeridos por ela,
considerei também os recursos tecnológicos existentes nas escolas paranaenses em especial nas
escolas do NRE Ponta Grossa. Este Caderno Pedagógico será apresentado ao seu público alvo
através de um grupo de estudos, na modalidade oficina, a ser realizada no Colégio General
Ozório E.F.M e no Observatório da UEPG sob a orientação do Professor Doutor Marcelo Emílio.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: TANIA BEGA
ORIENTADOR: EVANILDE BUZZO ROMANO
IES: UEM

Artigo
Título: Interpretando os rótulos dos alimentos: benefícios e malefícios dos aditivos alimentares.
Palavras-chave: Aditivos alimentares. Tabela nutricional. Alimentação. Qualidade de vida.
Resumo:

Nos

alimentos

industrializados,

encontram-se

substâncias

adicionadas

para

conservação e/ou para realçar sabores e/ou ainda para lhes dar um aspecto mais atraente. Muitas
dessas substâncias são nocivas se usadas em longo prazo; outras têm um grande potencial
alérgeno. No entanto, podemos nos precaver de tais elementos. A preocupação com a saúde
humana motivou-nos a realização desse trabalho, cujo objetivo foi divulgar o tema entre a
comunidade escolar a fim de conscientizar essa população dos benefícios e malefícios na
utilização desses produtos. O encaminhamento metodológico foi pautado por diferentes
estratégias para o desenvolvimento do tema trabalhado. Tal tema aborda questões ligadas à
saúde e foi desenvolvido em grande parte no laboratório de informática e em sala de aula com a
colaboração dos professores das disciplinas de Ciências, Educação Física, Biologia e Química.
Esse trabalho contribuiu para melhorar o conhecimento do alunado sobre o tema; durante o seu
período de aplicação, os mesmos obtiveram informações que promoveram hábitos de vida mais
saudáveis e que, a partir de então, possam estar sempre atentos na busca por medidas que
promovam a qualidade na alimentação e assim buscar uma vida mais saudável.
Produção Didático-pedagógica
Título: Interpretando os rótulos dos alimentos:benefícios e malefícios dos aditivos alimentares
Palavras-chave: Aditivos alimentares. Rótulos. Homem. Qualidade de vida.
Resumo: Observamos que a maioria dos produtos alimentícios possui rótulos. Neles, estão
especificados

os

componentes

daquele

produto,

mas

será

que

possuem

indicativos

esclarecedores dos perigos que os aditivos alimentares podem causar ao organismo? O uso dos
aditivos alimentares possibilitou ao homem uma alimentação mais sadia, segura e higiênica. Hoje
podemos guardar os alimentos por longas datas, mesmo sem refrigeração. Com um rígido
controle de toxidade, foi possível estabelecer uma estreita relação entre a química e os alimentos:
os sabores foram realçados, as aparências melhoraram e os micróbios morreram. Apesar de os
aditivos passarem por rigorosos testes ainda podem provocar efeitos colaterais para alguns
organismos, provocando desde alergias até câncer. Este material didático tem a finalidade de
alertar os educandos a respeito de aditivos nos alimentos industrializados do uso diário do aluno e
ainda visa conscientizar a respeito dos malefícios e benefícios que podem acarretar ao organismo
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humano. Esta unidade didática será desenvolvida em turmas de EJA, os quais na sua maioria são
atuantes na sociedade e provedores da manutenção alimentícia familiar, podendo assim,
selecionar seus alimentos de forma consciente e saudável. Essa conscientização deverá trazer
esclarecimentos sobre a conservação dos alimentos industrializados com a finalidade de buscar
qualidade de vida.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: TANIA MARIA DE SOUZA
ORIENTADOR: RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O Brilho do Céu Fazendo Espetáculo na Sala de Aula
Palavras-chave: Astronomia. Observações. Construção de instrumentos astronômicos.
Resumo: O céu sempre foi motivo de fascínio e interesse para o homem, que observou as
estrelas durante séculos. Desse modo, tornou a Astronomia um campo significativo para estudo
em sala de aula, proporcionando observação, reflexão, discussão e sistematização das
descobertas já realizadas e das pesquisas em processo, oportunizando ao aluno do Ensino
Fundamental o interesse por toda sua história bem como suas contribuições que a mesma já
registrou para a humanidade. O presente artigo visou despertar o interesse pela investigação
científica a Astronomia por meio de observações e práticas junto aos alunos do Ensino
Fundamental, que tiveram uma visualização clara e concisa do conhecimento científico na própria
vivência de seu dia-a-dia, através da simples construção de lunetas, relógios solares e planisférios
celestes, instrumentos de uso astronômico de produção/confecção facilitada pelo professor. Este
trabalho foi resultado de um projeto de intervenção pedagógica cujo público objeto da intervenção
foram os alunos de 5ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José de Anchieta do
município de Quedas do Iguaçu - PR, NRE de Laranjeiras do Sul, situando no campo das Ciências
e cumpriu com o requisito de conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE do
governo do Estado do Paraná

