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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADELAIDE SCHRAMEL CENTENARO
ORIENTADOR: ALEXANDRA VANESSA DE MOURA BACZINSKI
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Importância do espaço coletivo na escola para a reflexão, organização e formação
continuada dos professores.
Palavras-chave: Formação do Professor. Hora-atividade. Pedagogia Histórico-Crítica. Escola
Pública.
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho realizado durante formação no PDE, tem
como tema central a hora-atividade como espaço coletivo de trabalho do professor. O problema
que propomos responder é como organizar a hora-atividade de forma a favorecer o trabalho
coletivo dos professores, eliminando o isolamento do professor, sem perder a individualidade e
autonomia de trabalho. Objetiva-se aprofundar os estudos sobre o papel do professor numa
escola cujo PPP tem como norteador a Pedagogia Histórico-Crítica, bem como refletir sobre a
prática pedagógica e conhecer o processo de conquista da hora-atividade na escola pública do
Paraná. Para alcançar tais objetivos utilizamos como metodologia de trabalho a pesquisa
bibliográfica, com base na prática pedagógica. Não sairemos da alienação enquanto não houver
uma mudança na forma de organização da sociedade, entendemos que a escola deve participar
deste processo promovendo ações reflexivas sobre a realidade, numa práxis libertadora. Das
diferentes formas de trabalho na escola, há uma que é fundamental, o espaço coletivo que reúne
professores na hora-atividade para reflexão crítica da prática pedagógica, para estabelecer
propostas, conteúdos, estratégias de planejamento, avaliação e replanejamento das atividades
escolares. Diante da importância deste espaço coletivo de trabalho é que justificamos a relevância
deste estudo.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importância do espaço coletivo na escola para reflexão, organização e formação
continuada dos professores.
Palavras-chave: Formação do Professor. Hora-atividade. Pedagogia Histórico-Crítica. Escola
Pública. Formação do Professor. Hora-atividade. Pedagogia Histórico-Crítica. Escola Pública.
Resumo: Este Caderno Temático visa conscientizar sobre o papel do professor numa escola cujo
Projeto Político Pedagógico tem como norteador a Pedagogia Histórico-Crítica. O problema que
nos propomos responder é como organizar hora-atividade de forma a favorecer o trabalho coletivo
dos professores, eliminando o isolamento do professor, sem, perder a individualidade e autonomia
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de trabalho. Entendermos que a sociedade onde vivemos desagrega o homem em várias
dimensões. A fragmentação da vida e do saber fragiliza a pessoa, e é uma estratégia da classe
dominante para sua perpetuação. É necessário resgatar o valor do trabalho, já que sua dimensão
vai desde a realização pessoal até a realização do bem comum. Não sairemos da alienação
enquanto não houver uma mudança na forma de organização da sociedade. A escola deve
participar deste processo promovendo ações reflexivas sobre a realidade, numa práxis libertadora.
Das diferentes formas de trabalho no interior da escola, há uma que é fundamental por ser
condição para a concretização de uma prática transformadora que é espaço coletivo o qual reúne
os professores na hora-atividade para reflexão crítica, coletiva e constante sobre a prática
pedagógica a fim de estabelecer as propostas, conteúdos, estratégias de planejamento, avaliação
e replanejamento das atividades escolares.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADRIANA CUSTODIA MOREIRA
ORIENTADOR: CARLOS TOSCANO
IES: UEL
Artigo
Título: As Relações de Gênero e Educação no Contexto Escolar
Palavras-chave: Educação Escolar. Formação de Professores. Prática Docente. Gênero.
Resumo: O desenvolvimento desse artigo, trabalho final da proposta integrante do processo
formativo proporcionado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, por meio da
Secretaria Estadual de Educação - SEED, no estado do Paraná, tem como base as análises dos
resultados obtidos dos encontros mensais de professores que ministram as disciplinas específicas
do curso de Formação de Docentes, além de funcionários e pedagogos. Os encontros
aconteceram no período de agosto a novembro de 2010, no Colégio Estadual Barbosa Ferraz,
localizado no município de Ivaiporã. Os resultados dos debates ocorridos durante os encontros
são apontados neste texto, indicando maior integração entre os profissionais da educação e
buscando a construção de um processo de discussão sobre gênero, sexualidade e educação, com
o intuito de contribuir na incorporação desta temática, na formação continuada dos/as
professores/as percebendo como a escola é perpassada pelos papéis de gênero, pelas
construções sociais e culturais de masculino e de feminino, e como lidar com o próprio corpo e
com os corpos de outras pessoas no ambiente escolar e fornecer subsídios para a análise do
currículo, livros didáticos, brincadeiras e jogos, e demais atividades que integram a prática
docente.
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Produção Didático-pedagógica
Título: As Relações de Gênero e Educação no Contexto Escolar
Palavras-chave: Educação Escolar; Formação de Professores; Gênero
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo apresentar textos e atividades práticas sobre
temas em torno das questões de gênero, sexualidade e educação no ambiente escolar. Englobará
todos os processos pelo qual a cultura constrói e distinguem corpos e sujeitos femininos e
masculinos. Visão a ser situada no contexto histórico da vida em sociedade, relacionadas às
variáveis cultural, social, raciais, e outros. As atividades teórico-metodológicas proposta neste
material didático serão desenvolvidas com professores e professoras que ministram as disciplinas
que compõem o currículo do curso de Formação de Docentes, na modalidade Normal, em nível
médio do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, pertencente ao NRE e município de Ivaiporã.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADRIANE DE FATIMA ZENI
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA ZANETTI
IES: UFPR
Artigo
Título: O papel do pedagogo na organização e acompanhamento do estágio supervisionado
obrigatório das licenciaturas de ensino superior na escola de educação básica
Palavras-chave: Função do Pedagogo; organização do trabalho pedagógico; formação de
professores; estágio supervisionado.
Resumo: O objetivo do presente artigo é refletir sobre o papel do pedagogo da Escola de
Educação Básica na organização e no acompanhamento do estágio supervisionado dos cursos de
licenciatura do Ensino Superior. A partir de um referencial teórico sobre a função do pedagogo
escolar e sobre as diferentes concepções de estágio, busca-se demonstrar que a inserção do
estagiário nas práticas pedagógicas escolares não é mais uma das tantas atividades do
pedagogo, mas sim, parte integrante da organização do trabalho pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de professores em escola de educação básica
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; formação de professores;