Produção Didático-pedagógica
Título: O Brilho do Céu Fazendo Espetáculo na Sala de Aula
Palavras-chave: Astronomia. Observações. Construção de instrumentos astronômicos.
Resumo: Dentre as ciências estudadas no ensino fundamental e médio, a Astronomia é uma das
que mais despertam a atenção devido à constante divulgação pelos meios de comunicação de
notícias relacionadas com o universo. Para tornar seu ensino mais atraente, uma ferramenta muito
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importante é a construção de instrumentos astronômicos usados para observações e obtenção de
dados, pois sabemos que os experimentos devem ser uma prática constante nas aulas de
Ciências, proporcionando um momento de dúvida, de pesquisa e de curiosidade em descobrir
mais coisas sobre determinado conteúdo. Desta forma, as atividades experimentais propostas
foram elaboradas com o intuito de serem realizadas com a utilização de materiais simples e de
baixo custo, garantindo assim a participação de todos os alunos, uma vez que existe uma
heterogeneidade muito grande quanto ao poder aquisitivo dos alunos. E por meio destas, é
possível introduzir aos alunos à astronomia amadora e aumentar seus interesses na ciência,
fazendo com que os mesmos entendam melhor o mundo que o cerca. Ao dar a oportunidade aos
alunos de confeccionar esses materiais, podemos além de ensinar conceitos básicos de
astronomia, tais como movimento aparente do Sol e tempo médio, identificação de constelações e
astros celestes, entre outros, utilizar também conceitos matemáticos de trigonometria e geometria,
além de desenvolver suas habilidades manuais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: TANIA REGINA BLANECK
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BONFLEUR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Prevenção da gravidez na adolescência
Palavras-chave: Prevenção da gravidez. DSTs. Métodos Contraceptivos.
Resumo: Em nossas escolas, há a necessidade de se trabalhar com a prevenção da gravidez na
adolescência devido ao grande problema enfrentado hoje pelos nossos adolescentes que é a
gravidez, as DSTs e a AIDS. A educação sexual na escola pode contribuir para que os altos
índices desses problemas possam diminuir, pois ela é um dos formadores de identidade e opinião;
nela podemos discutir os significados culturais impostos pela mídia que estimulam as práticas
sexuais e deixar claro para os adolescentes as responsabilidades que os mesmos devem ter
diante desse comportamento. Diante disso, a escola como espaço social, deve abordar a
educação sexual como momentos de mudanças de comportamentos e atitudes. Portanto, é
fundamental que as aulas que abordam a prevenção da gravidez, as DSTs e a AIDS contribuam
na questão da informação e formação dos jovens, para que consolidem uma visão positiva da
própria sexualidade, buscando identificar as emoções, os medos e dúvidas sobre a afetividade,
relacionamentos e sexo seguro, ou seja, fazendo com que sejam capazes de tomar decisões
maduras e responsáveis. Neste trabalho foi feita uma abordagem dos diversos assuntos
relacionados à Educação Sexual, buscando informações através de entrevistas, pesquisas,
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depoimentos, palestras, vídeos e slides, atingindo assim, os objetivos propostos tornando o
processo de ensino aprendizagem mais atrativo e cativante.
Produção Didático-pedagógica
Título: Prevenção da gravidez na adolescência
Palavras-chave: Prevenção da gravidez. DSTs. Métodos Contraceptivos.
Resumo: Em nossas escolas há a necessidade de se trabalhar com a prevenção da gravidez na
adolescência devido ao grande problema enfrentado hoje pelos nossos adolescentes que é a
gravidez, as DSTs e a AIDS. A educação sexual na escola pode contribuir para que os altos
índices desses problemas possam diminuir entre os adolescentes, pois auxilia na formação da
identidade e opinião. Com a educação sexual podemos discutir os significados culturais impostos
pela mídia, que estimulam as práticas sexuais sem deixar claro para os adolescentes as
responsabilidades que os mesmos devem ter diante desse comportamento. A escola como espaço
social deve abordar a educação sexual como momentos de mudanças de comportamentos e
atitudes. Portanto, é fundamental que as aulas que abordam a prevenção da gravidez, as DSTs e
a AIDS contribuam na questão da informação e na formação dos jovens, para que consolidem
uma visão positiva da própria sexualidade, buscando identificar as emoções, os medos e as
dúvidas sobre a afetividade, relacionamentos e sexo seguro, ou seja, fazendo com que sejam
capazes de tomar decisões maduras e responsáveis.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: TERESA APARECIDA DOMINGUES PEREIRA
ORIENTADOR: NILZA MARIA DINIZ
IES: UEL

Artigo
Título: Consumismo, acúmulo de lixo e sustentabilidade.
Palavras-chave: Consumo. Consumismo. Sustentabilidade. Lixo. Meio Ambiente.
Resumo: Propondo uma trabalho significativo, o projeto foi implementado na Escola para auxiliar
os estudantes em sua formação, preparando-o para viver em sociedade. O objetivo é diagnosticar
junto a eles a situação de hábitos consumistas e prejudicam o meio ambiente e sua
responsabilidade com a produção do lixo. Também propôe uma reflexão sobre da atuação de
cada um, com análise, respondendo o questionário do consumismo, como a mídia tem
influenciado esta ação. E os prejuízos para o Meio Ambiente que as práticas consumistas vem
causando.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Ação do consumismo, acúmulo de lixo e sustentabilidade.
Palavras-chave: Consumo, meio ambiente, natureza, lixo.
Resumo: Este material didático-pedagógico procura beneficiar o aluno em sua formação,
preparando-o para viver em sociedade. O objetivo é diagnosticar junto aos alunos a situação de
hábitos consumistas que prejudicam o meio ambiente e sua responsabilidade com a produção do
lixo. Para tanto, será apresentado inicialmente,como os seres humanos foram evoluindo suas
técnicas na transformação da matéria da natureza e as consequências do consumo pelo cidadão,
que ocasiona sérios problemas ambientais. Ao final do trabalho, propôe-se uma reflexão sobre a
atuação de cada um, com análise, respondendo o questionário do consumismo, como a mídia tem
influenciado esta ação e terminando com uma produção onde se contemple ações que levem a
um consumo sustentável, registrada em forma de cartilha educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VALDIR ALVES PADILHA
ORIENTADOR: AWDRY FEISSER MIQUELIN
IES: UTFPR

Artigo
Título: Potencialidades da TV Pendrive no Ensino de Ciências na Escola Básica
Palavras-chave: TV Pendrive, Aulas Potencializadas, Práticas Pedagógicas.
Resumo: O uso de novos instrumentos tecnológicos vem dando suporte aos professores de
ciências podendo ser aplicado como recurso didático. A TV Pendrive após sua implantação nas
escolas publicas estaduais do Paraná tem dado esse apoio para a melhoria do ensino,
promovendo aulas mais potencializadas para as práticas pedagógicas. Esse trabalho analisou o
uso desse novo recurso nas aulas de ciências entre os alunos da 6ª e 7ª series do ensino
fundamental do Colégio Estadual Victor Bussmann, de Campo do Tenente, Paraná, usando
atividades como, filmes, imagens e sons e no final efetuamos um questionário onde as perguntas
tiveram como objetivo de se o uso da TV Pendrive iria combater parte do desinteresse dos
estudantes em ciências naturais e auxiliar os professores a potencializar suas aulas estimulando
seus alunos, incrementando a aprendizagem e contribuindo para combater problemas escolares
como a evasão. Assim com a aprovação da maioria o uso da TV Pendrive é viável nas aulas de
ciências.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Usando a TV pendrive para mostrar alguns animais que não se deve brincar
Palavras-chave: Animais Peçonhentos. Animais Perigosos. Conversão. Vídeos. TV Pendrive.
Resumo: Esse caderno pedagógico foi elaborado tendo em vista a necessidade de fontes
tecnológicas para potencializar as práticas pedagógicas vivenciadas pelos docentes na
elaboração de atividades relacionadas à temática proposta. Objetivamos assim, fortalecer ações
didáticas e dinâmicas nas aulas de ciências usando a TV Pendrive. Neste material propomos
guias para sanar dúvidas e questões em relação à gravação e reprodução de materiais no
pendrive com isso sugerindo três atividades correlatas à temática. Com isso esperamos que os
educadores consigam desencadear um processo de ensino-aprendizagem envolvente e
proponente de uma educação em Ciências participativa e empolgante. O presente caderno é
constituído de uma unidade demonstrativa e de três unidades com questões elaboradas para
estimular o máximo na reflexão e criatividade do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VALERIA CAPELASSI DE MELLO
ORIENTADOR: LUCIA GIULIANO CAETANO
IES: UEL

Artigo
Título: Ciência em ação: célula em movimento
Palavras-chave: célula, aulas práticas, imagens.
Resumo: A proposta que deu origem a este artigo evidencia a importância das aulas práticas no
processo de ensino de aprendizagem de ciências para o Ensino Fundamental. A problematização
que fundamentou a proposta de trabalho pode ser apresentada pela seguinte questão: Quais são
as possibilidades de atuação do professor de ciências no Ensino Fundamental a partir de
atividades práticas com células? Neste contexto, o objetivo geral consistiu em possibilitar o acesso
a atividades práticas, desenvolvidas ou não em laboratório, a partir de observação de lâminas e
construção de modelos, entre outras propostas. A abordagem metodológica adotada constou de
aplicação de diagnose, aulas teórico-práticas, observação de métodos de preparação de lâminas
a partir de materiais a fresco e permanentes e confecção de lâminas em laboratório. Os resultados
das ações realizadas junto a alunos de uma turma de sétima série do Ensino Fundamental
demonstraram que as atividades práticas podem despertar o interesse e resgatar a
curiosidade.pela ciência, ao mesmo tempo em que instiga o prazer pela descoberta e coloca em
ação as várias potencialidades inerentes ao ser humano. A intervenção didática realizada permitiu
ainda comprovar que os experimentos contribuíram não apenas com o ritmo dinâmico e
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envolvente das aulas de ciências, mas também, e principalmente, com a ampliação dos horizontes
científicos dos alunos. As conclusões atingidas revelam que o professor precisa ser um mediador
entre seus alunos e a construção do conhecimento, propiciando condições aos alunos de se
tornarem sujeitos de seu aprendizado.
Produção Didático-pedagógica
Título: Célula: Unidade de Construção dos Seres Vivos
Palavras-chave: Células; sistemas biológicos; aprendizado.
Resumo: Esse material didático trata-se de um Caderno Pedagógico composto por várias
unidades, intitulado \"Célula: Unidade de Construção dos Seres Vivos\". Ancora-se no conteúdo
estruturante \"Sistemas Biológicos\" de Ciências, o qual engloba conceitos científicos estudados
no Ensino Fundamental e Médio, relacionando a célula e os sistemas biológicos. Diante dessa
amplitude de conteúdos propostos, busca-se uma maneira de os alunos adquirirem esse
conhecimento científico relacionando o universo invisível e o inacessível com o visível, no qual
estão inseridos. Esse Material Didático propõe aos alunos possibilidades de deixarem de ser
apenas consumidores de conhecimento e de ideias para capacitá-los ao desenvolvimento de suas
habilidades crítica e reflexiva. Tem como objetivo principal reconhecer como a célula como
unidade de construção dos seres vivos, responsáveis pela manutenção da vida. Com a
necessidade de um pluralismo metodológico para o ensino de ciências, esse material sugere a
observação de imagens de lâminas permanentes e a preparação a fresco, possibilitando uma
aprendizagem significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VALERIA MOREIRA OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANA LUCIA CRISOSTIMO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A escola e os valores ecosustentáveis: formação continuada do professor da educação
básica e agentes educativos
Palavras-chave: Educação ambiental; sustentabilidade; formação de professores.
Resumo: A proposta da artigo é socializar um trabalho de formação continuada junto à
professores do ensino básico e agentes educacionais em Guarapuava- Pr, utilizando uma
metodologia participativa, tendo como enfoque a pesquisa-ação. O processo de formação
continuada, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Profissional-UNICENTRO/ PDE,
proposta pela Secretária de Educação do Estado do Paraná-SEED, ocorreu em 2010, nas
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dependência do Colégio Estadual Padre Chagas-Guarapuava/Pr. As reuniões do grupo de
estudos constituídos, ocorriam quinzenalmente para leituras e planejamento de atividades,
referentes aos problemas ambientais vivenciados no cotidiano escolar. Paralelamente as
discussões do grupo de estudos foi desenvolvido e implementado um material didático no formato
de caderno pedagógico, visando enriquecer os temas relacionados ao correto consumo dos
recursos naturais. Pois, é na escola que podemos dar ênfase as questões que contemplem ações
voltadas para o desenvolvimento sustentável, com atitudes pautadas em valores éticos e
ambientais. A partir das análises dos dados coletados foram construídas categorias de análises,
como : Formação profissional e a temática gestão ambiental na escola: Fatores determinantes no
processo