Resumo: O material destina-se a alunos de Ensino Superior que fazem estágio supervisionado
obrigatório no Colégio Estadual Paulo Leminski. O documento procura auxiliar esse estagiário a
fazer a caracterização do Colégio.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADRIANE MORO
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: Os desafios das práticas docentes no ensino médio da educação de jovens e
adultos Palavras-chave: EJA; Práticas pedagógicas; Formação docente.
Resumo: Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a concepção de educação pressupõe a
formação humana de caráter emancipador requerendo práticas pedagógicas, contexto escolar e
educadores preparados para o desenvolvimento deste propósito. Este estudo objetivou descobrir
quais os desafios existentes na consolidação desta concepção na EJA, a articulação dos eixos
propostos pelas Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos do Estado do Paraná e
intervenções que podem ser realizadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem
nesta diferenciada modalidade de ensino. Para tal, foi realizado o diagnóstico da organização
pedagógica dos educadores, considerando os fenômenos da realidade concreta e das
especificidades da EJA. Após este diagnóstico foi apresentado aos professores envolvidos, o
material didático produzido durante este Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com a
finalidade de enriquecer o conhecimento, as reflexões e a percepção de necessidades com vistas
a melhoria da EJA. Buscou-se, ainda, atentar a comunidade escolar (professores, pedagogos,
diretores, entre outros), para a necessidade de constantes reflexões, leituras e releituras sobre as
práticas pedagógicas desenvolvidas na EJA, a fim de que a dinâmica do processo de ensinoaprendizagem e a visão de educando-trabalhador sejam constantemente revistas, adequadas e
pertinentes aos jovens e adultos, priorizando as características específicas dessa modalidade de
ensino.
Produção Didático-pedagógica
Título: As práticas docentes no Ensino Médio diante da Proposta Pedagógica e as Diretrizes
Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: EJA; Práticas Pedagógicas; Formação Docente.
Resumo: Este material didático, elaborado na forma de Caderno Temático, procurou refletir sobre
as práticas pedagógicas desenvolvidas no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos.
Contem textos que objetivam o aprofundamento teórico/metodológico sobre a EJA e servirá de
subsídio para estudos posteriores na escola de implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica. Seu objetivo, além de procurar refletir individual e coletivamente sobre a dinâmica, a
estrutura de funcionamento, a organização pedagógica, os educandos e os educadores, é
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incentivar os professores a buscarem a formação continuada em serviço, como recurso para
melhorar a prática pedagógica. Foi elaborado a fim de provocar reflexões e está dividido em seis
artigos: As Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Estado do Paraná; A
Proposta Pedagógico-Curricular; A função social do conhecimento na EJA; A organização do
trabalho pedagógico e da aprendizagem na EJA; O compromisso dos educadores e a formação
docente, diante das especificidades da EJA; As relações educandos & educadores nos espaços
da escola de EJA.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADYOZIR AGUIAR PEREIRA
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: A prática docente e as implicações na cultura do uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação
Palavras-chave: TICs; Saber didático-metodológico; Cultura da resistência; Compromisso
político-técnico coletivo.
Resumo: O artigo visa mostrar aos professores formadores a necessidade de mudança na prática
pedagógica e também na mudança de conceitos e comportamentos. Como as escolas estão
equipadas com as mais variadas ferramentas tecnológicas, que muito podem contribuir para a
cognição, aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, sem exclusão nos diferentes níveis
educacionais, é preciso enfrentar os motivos pelo qual o professor ainda não faz uso efetivo das
diferentes TICs, possibilitando a intervenção reflexiva. Para um bom resultado do seu uso, é
necessário que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) sejam realizadas de
maneira harmônica com o conteúdo trabalhado, bem como, com a metodologia aplicada.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação continuada do formador: implicações na prática docente com o uso das
Tic's Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Formação Inicial e Continuada.
Resumo: RESUMO: O principal objetivo da construção deste Caderno Pedagógico é o de
colaborar com os professore formadores e alunos (futuros professores formadores do ensino
básico das séries iniciais) do Curso de Formação de Docentes a nível médio da Rede Pública de
Ensino do Estado do Paraná, trazendo novos saberes, os quais visam se constituir em objeto de
estudo através de uma fundamentação teórica, acompanhada de reflexões sobre o uso das
tecnologias como ferramenta pedagógica no processo educacional. Porém, é de fundamental
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importância que as mesmas sejam utilizadas de maneira adequada para que venha enriquecer o
processo de ensino e de aprendizagem, pois se sabe que este suporte técnico quando utilizado
corretamente, ou seja, acompanhado de uma metodologia adequada ao conteúdo, com a
ferramenta correspondente aos objetivos da aula e ao tipo de aluno que pretendo atingir, pois só
assim o uso das diferentes TICs poderá contribuir de maneira positiva no rendimento escolar.
Uma vez que o uso de qualquer recurso didático, por si só não garante a qualidade da educação,
uma vez que o professor tem um importante papel como mediador de atividades do processo de
ensino e de aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: AIDE SONIA BOTTI DE SOUZA
ORIENTADOR: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA PERRUD E
IES: UEL
Artigo
Título: A Tarefa de Casa na 5ª Série, na perspectiva de professores e pais: desafios e
possibilidades.
Palavras-chave: Família. Escola. Participação. Tarefas de casa.
Resumo: O objetivo deste artigo é a reflexão sobre a validade das tarefas de casa para o sucesso
escolar do aluno e como se dá as relações família-escola nesse acompanhamento. Neste estudo,
investigaram-se as práticas e concepções relativas às tarefas de casa, buscando desvelar sua
importância referente às relações família escola e a aprendizagem. Os participantes da pesquisa
foram diretor, professores, funcionários e pais de alunos das quinta séries do ensino fundamental
de uma escola pública. Realizaram-se debates em grupos de estudos, reuniões com pais e
professores e aplicou-se questionários aos pais dos alunos e aos professores de quinta séries. A
análise dos dados revelou um consenso entre os participantes dos grupos de estudos e os pais
investigados, pela manutenção das tarefas de casa, que consideraram importante para o processo
de ensino-aprendizagem. As discussões apontaram ainda para a melhoria da qualidade das
tarefas em detrimento da quantidade e para uma maior responsabilização da escola em torno do
seu papel de ensinar. Tais resultados evidenciam também a necessidade de um projeto coletivo
de escola: uma escola mais aberta à participação dos pais e que esta integração pode ser
realizada por meio das tarefas de casa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tarefas de casa: sim ou não?
Palavras-chave: Não disponível.
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Resumo: A escola cobra a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, sobretudo no
acompanhamento das tarefas de casa. O objetivo desta Unidade Didática é a reflexão sobre a
validade das tarefas de casa para o sucesso escolar dos alunos e as condições da família nesse
acompanhamento. Propõe uma reflexão teórica e ao mesmo tempo da prática da escola no uso
das tarefas de casa considerando suas perspectivas e limites.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: AMABILE MARIA GALDINO MARTINS PEDRAO
ORIENTADOR: ANA LUCIA FERREIRA AOYAMA
IES: UEL
Artigo
Título: A Participação da Família na Escola: em busca de uma construção
possível Palavras-chave: Família. Escola. Participação.
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida por meio da participação no
Programa de Desenvolvimento da Educação do Paraná - Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), em parceria com a
Universidade Estadual de Londrina. O objetivo do trabalho foi o de discutir com os professores e
pais ou responsáveis, sobre a necessidade de participação e envolvimento desses últimos no
processo educacional de seus filhos. Para o desenvolvimento da proposta de intervenção foram
realizadas atividades em forma de encontros com os pais ou responsáveis e grupos de estudos
com os professores que trabalharam com as turmas de 5ª séries do Ensino Fundamental.
Constatou-se, por meio dos resultados obtidos, que houve um aumento significativo na
participação das famílias no processo educacional de seus filhos, por meio de atividades
oferecidas, o que se considera essencial para o posterior sucesso dos educandos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A participação da família na escola: em busca de uma construção
possível. Palavras-chave: Família, escola, participação.
Resumo: A proposta deste projeto é refletir, analisar e discutir através dos estudos e pesquisas
referentes a este tema, que contempla a Participação da Família na Escola. De acordo com a
realidade vivida no município de Alvorada do Sul, faz-se urgente e necessário desenvolver este
projeto relacionado ao tema, no intuito de contribuir na melhoria da educação de nossa
comunidade e promover a participação da família na escola.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA MONICA PEREIRA
ORIENTADOR: JULIANA TELLES FARIA SUZUKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: uma participação coletiva, nas instâncias da escola
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Gestão Democrática. Formação de Professores.
Resumo: Pode-se considerar um desafio pesquisar as próprias práticas educacionais tendo como
objetivo enriquecê-las a partir da construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico, tendo como
fundamento a ação concreta, sugerindo, desta forma, práticas pedagógicas, novos conhecimentos
e tecnologias para professores que refletem sobre sua ação docente, e buscam novas estratégias
de ensino para que o educando se aproprie de maneira significativa do conhecimento elaborado.
Por meio da pesquisa-ação, este projeto compreende a adoção de ações que possibilitem a
concretização dos objetivos, a analise de ações que melhorem a atuação da escola, de políticas
educacionais considerando Projeto Político-Pedagógico indispensável para concretização da
gestão democrática, da autonomia das diversas pessoas envolvidas na tomada de decisões do
processo educativo. Porém, não se trata apenas de assegurar o cumprimento da legislação
vigente, mas, de garantir que se efetive um momento distinto de construção, organização, decisão
e autonomia da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Projeto Político Pedagógico: Uma participação coletiva, nas instâncias da Escola.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Participação coletiva; Prática pedagógica.
Resumo: As dificuldades de a escola poder reunir todos os segmentos como: professores,
funcionários, alunos, pais e comunidade para um trabalho coletivo. Objetivando a formação
teórica, com possibilidades de se efetivar na prática pedagógica da escola, a participação coletiva
na construção do Projeto Político Pedagógico mais democrático. Os estudos e discussões como
caminhos a serem trilhados para a pesquisa e produção do documento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA TERESINHA STACHERA JACKIW
ORIENTADOR: AURELIO BONA JUNIOR
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA
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Artigo
Título: Bullying - Violência psicológica e suas implicações no processo de aprendizagem e
socialização do adolescente.
Palavras-chave: Educação. Relação entre alunos. Violência. Bullying.
Resumo: O bullying é um fenômeno que vem se disseminando de forma sutil nas escolas,
crescendo e envolvendo um número cada vez maior de alunos. Bullying é uma palavra de origem
inglesa que significa o uso do poder ou da força para intimidar, excluir, ridicularizar, humilhar entre
outras atitudes. Pode ser definido, parafraseando Cleo Fante, como um comportamento em que
os mais fortes convertem os mais frágeis em objetos de diversão e prazer, através de brincadeiras
que disfarçam o propósito de maltratar e intimidar. Envolve atos, palavras ou comportamentos
intencionais e repetitivos. É sobre este fenômeno que a presente pesquisa se debruça. Seu
objetivo é entender por que os (as) alunos (as) praticam o bullying e compreender os fatores que
determinam suas causas, formas de manifestação e consequências na aprendizagem e no
processo de socialização do (a) aluno (a), ao mesmo tempo em que pretende identificar os fatores
sociais e/ou psicológicos que o levam a esta prática. Espera-se que a partir desta pesquisa se
possa estabelecer estratégias de intervenção e prevenção no sentido de combater o bullying.
Acredita-se que sua ocorrência se deva a múltiplos fatores decorrentes do contexto cultural dos
alunos em que se destaca a intolerância às diferenças, o que favorece o surgimento de formas de
violências simbólicas como esta.
Produção Didático-pedagógica
Título: Bullying: violência psicológica e suas implicações no processo de aprendizagem e
socialização do adolescente
Palavras-chave: violência psicológica; bullying; diferenças e aprendizagem.
Resumo: O foco desta Unidade Didática é o bullying que ocorre no contexto escolar, porque as
vítimas deste fenômeno não possuem mecanismos de defesa plenamente desenvolvidos, ficando,
portanto, mais vulneráveis ao fenômeno. Este tipo de violência não é exclusividade de escolas
públicas, o fenômeno vem ocorrendo de forma indistinta, também em escolas particulares,
localizadas nos grandes centros quanto as de periferias. Busca-se entender os motivos pelos
quais os alunos praticam o bullying e compreender os fatores que determinam suas causas,
formas de manifestação e consequências na aprendizagem e no processo de socialização do (a)
aluno (a). Como também, apresenta um conceito geral sobre o tema, os fatores determinantes,
características dos protagonistas, alguns encaminhamentos para o enfrentamento do problema, e
traz ainda, algumas informações acerca de uma nova forma de prática de bullying, cyberbullying,
ou também denominado bullying virtual. Por fim será proposto um roteiro de estudos dirigido a
alunos do ensino fundamental (6ª série). Com o objetivo de informá-los sobre as causas e
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consequências do bullying. E também proporcionar ferramentas para que possam se defender
diante desta violência, assim como, incentivar atitudes solidárias entre os alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANADELI ROTTER ZACARI
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Violência na escola: estamos nos tornando reféns?
Palavras-chave: Violência Escolar. Conflitos. Ação do Pedagogo. Limites e Possibilidades.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos a partir de pesquisa realizada durante
a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, ofertado pela Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (SEED-PR). O tema selecionado para a pesquisa foi o fenômeno
da violência, tão presente na sociedade atual e que tem se manifestado com muita intensidade
nos últimos anos no ambiente escolar. Além das costumeiras agressões físicas e verbais entre
alunos, formas mais graves de violência têm feito parte do cotidiano escolar, envolvendo também,
professores e funcionários em geral. Normalmente, os envolvidos nesses conflitos são
encaminhados à Equipe Pedagógica, de quem se espera uma solução para o problema. Nossas
ações, muitas vezes baseadas em crenças pessoais, têm se mostrado ineficazes, causando
sensação de impotência e até mesmo resignação da nossa parte. O enfrentamento da violência
nas escolas, de maneira consciente e legalmente respaldada, torna-se urgente e necessário. Para
tanto, propomos discutir o assunto na perspectiva de compreender como se dá esse fenômeno e
as possibilidades de ação do pedagogo frente a este novo desafio. Na primeira parte do texto
refletimos sobre a visibilidade do tema nos debates atuais da sociedade, sobre a maneira como a
mídia tem abordado o assunto e o conceito elaborado por teóricos sobre a violência, suas
possíveis causas e possibilidades de ação no seu enfrentamento. Na segunda parte,
apresentamos algumas reflexões elaboradas a partir de uma experiência de intervenção realizada
em uma escola de ensino público, situada na região norte do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: Violência na escola: estamos nos tornando reféns?
Palavras-chave: Violência Escolar, Conflitos, Ação do Pedagogo, Limites e Possibilidades.
Resumo: A manifestação de conflitos violentos na escola tem se constituído em fator impeditivo
da realização do trabalho pedagógico com êxito. Nesse sentido, o presente trabalho visa buscar,
em autores como Arendt, Arroyo, Goergen, Libâneo e outros, fundamentação teórica que oriente
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as ações da Equipe Pedagógica e, consequentemente, de professores e funcionários no
enfrentamento à violência. Através de pesquisa bibliográfica e o uso do inquérito como técnica de
coleta de dados, tal estudo objetiva compreender o fenômeno da violência na escola, bem como
as situações que desencadeiam essa prática, buscando alternativas de solução adequadas à
realidade em que estamos inseridos e de acordo com a legislação vigente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANGELA JOSEFINA MIORANZA
ORIENTADOR: VILMAR MALACARNE
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Diversidade Cultural no Cotidiano da Sala de Aula Palavraschave: Diversidade Cultural; Racismo; Preconceito; Educação.
Resumo: O presente artigo tem como foco principal a análise sobre a diversidade cultural na sala
de aula, fator esse que acaba dificultando o trabalho do professor e que gera constantes debates
na construção de estratégias para o desenvolvimento educacional. A escolha desse tema deu-se
pelo fato de que a escola é um dos ambiente sociais onde ocorrem situações relacionadas ao
preconceito e discriminação. Na tentativa se superar essas situações é que se buscou
desenvolver alternativas que contribuíram para a superação do preconceito e discriminação
escolar promovendo a análise e reflexão sobre a diversidade existente na escola e na sala de
aula. A estratégia metodológica utilizada foi a construção de uma unidade didática onde foram
desenvolvidas atividades em sala de aula para despertar nos alunos a necessidade de
entendimento e da importância do conhecimento sobre a diversidade cultural. O trabalho foi
desenvolvido no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont de Cafelândia - PR, com os alunos das
5ª séries. Com os resultados positivos alcançados após a conclusão do projeto, ficou evidente a
viabilidade de se abordar e discutir o tema, pois observou-se uma mudança de comportamentos e
atitudes dos alunos diante do tema trabalhado.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Diversidade Cultural No Cotidiano Da Sala De Aula
Palavras-chave: A Diversidade Cultural, Racismo E Preconceito

Resumo: A proposta pedagógica visa buscar alternativas que contribuam para a superação o
preconceito e do racismo no ambiente escolar promovendo a análise e reflexão sobre a
Diversidade existente na escola e na sala de aula. Para auxiliar o professor do Colégio Estadual
Alberto Santos Dumont nesse desafio de trabalhar com tanta diversidade cultural existente,
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fazem-se necessário desenvolver junto aos professores de história atividades com estratégias
diferentes, que poderão ser usadas para facilitar seu trabalho na sala e em relação ao tema
proposto. Neste trabalho, apresentam-se diferentes estratégias para discutir e analisar as
questões que envolvem a diversidade cultural existente na escola, pois é a escola que participa na
elaboração de atitudes e valores essenciais á formação da cidadania de nossos educandos,
sendo que o direito a educação só será realmente pleno quando for assegurado aos sujeitos que
participa desse processo o direito à diferença. Para realização dessa atividade será usado
dinâmica, filme, vídeo e música, pois sabemos que juntos escola e educadores, podem e devem
desenvolver propostas e iniciativas que visam à superação do preconceito e da discriminação
dentro dos princípios éticos de igualdade, justiça, respeito mútuo às diferenças.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA BOTH EYNG
ORIENTADOR: ADRIAN ALVAREZ ESTRADA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A função do pedagogo no cotidiano da escola pública
Palavras-chave: pedagogo; identidade; função; escola pública