de

implementação

de

uma

Escola

Ecosustentável

e

Relação

professor/aluno/funcionários na execução de ações em projetos de Educação Ambiental,
objetivando explicitar a necessidade da inserção da temática ambiental, para o enfrentamento dos
problemas no cotidiano escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A escola e os valores ecosustentaveis: Formação continuada do professor da Educação
Básica.
Palavras-chave: sustentabilidade, educação ambiental, escola.
Resumo: Esse material constitui uma base de consulta para professores da rede pública Estadual
de Educação que visa enriquecer os conteúdos trabalhados com temas relacionados à Educação
Ambiental como: o correto consumo de energia elétrica; da água; do papel e a utilização de
materiais que podem ser reciclados, dando destino correto ao lixo, proporcionando uma melhor
qualidade de vida e do ambiente na escola, bem como desenvolver novas propostas para
soluções dos problemas, voltadas para uma gestão escolar alinhada a uma correta política de
sustentabilidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT
ORIENTADOR: HILARIO LEWANDOWSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Introdução à Citologia através do conhecimento de células-tronco
Palavras-chave: Células, Células-tronco, Mapas conceituais, Diálogo.
Resumo: O avanço científico ocorre com grande velocidade e a divulgação dos resultados pela
mídia tem despertado em nossos alunos a curiosidade sobre célula-tronco. O presente trabalho foi
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desenvolvido junto a alunos de 7ª séries do Ensino Fundamental e tem como objetivo,
desenvolver uma metodologia que trabalhe o conteúdo de Citologia a partir do tema Célulastronco, utilizando os Mapas Conceituais como ferramenta para de forma mais dinâmica, contribuir
com a melhoria do processo ensino aprendizagem de Ciências. Buscou-se utilizar a curiosidade
dos alunos sobre o tema para abrir espaço ao estudo dos outros tipos de células ou tecidos. No
desenvolvimento do trabalho foram adotados alguns procedimentos como; coleta de textos sobre
o assunto, debates em sala de aula, palestra, trechos de filme, pesquisas, trabalho em grupo e
individual, produção de mapas conceituais e produção de texto. Os resultados obtidos apontam
que o método adotado levou os alunos a ampliarem sua visão do conteúdo de Citologia, gerando
ganhos no processo de ensino aprendizagem, revelando assim, que temas de destaque na mídia,
ao serem levados para a sala de aula tornam o ensino de Ciências mais significativo para o aluno.
Produção Didático-pedagógica
Título: Introdução à Citologia através do conhecimento de células-tronco.
Palavras-chave: Células-tronco. Células-tronco embrionárias. Citologia. Manipulação genética.
Bioética.
Resumo: Este material justifica-se pela importância de se

propor formas diferenciadas de

aprendizagem. O objetivo é trabalhar com os temas do cotidiano, neste caso, com a utilização de
células-tronco como tema central para a introdução da Citologia. A metodologia será trabalho em
grupos, análise de textos e tendo como ferramenta os mapas conceituais, no intuito de
desenvolver o gosto pela leitura e produção de textos através de temas de Ciências.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VANIO AMBONI
ORIENTADOR: ELENA MELGES
IES: UEM

Artigo
Título: Produção de hortaliças pela família urbana: aspectos educacionais, nutritivos e ecológicos.
Palavras-chave: alimentação, horta doméstica, aluno, qualidade de vida.
Resumo: A preocupação com a qualidade de vida dos educandos e de seus familiares,
notadamente com a alimentação, motivou a realização deste trabalho. As atividades
desenvolvidas, e que resultaram nesse artigo, tiveram como objetivo propiciar conhecimento e
estímulo para que os alunos melhorem o seu padrão alimentar, privilegiando o consumo de
hortaliças, especialmente as produzidas pelas famílias nas hortas domésticas. Todas as etapas do
projeto foram conduzidas com os alunos de uma 5ª série do Colégio Estadual Juscelino
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Kubitschek de Oliveira, em Maringá, PR. Na coleta de dados foram aplicados dois questionários,
um no início e outro no final do projeto, ambos para avaliar aspectos do conhecimento e do uso de
hortaliças pelos alunos e suas famílias. O emprego de diferentes estratégias de ensino como
recursos audiovisuais, pesquisa e leitura de textos, jogos, questionários, visitas e aulas práticas,
foram importantes para incentivar os alunos a alimentarem-se de mais hortaliças. Essas atividades
foram fundamentais na compreensão do papel da horta doméstica para uma alimentação mais
saudável e econômica, além de fator para melhorar as condições do ambiente.

Produção Didático-pedagógica
Título: Nossa horta: mais sabor e mais saúde
Palavras-chave: Hortaliças, família, segurança alimentar.
Resumo: O objetivo dessa Produção Didático-Pedagógica é levar o aluno a conhecer as
diferentes hortaliças e propor uma alimentação mais natural, baseada no consumo de hortaliças
produzidas pela família nos espaços possíveis das residências urbanas, reconhecendo a
importância da horta para a melhoria da qualidade do ambiente e redução do lixo orgânico na
produção de húmus. Nas últimas décadas, a vida urbana e até mesmo a rural passou por
mudanças significativas quanto aos seus hábitos alimentares, onde os alimentos industrializados
passaram a fazer parte da refeição diária. Neste sentido, Horta Doméstica visa que os alunos
reconheçam a importância da horta familiar no combate à miséria, na melhoraria da segurança
alimentar e nutricional, na criação de um habitat urbano melhor, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável das famílias nas cidades. Através das aulas de Ciências, é possível
fazer com que os conhecimentos científicos possam contribuir para um estilo de vida onde a
alimentação, indispensável à saúde, seja variada e colorida, fornecendo fibras e nutrientes. A
metodologia constará de questionários, análise de texto e vídeos referente ao tema. Assim,
espera-se incentivar o consumo de hortaliças in-natura, contribuindo para uma melhor qualidade
de vida.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA MARCAL SURMANI
ORIENTADOR: JOSE RICARDO PENTEADO FALCO
IES: UEM

Artigo
Título: O papel ecológico e a sociedade das abelhas
Palavras-chave: Abelhas; polinização; biodiversidade; saúde; ecologia
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Resumo: Este artigo, intitulado “O papel ecológico e a sociedade das abelhas”, relata um estudo
dentro das relações ecológicas da sociedade das abelhas, seu modo de vida, a inter-relação entre
elas e os outros seres vivos, sua importância para os ecossistemas e para a população humana,
entre outros. Este projeto foi aplicado na 6ª série A da Escola Estadual Professor Léo Kohler Ensino Fundamental - anos finais, em Terra Boa - Paraná, no conteúdo específico relações
ecológicas - sociedade. A diversidade de seres vivos que habitam o planeta é muito grande.
Nosso trabalho está focado no grupo das abelhas sociais. Estima-se que no mundo existam mais
de 20 000 espécies de abelhas, sendo 5 000 encontradas no Brasil. Há uma variedade
extraordinária de formas, cores e tamanhos na apifauna brasileira. As abelhas são de grande
importância ecológica, onde seu papel é fundamental para a manutenção da diversidade de
espécies vegetais. Elas são essenciais para a reprodução sexual das plantas fazendo a
polinização das flores, garantindo a variabilidade genética dos vegetais e a produção de bons
frutos. Trabalhamos com sondagens, pesquisas, slides, recortes de filmes, elaboração de
materiais para apresentação de seminários, elaboração de panfletos educativos e apresentação
do trabalho à comunidade escolar.