Resumo: O artigo propõe levantar questões pertinentes à função que o pedagogo desempenha
na escola pública. Para dar corporeidade ao trabalho, além da revisão literária resgatar-se-á a
condução do trabalho pedagógico em épocas passadas e a forma que é constituída a função e
atuação deste profissional na contemporaneidade educacional. Para melhor compreender a
identidade do pedagogo, far-se-á uma retrospectiva do curso de Pedagogia, a qual dará um
panorama da luta deste trabalhador da educação em ter sua profissão definida em ações que
dizem respeito ao trabalho que desenvolve e que não está imune às determinações das relações
sociais e produtivas que têm como objetivo valorizar cada vez mais o capital, por mais que os
Projetos Políticos Pedagógicos teorizem contrariamente esta ideia, e tentem suprimir do contexto
escolar o pedagogo multitarefa, adjetivo pejorativo dado a este educador na era globalizada e
neoliberalizante do atual momento. O esvaziamento das atividades do pedagogo o fazem um
profissional que se sente explorado e com suas perspectivas de trabalho escolar diminuídas,
havendo, por isso, necessidade de reflexão, de ações historicizadas e de desmistificação de sua
atuação para que se transforme a prática pedagógica no cotidiano da escola pública
Produção Didático-pedagógica
Título: A função do pedagogo no cotidiano da escola pública

Pedagogia 2009
Palavras-chave: pedagogo; identidade; contexto escolar.
Resumo: O artigo que ora se apresenta tem por objetivo levantar questões pertinentes à função
que o pedagogo desempenha atualmente na escola pública. Para dar corpo ao trabalho rever-se-á
a forma que se constituiu a função e atuação do pedagogo, bem como está seu processo de
constituição, nas diferentes perspectivas e concepções teóricas, ideológicas e políticas, por vezes
contraditórias, que são, na maioria das vezes, limitadoras de seu trabalho. Para melhor
compreender a identidade do pedagogo, é necessário realizar uma retrospectiva do curso de
Pedagogia, que fornece um panorama da luta deste trabalhador da educação em ter sua profissão
definida em ações que dizem respeito ao trabalho que desenvolve e que não está imune às
determinações das relações sociais e produtivas que têm como objetivo valorizar cada vez mais o
capital, mesmo nos espaços educativos, por mais que os Projetos Políticos Pedagógicos teorizem
contrariamente esta ideia, e tentem suprimir do contexto escolar a alcunha de pedagogo
multitarefa . O esvaziamento de suas atividades, percebidas pelo pedagogo, reduzem-no a um
profissional, que pela sua ação, se sente explorado e sem perspectivas de realização plena de
seu trabalho. E isto precisa ser revisto.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANGELICE MARY CORDAZZO BARBUR
ORIENTADOR: MARLI DE FATIMA RODRIGUES
IES: UEPG
Artigo
Título: EDUCAÇÃO E TRABALHO: uma proposta pedagógica para a Iniciação Profissional.
Palavras-chave: Iniciação profissional. Ensino Fundamental. Programa de iniciação profissional
como princípio educativo.
Resumo: Este artigo objetiva caracterizar a importância da iniciação profissional como princípio
educativo em âmbito da escola formal no nível do ensino fundamental. Esta prerrogativa está
prevista na LDBN, porém somente para o ensino médio, mas é relevante acontecer já no ensino
fundamental ações que estreitem a relação educação/ trabalho. Uma das principais causas da
evasão escolar no ensino fundamental é a necessidade do alunado trabalhar. Articulando-se
escola/trabalho propõe-se uma ação pedagógica que evidencie as especificidades do aluno
trabalhador, seus interesses, expectativas e necessidades. A fundamentação teórica que oferece
suporte para a compreensão do objeto de estudo, discute a relação entre educação e trabalho e
dimensiona a relação entre escolarização e iniciação profissional. Com base neste suporte
estrutura-se