Produção Didático-pedagógica
Título: O papel ecológico e a sociedade das abelhas
Palavras-chave: Abelhas - Polinização; Biodiversidade; saúde; ecologia.
Resumo: A produção didático pedagógica desenvolvida como material de apoio para
implementação do PDE apresenta-se no formato de Slides para ser utilizada na TV Pendrive ou
Data show. A opção por esse material é devido ao fato de ser proposto para crianças na faixa
etária entre 11 e 12 anos. O conteúdo

é apresentado por meio de textos sucintos, de fácil

compreensão, mas que trazem um conjunto de informações necessárias para entendimento do
tema. O material multimídia foi elaborado com imagens atrativas e curiosidades sobre a
diversidade das abelhas e sua importância na produção do mel, mas também na polinização par
manutenção da biodiversidade no planeta.

Disciplina/Área: CIÊNCIAS
Professor PDE: VERA LUCIA ZARDO ANSOLIN
Orientador: ONILDES MARIA TASCHETTO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Formação continuada para professores de ciências sobre o conteúdo estruturante
astronomia
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Palavras-chave: Formação do professor. Astronomia.
Resumo: Por ocasião da inscrição para entrada no Programa de Desenvolvimento Educacional
no início de 2009, nossa preocupação maior foi estudar um assunto que necessitava de uma
compreensão de maior abrangência. Sendo assim, propusemos um projeto totalmente voltado
para o ensino de Astronomia, tendo em vista que os professores de Ciências apresentam
deficiências na formação nesta área. Passada a primeira fase dos cursos na Universidade,
referentes ao PDE continuamos com o propósito firme de trabalhar com professores, no sentido
de minimizar as dificuldades de trabalhar com o conteúdo Astronomia, pois é um conteúdo
estruturante e deve ser trabalhado em todas as séries do Ensino Fundamental. Propomos um
Curso de Formação Continuada para professores de Ciências do Núcleo Regional de Educação
de Toledo. Este artigo tem o objetivo de analisar e destacar algumas dificuldades que o professor
de Ciências enfrenta quando tem que trabalhar com o conteúdo Astronomia no seu dia a dia em
sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Estudo de Astronomia no Ensino Fundamental
Palavras-chave: Movimentos Celestes. Movimentos Terrestres. Astros. Astronomia.
Resumo: Os fenômenos celestes são de grande interesse dos estudantes porque por meio deles
buscam-se explicações alternativas para acontecimentos regulares da realidade, como o
movimento aparente do sol, as fases da lua, as estações do ano, entre outros. Este material
didático foi elaborado com a finalidade de proporcionar aos professores e alunos um conceito
mais aprofundado sobre Astronomia, servindo de referência e estímulo na tarefa de conduzir os
alunos ao conhecimento, despertando uma dimensão significativa para a educação. O material
apresenta dois conteúdos. A Unidade I: “Movimentos Celestes e Terrestres” a Unidade II: “Astros.
Na Unidade III, apresentamos algumas atividades práticas que serão trabalhadas com o
professores no Curso de Extensão que será proposto como implementação deste projeto. Está
organizado de uma maneira que possa auxiliar o trabalho do professor em sala de aula,
atendendo ao Currículo Básico do Estado do Paraná, às Propostas Curriculares e ao Plano de
Trabalho Docente dos educadores, na disciplina de Ciências. Cabe ao professor programar e
adaptar os conteúdos de acordo com a realidade de seus alunos, motivando-os à busca de
conceitos e à transformação do que for necessário, buscando a melhoria do processo ensinoaprendizagem. Tendo em vista a necessidade de criar formas alternativas de apresentação do
conteúdo estruturante ASTRONOMIA, serão preparadas oficinas nas quais os professores
interagem e produzem material que possa ser utilizado posteriormente em sala de aula. Essas
oficinas serão trabalhadas com os professores do município de Toledo em forma de projeto de
extensão universitário, coordenado pelo professor orientador.
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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VERA REGINA BATISTA
ORIENTADOR: ROSILDA APARECIDA KOVALICZN
IES: UEPG