o

PIPPE,

implantando

um

método

pedagógico

que

oferece

orientação,

acompanhamento e encaminhamento para a atividade profissional. Estruturado em dois blocos:
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Orientação Profissional e Encaminhamento/Acompanhamento Profissional e desenvolvido na
Escola Estadual Professor Amálio Pinheiro, com alunos da 8ª série do ensino fundamental,
promoveu-se ações que aliaram conhecimentos a experiências práticas. A escola tem potencial
para a iniciação do alunado na vida profissional, usando de práticas pedagógicas diferenciadas
que atendam seus anseios, evitando a evasão escolar e auxiliando na escolha adequada da
profissão.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importância da iniciação profissional como princípio
educativo Palavras-chave: trabalho; evasão;pobreza
Resumo: O presente estudo iniciou-se devido aos inúmeros questionamentos sobre alunos que
são filhos de catadores de papelão e que abandonam os bancos escolares para sua
sobrevivência, trocando a escola pelo penoso trabalho informal. Este projeto tem como meta
caracterizar a importância da iniciação profissional como princípio educativo para jovens de baixa
renda e propor soluções que retirem essas crianças deste ciclo vicioso de pobreza em que vivem.
O foco do projeto está relacionado com a permanência dos alunos na escola, melhorando assim a
aprendizagem dos mesmos e gerando possibilidades de melhores condições em seu futuro.
Quando o aluno percebe que o conhecimento formal traz benefício para a sua vida profissional e
educacional, ocorre uma mudança em seu comportamento, pois ele se torna consciente da
necessidade de permanência e continuidade de seus estudos. Com a implementação do projeto,
pretende-se: evitar a evasão escolar de jovens em função da necessidade de trabalho; possibilitar
cursos preparatórios para o futuro trabalho; viabilizar estágios em empresas. De acordo com a
L.D.B. (Lei de Diretrizes Básicas), o ensino fundamental no Brasil tem por objetivo a formação
básica do cidadão, assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e
fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sendo assim,
iniciativas como a apresentada no projeto tendem a colaborar com a permanência do aluno em
sala

de

aula,

proporcionando

oportunidades

de

uma

melhoria

de

vida

através

profissionalização, da valorização do estudo e desenvolvendo valores morais e de auto-estima.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANNA EDITH WEISS FERRAZ DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: SYDNEI ROBERTO KEMPA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