Artigo
Título: Verminoses: uma avaliação da interferência da escola no parasitismo entre escolares
Palavras-chave: Parasitos intestinais; escolares; metodologias alternativas.
Resumo: Em 1998 realizou-se um inquérito sobre os índices de enteroparasitos em escolares da
6ª e 7ª séries da Escola Estadual Gil Stein Ferreira, do município de Ivaí - PR. Na ocasião, além
do percentual elevado de parasitos intestinais, constatou-se precárias condições de higiene e
saneamento básico de onde provinham a maioria dos escolares investigados. Uma nova
população de alunos da mesma escola e faixa etária foi investigada em 2010, utilizando-se os
mesmos procedimentos para coleta e análise da matéria fecal. Visitando os locais de moradia dos
alunos envolvidos, e provenientes das mesmas localidades da investigação anterior, observou-se
que a carência de saneamento básico ainda persiste. A análise comparativa revelou que
praticamente não houve modificações nas taxas de infecção: 56,1% e 44,83% respectivamente
para 1998 e 2010. Infelizmente, parte desta questão cabe ao poder público solucionar; porém,
enquanto professores, e atuando na formação de cidadãos, procurou-se adotar uma nova postura
crítico-reflexiva revisando o conteúdo específico sobre parasitos intestinais nas aulas de Ciências
e sua abordagem, com o objetivo de tornar a aprendizagem significativa. Procurou - se
alternativas metodológicas para um ensino mais atrativo, entre estas, um jogo tipo “trilha”,
construído pelos escolares. Através de perguntas e respostas significativas eles puderam
compreender a morfobiologia, ação patogênica, processos transmissivos, e principalmente, a
importância do saneamento básico na prevenção das enteroparasitoses.
Produção Didático-pedagógica
Título: Aprendendo sobre Enteroparasitoses
Palavras-chave: enteroparasitoses, alunos, prevenção.
Resumo: Através do trabalho realizado em 1998, pudemos constatar as precárias condições de
higiene e saneamento a que é submetida uma grande parcela da população, entre elas os nossos
alunos que convivem com um círculo vicioso de pobreza e doenças. Passados mais de dez anos,
dessa investigação, sentimos a necessidade de verificar se houve ou não melhorias na qualidade
de vida de nossos escolares que provém da mesma região anteriormente trabalhada, se houve
redução nos índices das enteroparasitoses entre nossos alunos, o que certamente reflete-se na
população em geral. Essa avaliação será através de exames parasitológicos de fezes dos
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escolares (público alvo) em parceria com a UEPG, nos laboratórios de Parasitologia Humana e
Parasitologia Clínica. Após a análise comparativa da prevalência de enteroparasitos entre os
resultados encontrados em 1998 e 2009, pretendemos orientar nossos alunos e professores sobre
as conseqüências oriundas das verminoses e sua profilaxia, através de metodologia diferenciada.
Dessa forma a nossa produção didática terá como foco a prevenção das enteroparasitoses,
utilizando-se de metodologias alternativas que motivem a aprendizagem do aluno; para isso
acreditamos que as atividades lúdicas certamente despertarão o interesse dos alunos, trazendo
melhores resultados na aprendizagem. Para isso, orientaremos a construção de um jogo “trilha”
sobre enteroparasitoses, com informações relacionadas a higiene e saneamento básico, modo de
transmissão, medidas profiláticas, ciclo evolutivo e sintomas dessas doenças.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VILSANA ELOIZA RONSANI
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BONFLEUR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Sistema Reprodutor e a Sexualidade Na Escola
Palavras-chave: Sexualidade. Adolescente. Família. Escola.
Resumo: Todos os adolescentes por meio de relações familiares já vêm de casa com o tema
sexualidade abordada no espaço privado, através desse conhecimento cada família transmite os
seus conceitos e esperam que eles os sigam. À escola, cabe abordar de forma diferenciada os
diversos pontos de vista e valores existentes na sociedade para que o aluno possa construir
referências por meio de reflexão. Sendo assim, a escola está complementando a educação
familiar. A expressão da sexualidade é aspecto central na vida dos adolescentes, a vivência da
sexualidade, a evolução e a maturidade vão determinar o caminho a ser percorrido. Este trabalho
enfatizou o Sistema Reprodutor e a Sexualidade, com o intuito de orientar os educandos a cerca
das curiosidades e transformações que ocorrem no seu próprio corpo nesta fase de
desenvolvimento. Favorecendo a reflexão e a aprendizagem, desta forma, promoveu a
socialização com a diversidade sexual, a construção da cidadania, a proteção à integridade física,
à promoção da saúde, o apoio e reflexão crítica frente às mudanças de hábitos e atitudes
saudáveis. O propósito dos encaminhamentos metodológicos utilizados foi de tornar o processo
ensino aprendizagem mais atrativo e cativante e uma participação desinibida dos alunos em
relação ao tema sexualidade.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Sistema Reprodutor e a Sexualidade na Escola
Palavras-chave: Sexualidade. Reprodução. Família. Escola. Formação.
Resumo: A utilização das tecnologias vem adquirindo cada vez mais relevância na Educação
como instrumento de aprendizagem. O uso dos recursos digitais que as tecnologias oferecem é
uma forma de inovação, visando uma forma mais pluralista e diversificada, pois oferecem aos
educadores estratégias didático-pedagógicas adicionais no ensino. Este material multimídia
objetiva explanar o sistema reprodutor e a sexualidade através de mensagens, textos, vídeos e
imagens, podendo ser utilizado nas diferentes séries do ensino fundamental e médio contribuindo
para orientar os educandos a cerca das curiosidades e transformações que ocorrem no seu
próprio corpo nesta fase de desenvolvimento da vida, buscando socializá-los à diversidade sexual,
à cidadania, à proteção, à promoção da saúde, apoio e reflexão crítica frente às mudanças de
hábitos e atitudes saudáveis de qualidade de vida e assim agindo com responsabilidades em
relação ao seu desenvolvimento físico e emocional. Cada slide leva a reflexão e a aprendizagem,
referentes a diversos assuntos, tornando os mais atrativos e favorecendo a troca de
conhecimentos entre professor/aluno, esclarecendo dúvidas e proporcionando aos jovens uma
aprendizagem que poderá ser refletida no seu dia a dia, na compreensão do seu corpo e na
valorização do ser humano.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: WALERIA MARIA QUEIROZ MARTINS
ORIENTADOR: VERA LUCIA BAHL DE OLIVEIRA
IES: UEL

Artigo
Título: Construindo conteúdos de ciências por meio de oficinas lúdicas no ensino de ciências
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Oficinas Lúdicas. Aprendizagem Significativa.
Resumo: Este artigo apresenta uma metodologia para o Ensino de Ciências: Oficinas Lúdicas
como uma possibilidade de contribuir para a alfabetização científica dos alunos do Ensino
Fundamental II, nas aulas de Ciências Naturais, em uma escola estadual, do estado do Paraná.
Utilizando material didático (jogos) confeccionados pelos alunos é possível inserir temas da
disciplina, motivando a participação destes nas aulas proporcionado uma aprendizagem de
conteúdos mais significativos. A sala de aula pode se tornar um ambiente mais atraente, e as
atividades de ensino propostas permitem que estes participem efetivamente do processo ensino e
aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Biodiversidade nas Oficinas Lúdicas
Palavras-chave: Aprendizagem significativa; oficinas lúdicas; biodiversidade.
Resumo: Este material pretende contribuir para a formação de uma consciência científica escolar,
tornando a sala de aula um ambiente mais significativo quanto ao ensino e a aprendizagem. Um
dos objetivos é de oferecer condições, aos alunos, para que façam a construção do conhecimento
com o auxílio de materiais didáticos confeccionados por eles mesmos e orientados pelo professor.
Como encaminhamento metodológico, visando proporcionar uma aprendizagem de conteúdos
significativos da área de ciências por meio de oficinas lúdicas, aulas teóricas, aplicação do projeto
e formação de grupos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: WALKIRIA ROSANGELA BALISCKI STURION
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA SERT
IES: UEM

Artigo
Título: Resgatando o uso das plantas medicinais na preservação da saúde humana: perpassando
pela leitura crítica de textos verbais, números e gráficos às dificuldades na escrita - ciências
Palavras-chave:

Plantas

Medicinais.