da
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Artigo
Título: Aspectos Históricos e Políticos das diferentes formações que interferem na Identidade
do Pedagogo e na sua Prática Escolar.
Palavras-chave: Identidade do Pedagogo; Prática Profissional; Formação do Pedagogo.
Resumo: O Artigo procura descrever o resultado da pesquisa realizada em torno da Identidade do
Pedagogo. Como objetivo principal procura a reflexão da prática profissional, a partir de aspectos
históricos e políticos da formação do pedagogo. Pela análise dos dados coletados, e pela
aplicação do Caderno Pedagógico, sintetiza a pesquisa realizada concluindo que é necessário o
repensar da profissão, o pedagogo deve ser visto como transformador da sua realidade, e a
construção de uma identidade deve partir da revisão das tradições, da significação social da
profissão, levando em conta os diferentes olhares que cada pedagogo faz ás suas atividades.
Produção Didático-pedagógica
Título: Aspectos Históricos e Políticos das diferentes formações que interferem na Identidade do
Pedagogo e na prática escolar.
Palavras-chave: Formação. Identidade. Prática escolar.
Resumo: A escolha da integração dos temas: A importância do projeto político pedagógico:
Avanços e fragilidades e a Identidade do Pedagogo, reúnem-se neste Caderno Pedagógico na
perspectiva de um trabalho que visa à reflexão do ambiente escolar e de seus autores. A prática
escolar é uma prática humana e histórica, nesta trama que também é política configura-se o
projeto político pedagógico. Este, construído pelos segmentos da escola. Para tanto, é necessário
que se invista em seus autores, ressignifique-se suas funções e a importância do papel de cada
integrante deste processo. Ao reelaborar o mosaico composto pela escola, percebe-se a intenção
da comunidade, sua legitimidade e identidade. Este diálogo propõe uma melhor compreensão da
realidade vivida, e, nesta dinâmica é de significativa relevância entender e promover o trabalho do
pedagogo como articulador de todo este processo. É uma ação reflexiva de caráter político e
intencional. Isto posto, a intenção aqui apresentada é desenvolver o projeto de intervenção na
perspectiva descrita, refletindo junto aos envolvidos a importância do trabalho e suas possíveis e
consequentes transformações, visando uma escola pública que se legitime por sua autonomia e
qualidade. A aplicação do Caderno Pedagógico será feita através de questionários de sondagem,
sugestões de leituras e textos para estudo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: APARECIDA FELIPPE CREMA
ORIENTADOR: ANA LUCIA FERREIRA AOYAMA
IES: UEL
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Artigo
Título: Repensando a indisciplina no contexto escolar: um estudo a partir de uma perspectiva
integradora
Palavras-chave: Indisciplina. Escola. Família.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar e provocar um debate das inquietações
que habitam o cotidiano escolar, no que se refere à indisciplina na escola. A relação professoraluno e escola-família no fazer pedagógico tornou-se um empurra-empurra de culpados. Afinal, de
quem é a culpa? Acredita-se que a indisciplina presente no cotidiano das escolas tem
comprometido muito a aprendizagem significativa e foi possível, a partir de uma análise
qualitativa, realizada por meio de pesquisa entre alunos e professores do ensino Fundamental e
Médio, traçar alguns dados sobre a realidade, a fim de problematizá-la. A pesquisa permitiu
chegar a dados inquietantes, que foram analisados pelo coletivo escolar. O trabalho ocorreu em
forma de grupo de estudos com os professores e de reuniões com os pais. O estudo possibilitou
desmistificar o senso comum quando do desdobramento da temática em foco e, através da leitura
de uma coletânea de textos de grandes teóricos, uma revisão da educação escolar na questão da
indisciplina na escola contemporânea.
Produção Didático-pedagógica
Título: Repensando a indisciplina no contexto escolar: um estudo a partir de uma perspectiva
integradora
Palavras-chave: indisciplina; escola; família.
Resumo: Sabemos que as queixas disciplinares deixaram de ser um evento esporádico para se
tornar um obstáculo frequente no dia-a-dia escolar. Parece-nos fundamental introduzir no
ambiente escolar um debate, a fim de polemizar, desinstalar, fazer pensar; família, escola e
comunidade sobre o tema indisciplina. O objetivo desse material é identificar e refletir sobre os
elementos que dificultam o aprendizado, a fim de que a discussão não caia no senso comum. No
geral, a indisciplina é tratada de maneira imediatista, sem a análise conceitual necessária. Este
material (Caderno Pedagógico) pretende propiciar por meio de estudos, reflexões e debates, o
aprofundamento acerca do tema e pensar ações ao seu enfrentamento, procurando favorecer um
ambiente para que o aluno se sinta responsável pelo seu desenvolvimento como cidadão crítico e
sujeito epistêmico. Analisar e discutir a função de cada sujeito envolvido no fazer pedagógico é o
que também objetiva este trabalho. O material é composto por textos com a abordagem do tema
específico, que serão trabalhados com o colegiado de professores por meio de Grupo de Estudos
com encontros semanais de quatro horas, num total de 5 encontros. Os encontros terão como
dinâmica: leitura, reflexão, discussão e uma síntese sobre ao tema estudado em cada encontro.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ARILDA DA LUZ MOLETTA
ORIENTADOR: NELSI ANTONIA PABIS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Família e Escola: uma parceria imprescindível para o sucesso escolar do aluno.
Palavras-chave: Família. Escola. Participação.
Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um trabalho desenvolvido como parte das
atividades do PDE. Consta de três momentos. O primeiro, um estudo bibliográfico sobre a
constituição familiar contemporânea, sobre o papel da família e da escola para o sucesso escolar,
bem como da relação de parceria entre a família e a escola. Tem como objetivo promover
discussão e reflexão a respeito da importância da participação da família na melhoria do
desempenho escolar dos alunos e buscar alternativas para atrair a família a participar com a
escola do processo de ensino e aprendizagem. No segundo momento, para se conhecer o
pensamento dos pais sobre a participação dos mesmos na escola foi realizada uma coleta de
dados por meio de questionário com questões abertas e fechadas, analisadas numa perspectiva
qualitativa. Participaram da pesquisa as famílias dos alunos da 6ª série da Escola Estadual Pio XII
- Irati - Paraná. A partir destes dados foi realizado o terceiro momento que consta de um trabalho
de intervenção através de reuniões debate com pais/responsáveis e professores, embasadas na
produção didático-pedagógica Caderno Pedagógico intitulado: Família e Escola: em busca do
sucesso escolar, produzido para o PDE, tendo como referência os estudos bibliográficos
realizados. Conclui-se que a família e a escola são as instituições capazes de darem
encaminhamento satisfatório ao desenvolvimento emocional, educacional e social dos
filhos/alunos, refletindo positivamente na aprendizagem escolar e, ainda, que a parceria entre elas
é imprescindível.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família e Escola: em busca do sucesso
escolar. Palavras-chave: família; escola; participação.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado com a finalidade de subsidiar as reflexões do
coletivo escolar acerca do papel da família e da escola na educação e sua real participação no
processo escolar, para que juntas estabeleçam um elo de cooperação entre si e promovam a
valorização da educação, visto que o objetivo da escola e da família é o mesmo: que o aluno
tenha sucesso em sua vida escolar. Dirige-se aos pais ou responsáveis pelos alunos das 6ª séries
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do Ensino Fundamental e a todos os profissionais da educação que vêem, nessa parceria, uma
possibilidade de contribuir para uma educação mais efetiva. Que juntas, família e escola, possam
fortalecer-se enquanto instituições formadoras. Para tanto, nesse caderno, propõe-se três
unidades, cujos temas serão trabalhados durante a Intervenção Pedagógica na Escola: A Família;
A Escola e a Valorização da Educação; Participação Família e Escola. Por meio de reuniões
debate, família e escola reúnem-se, num movimento de colaboração, para rever seus papéis,
refletir, debater, confrontar, buscar caminhos que permitam facilitar o entrosamento entre si e
propor ações efetivas que contribuam para o bom desempenho do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ARILDA RODRIGUES DA SILVA LONARDONI
ORIENTADOR: RUTH IZUMI SETOGUTI
IES: UEM
Artigo
Título: A Rotatividade de Docentes nas Séries Finais do Ensino Fundamental e as Implicações
na Qualidade do Ensino
Palavras-chave: Rotatividade de docentes, escola pública, qualidade de ensino.
Resumo: O artigo teve como objetivo refletir acerca dos fatores que interferem na qualidade do
ensino, com destaque no fator rotatividade de docentes. Inserimos a proposta desse estudo
recorrendo aos fatores que, na visão dos professores da escola púbica interferem na qualidade do
ensino, problematizando, especialmente, o fator rotatividade dos docentes, por acreditar na
incompatibilidade entre as condições de trabalho a que os professores encontram-se submetidos
e os pressupostos da gestão democrática que implica, sobretudo, no trabalho coletivo na escola.
No entendimento dos professores a rotatividade implica em uma série de dificuldades para a
concretização do trabalho coletivo nas escolas públicas, inviabilizando a construção de uma
prática condizente com os enunciados pela legislação que ampara a educação e que apontam a
necessidade de os profissionais da educação comprometer-se com o trabalho coletivo. A
rotatividade, portanto, inviabiliza a consolidação de espaços significativos de discussão e
crescimento profissional. O compromisso de todos com a sua missão possibilita a construção de
uma política educacional e de gestão escolar democrática na escola pública, capaz de contribuir
com o avanço da escola em direção à sua autonomia. Uma autonomia que pode se efetivar pela
capacidade de a escola colocar em ação uma proposta efetivamente democrática.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A Rotatividade de Docentes nas Séries Finais do Ensino Fundamental e as Implicações
na Qualidade do Ensino
Palavras-chave: Rotatividade de Docentes; Qualidade do Ensino; Aprendizagem Escolar
Resumo: Pressupondo-se, que a rotatividade dos docentes nas séries finais do ensino
fundamental pode resultar em baixo desempenho de aprendizagem dos alunos na escola, a
presente proposta justifica-se à medida que se pretende elucidar as implicações desse fator na
qualidade da educação. A pesquisa tem como objetivo levantar o percentual de docentes fixos e a
taxa de rotatividade de professores das séries finais do ensino fundamental da Escola Estadual
Princesa Izabel de Umuarama, no período de cinco anos, visando subsídios para a melhoria da
qualidade do ensino, em conformidade com os resultados evidenciados nas avaliações realizadas,
tanto no cotidiano da escola como em nível nacional. As estratégias contemplarão um conjunto de
procedimentos, idéias, vivências e práticas que permitirão compor o cenário em que se
concretizam as práticas de gestão da Escola, envolvendo professores, diretores e pedagogos. Na
análise do material empírico buscaremos discutir em conjunto com os participantes, através de um
curso em parceria com a Universidade Estadual de Maringá - UEM, no 3° período do Plano de
Desenvolvimento Educacional - PDE e de observações no cotidiano da escola, as implicações do
fator rotatividade dos docentes nas séries finais do ensino fundamental, procurando indícios da
relação deste fator com a qualidade do ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ARLETE ROSSA BARBOSA
ORIENTADOR: MABEL DE BORTOLI
IES: UEPG
Artigo
Título: Um desafio: formar para transformar.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação de jovens e adultos; Reflexão;
Sistematização do conhecimento; prática pedagógica.
Resumo: Os professores que atuam com jovens e adultos, em sua maioria não possuem
formação específica e encontram-se despreparados para atuarem com os educandos que fazem
parte de um contexto marcado por características próprias, quase sempre trabalhadores com
passagem ou não pela escola, em defasagem idade/série. Educandos esses, que possuem
experiências próprias e participam ativamente no meio em que vivem, diferente dos alunos do
ensino regular. Essa realidade deve levar o professor da EJA a adotar diferentes práticas
pedagógicas, valorizando e respeitando as experiências e conhecimentos dos alunos. Os desafios
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do trabalho docente extrapolam o campo da sua formação e, para isso, é necessário que se
busque a formação continuada. Optou-se, então, em proporcionar momentos para que o professor
da EJA possa refletir a sua prática pedagógica, trocar experiências com colegas de outras áreas,
fazer uma análise detalhada da atual Proposta Pedagógica Curricular, alguns documentos
relacionados às mudanças que ocorreram e conhecer o histórico da Educação de Jovens e
Adultos. Espera-se que, com esses momentos, haja uma reconstrução da prática dos professores,
ampliação dos conhecimentos em relação à modalidade de EJA teoricamente, porque o que se
percebe é que muitos aprendem a trabalhar somente na prática através de suas experiências,
necessitando de estudo sistematizado e de reflexão.
Produção Didático-pedagógica
Título: um desafio: Formar para transformar
Palavras-chave: Formação de professores; Educação de jovens e adultos; Reflexão;
Sistematização do conhecimento; prática pedagógica.
Resumo: Os professores que atuam com jovens e adultos, em sua maioria não possuem
formação específica e encontram-se despreparados para atuarem com os educandos que fazem
parte de um contexto marcado por características próprias, quase sempre trabalhadores com
passagem ou não pela escola, em defasagem idade/série. Educandos esses, que possuem
experiências próprias e participam ativamente no meio em que vivem, diferente dos alunos do
ensino regular. Essa realidade deve levar o professor da EJA a adotar diferentes práticas
pedagógicas, valorizando e respeitando as experiências e conhecimentos dos alunos. Os desafios
do trabalho docente extrapolam o campo da sua formação e, para isso, é necessário que se
busque a formação continuada. Optou-se, então, em proporcionar momentos para que o professor
da EJA possa refletir a sua prática pedagógica, trocar experiências com colegas de outras áreas,
fazer uma análise detalhada da atual Proposta Pedagógica Curricular, alguns documentos
relacionados às mudanças que ocorreram e conhecer o histórico da Educação de Jovens e
Adultos. Espera-se que, com esses momentos, haja uma reconstrução da prática dos professores,
ampliação dos conhecimentos em relação à modalidade de EJA teoricamente, porque o que se
percebe é que muitos aprendem a trabalhar somente na prática através de suas experiências,
necessitando de estudo sistematizado e de reflexão.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ATILA COSTA
ORIENTADOR: SYDNEI ROBERTO KEMPA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: Conselho escolar: participação do processo democrático de gestão
Palavras-chave: Conselho Escolar; Participação; Autonomia; Gestão
Democrática; Conhecimento.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de pesquisa realizado durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) 2009, desenvolvido no colégio de atuação de ensino médio
por blocos e médio integrado de Guaratuba. A temática abordada referiu-se ao órgão do Conselho
Escolar, tendo como objeto de estudo sua participação e conhecimento dos processos
democráticos educacionais. Para esta investigação foi adotado o encaminhamento metodológico
qualitativo da pesquisa-ação que evidencia a intervenção durante o processo, promovendo
reflexões e mudanças nas ações posteriores, somando-se a isto um embasamento teórico como
referência a autores como Paro, Veiga, Navarro, Abranches entre outros. O trabalho também
contemplou entrevistas com os conselheiros escolares da instituição, estudo ao material didático
elaborado para este fim, evidenciando conceitos pertinentes ao processo democrático de gestão
como a participação, autonomia, colegiados e as legislações que embasam suas atuações (LDB,
Constituição Brasileira, Estatuto do órgão, Projeto Político Pedagógico). Pode-se ressaltar neste
estudo que se torna necessário um profundo conhecimento dos processos democráticos para
fortalecer a ação de um Conselho Escolar atuante.
Produção Didático-pedagógica
Título: CONSELHO ESCOLAR: Participação do processo democrático de gestão
Palavras-chave: Conselho Escolar; Participação, Autonomia; Gestão Democrática.

Resumo: Ao propor-se a temática de estudo sobre o Conselho Escolar, esteve presente o
interesse em entender a forma de participação e articulação deste órgão em uma gestão
democrática da escola pública. O diálogo com autores que pesquisam a gestão democrática, as
legislações e mecanismos de concretização desta esclarece alguns pontos de discussão.
Portanto objetivo deste estudo é a reflexão junto com o Conselho Escolar sobre os processos
democráticos de educação e seus posicionamentos diante deles e como, em conjunto, participar e
construir uma EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. Para isso, dividiu-se este diálogo, primeiramente, em
4 frentes de estudo encontrados nas 7 unidades, seguindo, cada uma, a sequência lógica
conforme exposto a seguir: 1. Concentrando as idéias: vídeo inicial; 2. Contextualizando:
proposições teóricas; 3. Organizando as idéias: debate sobre o assunto e do registro das
conclusões; 4. Continuando o assunto: sugestão de leitura de aprofundamento. E todas as
unidades, intituladas como: I Educação: função social; II Gestão Democrática; III o Conselho
Escolar; IV Participação; V Autonomia; VI Projeto Político Pedagógico; VII - Conselho Escolar –
desafios. O caderno será trabalhado através de encontros, pré-definidos com os Conselheiros
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Escolares do estabelecimento, podendo ser utilizado posteriormente com futuros conselheiros
visando uma reflexão sobre o papel na comunidade escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: AUREA RODRIGUES RAMALHO
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Prática Avaliativa: instrumentos e critérios de avaliação e suas manifestações didáticopedagógicas.
Palavras-chave: Avaliação; ensino/aprendizagem; instrumentos e critérios de avaliação.
Resumo: O trabalho, que hora se apresenta, teve como objetivo elaborar estudos e reflexões
sobre práticas avaliativas. Observou-se que o professor, ao elaborar as atividades avaliativas,
deve fazê-las com clareza e objetividade para que o aluno possa realmente entender a tarefa
proposta e, dessa forma, expressar seu entendimento sobre aquilo que foi solicitado. No entanto,
percebe-se uma contradição no ato de avaliar em relação ao estabelecimento de critérios
avaliativos. Devido a uma avaliação historicamente autoritária e excludente, os professores ainda
apresentavam dificuldades em avaliar e fazer uma articulação entre instrumentos e critérios de
avaliação da aprendizagem escolar como um processo contextualizado do ensino-aprendizagem.
Foram realizados estudos e reflexões sobre a prática avaliativa de maneira que fosse mais justa e
democrática e que também viesse de encontro com a proposta política educacional comprometida
com os fundamentos das Diretrizes Curriculares do Estado da Educação. A proposta de estudo
promoveu diálogo entre os profissionais em educação, tendo como fundamentação os
instrumentos e critérios de avaliação da aprendizagem, pensando e repensando a prática
avaliativa no processo de ensinar e aprender. A metodologia utilizada para dar suporte a esse
trabalho caracterizou- se em uma pesquisa bibliográfica na forma descritiva qualitativa, onde os
fundamentos teóricos e práticos nos proporcionaram uma ação/reflexão/ação sobre a forma
contextualizada e mediadora no processo de avaliação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Prática Avaliativa: instrumentos e critérios de avaliação e suas manifestações didáticopedagógicas.
Palavras-chave: Palavras-chave: Avaliação; ensino/aprendizagem; instrumentos e critérios de
avaliação.
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Resumo: O professor ao elaborar as atividades avaliativas deve fazê-los com clareza e com
objetividade para que o aluno possa realmente entender a tarefa solicitada, dessa forma poderá
expressar seu entendimento sobre aquilo que foi solicitado. No entanto percebe-se uma
contradição no ato de avaliar, entre teoria e prática em relação ao estabelecimento de critérios
avaliativos. Devido a uma avaliação historicamente autoritária e excludente os professores ainda
apresentam dificuldades em avaliar e fazer uma articulação entre instrumentos e critérios de
avaliação da aprendizagem escolar como um processo contextualizado do ensino-aprendizagem.
É preciso realizar estudos e rever a prática avaliativa de maneira que seja mais justa e
democrática, articulado-a uma política educacional comprometida com os fundamentos das
Diretrizes Curriculares do Estado da educação. Desenvolver um estudo sobre prática avaliativa
tendo como componentes básicos os instrumentos e critérios de avaliação da aprendizagem, a fim
de garantir a efetivação do processo ensino/ aprendizagem. Promover um diálogo entre os
profissionais em educação, tendo como fundamentação os instrumentos e critérios de avaliação
da aprendizagem, pensando e repensando a prática avaliativa no processo de ensinar e aprender.
A metodologia será um estudo dialógico sobre avaliação da aprendizagem, permitindo estabelecer
um diálogo analítico entre a teoria e a prática pedagógica, onde os fundamentos teóricos e
práticos nos permitirão uma ação/reflexão/ação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: BELONI D'APARECIDA DE SOUZA PINTO
ORIENTADOR: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A indisciplina na escola e a crise da autoridade docente
Palavras-chave: indisciplina - disciplina - autoridade - educação
Resumo: Este trabalho apresenta a sistematização do trabalho realizado na implementação do
projeto de intervenção pedagógica realizado com professores do Quadro Próprio do Magistério, no
Município de Mangueirinha, Estado do Paraná. A proposta foi fazer uma reflexão acerca do
envolvimento dos professores em torno da problemática da indisciplina na escola e a crise da
autoridade do professor. O objetivo principal foi debater, junto aos professores, os percursos
didáticos pedagógicos que possam prevenir os conflitos em sala de aula, elencando, a partir de
diversas situações escolares difíceis, algumas possibilidades de intervenção e ações práticas que
o professor pode fazer para administrá-las de modo educativo. Procurou-se responder a
questionamentos como: a indisciplina é o único fator responsável pela defasagem de
aprendizagem dos alunos? Que estratégias e/ações podemos criar para amenizar o problema da
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indisciplina em sala de aula? Que tipo de disciplina queremos? Que tipo de professor eu sou?
Repressivo ou libertador? A metodologia utilizada foi a de pesquisa de campo e o referencial
teórico teve como principais autores:Zaguri (2006), Blin & Gallais- Deulofeu (2005), Pimenta
(1999), Tardiff (2002), entre outros. Entendemos que as crises que decorrem dentro da escola
derivando da relação entre aluno e professor não se restringem ao campo educacional, mas estão
relacionadas com as crises da instituição familiar, dos valores, dos costumes, da economia, dos
preceitos religiosos, da instituição política, da força das mídias, etc.
Produção Didático-pedagógica
Título: A indisciplina na escola e a crise da autoridade docente
Palavras-chave: indisciplina; autoridade; saberes docentes