Conceitos

científicos

e

populares.

Propriedades terapêuticas. Interdisciplinaridade.
Resumo: O presente trabalho foi realizado no Colégio Estadual Rui Barbosa Ensino Fundamental
e Médio no distrito de Iguatemi - Maringá - PR, no ano de 2010 com alunos de 6ª série. Este foi
desenvolvido de forma interdisciplinar, tendo como objetivo o resgate e a valorização do
conhecimento sobre Plantas Medicinais acumulado por inúmeras gerações, perpassando pela
leitura de textos verbais, números e gráficos às dificuldades na escrita, através de práticas
pedagógicas que envolveram: coleta de dados para verificar as Plantas Medicinais mais utilizadas
pela comunidade de Iguatemi-Maringá; representação gráfica; estudos sobre os vegetais; preparo
do solo; cultivo das plantas identificadas pelos professores da Universidade Estadual de MaringáUEM; realização de pesquisa bibliográfica reconhecendo a importância terapêutica e os cuidados
com a utilização das plantas; exposição. Como referencial teórico utilizamos a Pedagogia
Histórico Crítica. O estudo sobre as Plantas Medicinais proporcionou aos alunos o conhecimento e
a valorização das plantas como medicamento natural que pode ser utilizado de forma consciente,
ocorrendo também o incentivo a preservação das espécies vegetais.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Resgatando o uso das plantas medicinais na preservação da saúde humana: perpassando
pela leitura crítica de textos verbais, números e gráficos às dificuldades na escrita
Palavras-chave: Plantas medicinais. Leitor crítico. Tratamento da Informação. Dificuldades na
Escrita. Formação Docente.
Resumo: Este estudo objetiva resgatar e valorizar o conhecimento sobre plantas medicinais
acumulado por inúmeras gerações, perpassando pela leitura crítica de textos verbais, números e
gráficos às dificuldades na escrita. O referencial teórico está centrado na pedagogia histórico
crítica e o trabalho será desenvolvido de forma interdisciplinar entre as disciplinas de Ciências,
Matemática, Português e Pedagogia.

com alunos que frequentam a 6ª série do ensino

fundamental em uma escola pública no distrito de Iguatemi - Maringá. A metodologia aplicada
contemplará práticas pedagógicas que envolvem o levantamento e tabulação de dados coletados;
construção de tabelas; representação gráfica; medidas de tendências central; observações e
registro de experimentos; leitura de diferentes tipos de textos que circulam socialmente
considerando aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, científicos, informações
explícitas e implícitas; discussões analisando o conhecimento prévio do aluno sobre o texto e o
que ele precisa aprender; pesquisa bibliográfica; produção textual; análise da escrita; e formação
em serviço.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: WILMA DEMBESKI WROBLEWSKI
ORIENTADOR: JOSE CARLOS BIANCHI
IES: UTFPR

Artigo
Título: Meio ambiente e as práticas educativas no contexto da realidade da comunidade escolar
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Ambiental. Prática educativa.
Resumo: Este artigo apresenta um olhar acerca das experiências vivenciadas nas Práticas
Educativas entre professores. Mobilizar cada vez mais e aproveitar o atual momento de explosão
de informação para atender as necessidades do ambiente e da comunidade escolar. Enfocou-se
neste estudo como principal a reflexão, conscientização e a sensibilização não se limitando
somente o aspecto técnico, mas em relação à questão ambiental. A metodologia adota uma
abordagem qualitativa e utiliza os princípios para interpretar os dados resgatados ao longo da
participação dos professores. Para atingirmos este objetivo procura-se apreender o envolvimento
das teorias nos encontros e discussões entre professores e as práticas docentes, partindo do
meio macroscópico para o meio microscópico. Para responder a estes questionamentos é preciso
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utilizar-se dos recursos da pesquisa exploratório-descritiva, objetivando a elaboração de um
referencial de análise para obter-se uma compreensão consistente da práxis docente enquanto
transformadora e sensibilizadora.
Produção Didático-pedagógica
Título: Meio Ambiente e as Práticas Educativas com ênfase em Educação Ambiental
Palavras-chave: ciências, meio ambiente, educação ambiental.
Resumo: Este trabalho foi conduzido com os objetivos de colaborar com a educação ambiental
para promover por meio do ensino formal a conscientização e sensibilização sobre as questões
ambientais cuidar do meio ambiente. Nas estratégias estão incluídas práticas que consiste em
atividades que oferecem ao professor trabalhar do nível macroscópico ao nível microscópico,
visando melhorar as relações entre sociedade e ambiente. Diversas atividades de construção do
conhecimento são apresentadas neste caderno, o que inclui atividades articulando propostas e
atividades como: tomada de decisões e aplicações, baseadas em valores sociais universais,
principalmente da participação e sensibilização nos trabalhos. Na primeira unidade temas
envolvendo os estudantes a partir do histórico do lixo, buscando o envolvimento e participação
dos estudantes sobre o tema. Na segunda unidade será apresentada a noção de sustentabilidade,
onde será promovido o conhecimento por meio da não geração, minimização ou reciclagem de
resíduos gerados Já na terceira, Cuidando do meio ambiente, buscando trabalhar atividades que
levem o aluno estabelecer relações com os fatos observados e com a situação problema do
ambiente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ZENAIDE MARTINS SANCHES
ORIENTADOR: MARILIA ABRAHAO AMARAL
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: O ensino de Ciências apoiado por Objetos de Aprendizagem com o Computador
Palavras-chave: Tecnologia. Objeto de Aprendizagem. Astronomia.
Resumo: O artigo relata as experiências de aplicação do OA - Objeto de Aprendizagem, aliando o
conteúdo de Astronomia a Informática, para apoiar o Ensino de Ciências. A interação na sala de
aula e posteriormente no laboratório de Informática proporcionou momentos de reflexão para a
turma e os conteúdos foram fixados com maior facilidade. Sendo assim, levando em consideração
a quantidade de alunos que utilizaram o OA, percebeu-se entusiasmo dos alunos em utilizar
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recursos didáticos interativos, fazendo do ambiente escolar um lugar agradável e propício à troca
de conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Ensino de Ciências através do Objeto de Aprendizagem via Computador
Palavras-chave: Objeto de Aprendizagem. Laboratório de Informática.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica contém 2 cadernos: Um é o Manual do Usuário,
explicando como utilizar o Objeto de Aprendizagem; e a Apostila informando os Objetivos da Aula,
as estratégias e os métodos a serem usados no Laboratório de Informática.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ZENILDE ZOBOLI
ORIENTADOR: JOSE FLAVIO CANDIDO JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Metodologias e aprendizagem no ensino de ciências: Conhecimento Científico e as
Interações Possíveis Permeadas pela Práxis
Palavras-chave: Metodologia. Aprendizagem. Conhecimento Científico e Diferentes Linguagens.
Resumo: Sabe-se que na maioria das vezes as metodologias adotadas pelos docentes, no
processo de ensino e aprendizagem acontecem em uma perspectiva conservadora de educação.
Para se compreender e equacionar adequadamente o ensino, principalmente em uma perspectiva
real, é necessário reconhecer as concepções teórico-filosóficas presentes nas escolas, e que
fatores produzem índices de evasão, repetência e baixo aproveitamento escolar. Diante disso,
houve a necessidade de investigar quais concepções permeiam a práxis dos educadores do
município de Cascavel, na abrangência do Núcleo Regional de Educação de Cascavel - PR e,
após, elaborar uma intervenção pedagógica através do processo reflexivo com relação às práticas
pedagógicas para o ensino de ciências. O pressuposto Vygotskyano aponta que a atividade
cognitiva dos sujeitos da aprendizagem ocorre de acordo com sua história e acaba se constituindo
como produto do desenvolvimento histórico-social. Estes sujeitos necessitam estruturar o
pensamento através de resultados das atividades práticas com o objeto da aprendizagem e com
os hábitos sociais da cultura em que estes se desenvolvem. Deve-se compreender que a escola é
um dos espaços sociais em que os sujeitos da aprendizagem interagem entre si tendo a
linguagem como mediadora da produção do conhecimento, pois a linguagem tem uma ligação
direta com a evolução do homem. Na proposta metodológica, o professor busca diferentes
abordagens, tendo em vista que estes sujeitos aprendem de forma diferente, uma vez que
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possuem histórias também diversificadas. Portanto, na perspectiva da linguagem como mediadora
do trabalho educativo permeado pela práxis, deve-se considerar o movimento da divergência
entre o saber cientifico e o saber empírico
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões Pedagógicas sobre a educação Ambiental
Palavras-chave: Educação Ambiental. Materialismo Histórico.
Resumo: O material aborda encaminhamento metodológico para o trabalho em educação
ambiental utilizando-se do Materialismo Histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ZILDA MADALENA MORI FERNANDES
ORIENTADOR: MARCELO DE CARVALHO
IES: UEL

Artigo
Título: Lixo e Reciclagem
Palavras-chave: Meio Ambiente. Preservar. Lixo. Desperdício e Reciclar.
Resumo: A natureza se recupera se tiver tempo, mas como somos cada vez mais numerosos e
usamos cada vez mais os recursos naturais, o impacto das nossas atividades nos ambientes é
cada vez maior. Neste sentido todos nós podemos contribuir para minimizar os problemas
causados pelo lixo com pequenas ações no dia-a-dia, como o simples ato de reciclar. O objetivo
deste trabalho oportunizará conhecer um pouco mais sobre a reciclagem, que é uma das
alternativas de tratamento de resíduos sólidos mais vantajosas, tanto do ponto de vista social
como ambiental, além de conhecer os materiais mais utilizados nesse processo, como também
permitir relacionar seu cotidiano ao conhecimento científico. Para o desenvolvimento deste
trabalho referente à sua metodologia, suas atividades proporcionarão aos professores e alunos
descobrir o contexto social no qual está inserido de forma a desenvolverem conteúdos que
procuram contextualizar o papel do cidadão dentro da comunidade, além levar alunos e
professores a uma reflexão de que os vários materiais presentes no lixo se colocados em locais
adequados minimizariam os impactos ambientais, e por fim, enfatizar a importância da reciclagem
de embalagens plásticas, papel e papelão, que poderão ser transformados em objetos artesanais,
decorativos e utilitários.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reciclagem: um ato de amor ao meio ambiente
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Palavras-chave: Reciclagem. Lixo. Meio Ambiente.
Resumo: A natureza se recupera se tiver tempo, mas como somos cada vez mais numerosos e
usamos cada vez mais os recursos naturais, o impacto das nossas atividades nos ambientes é
cada vez maior. Neste sentido todos nós podemos contribuir para minimizar os problemas
causados pelo lixo como pequenas ações no dia-a-dia, como o simples ato de reciclar. O objetivo
desta produção didático-pedagógica, aqui representada como uma Unidade Didática, oportunizará
conhecer um pouco mais sobre a reciclagem, que é uma das alternativas de tratamento de
resíduos sólidos mais vantajosas, tanto do ponto de vista social como ambiental, além de
conhecer os materiais mais utilizados nesse processo, como também permitir relacionar seu
cotidiano ao conhecimento científico. Para o desenvolvimento desta produção didático-pedagógica
referente à sua metodologia, suas atividades proporcionarão descobrir o contexto social no qual
está inserido de forma a desenvolver conteúdos que procuram contextualizar o papel do cidadão
dentro da comunidade, além levar alunos e professores a uma reflexão de que os vários materiais
presentes no lixo se colocados em locais adequados minimizariam os impactos ambientais, e por
fim, enfatizar a importância da reciclagem de embalagens plásticas, papel e papelão, que poderão
ser transformados em objetos artesanais, decorativos e utilitários.
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