Resumo: Este projeto tem como finalidade discutir alguns textos que se referem a indisciplina no
contexto escolar que afligem alguns dos educadores tais como: conduta de classe, confrontos,
perturbações, dificuldades comportamentais, práticas pedagógicas entre outros. O projeto foi
desenvolvido na Escola Estadual Coronel Misael Ferreira Araujo-Ensino Fundamental com um
grupo de 15 Professores QPM que atuam no período vespertino. A temática que norteará as
discussões é Indisciplina na Escola: Quais Suas Causas e Efeitos? Este turno foi selecionado por
apresentar o maior índice de problemas e conflitos na escola. O projeto será desenvolvido em
forma de grupo de estudo aos sábados, no período de agosto de 2010 a outubro de 2010 com
carga horária final de 32 horas. O objetivo principal do projeto é descrever de maneira mais
objetiva os diversos problemas que afligem os professores em suas práticas cotidianas e propor
uma reflexão com base em abordagens explicativas. Os objetivos específicos são: debater junto
aos professores os percursos didáticos e pedagógicos que possam prevenir os conflitos da sala
de aula. Elencar a partir de diversas situações escolares difíceis, algumas possibilidades de
intervenção e ações práticas que o professor pode fazer para administrá-las de modo educativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: BERENICE TEODOROVICZ
ORIENTADOR: SANDRA SUELY SOARES BERGONSI
IES: UFPR
Artigo
Título: Pro-Funcionário: a formação da identidade do educador.
Palavras-chave: Funcionários. Formação. Participação. Gestão. Pro-Funcionário.
Resumo: O presente artigo discute o processo de formação inicial e continuada dos Agentes
Educacionais que compõem o quadro de funcionários das escolas do Paraná, mais
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especificamente do Colégio Estadual Yvone Pimentel - Ensino Fundamental, Médio e EJA,
explicitando as dificuldades, possibilidades e conquistas destes funcionários em sua história.
Mostra a necessidade de se pensar e desenvolver ações voltadas a participação de todos os
segmentos da escola nas decisões, objetivando a efetiva democratização da gestão escolar,
respeitando as especificidades das diferentes funções desempenhadas no seu interior. Parte da
questão: participar dos cursos técnicos do Pro-Funcionário está alterando a rotina de trabalho dos
Agentes educacionais e mudando sua postura frente aos desafios encontrados para participar da
efetivação de uma gestão mais democrática em nossas escolas? A pesquisa aponta para a
necessidade de se repensar a formação inicial e continuada desses profissionais uma vez que seu
modelo e conteúdos não parecem estar articulados com a realidade cotidiana do trabalho no
interior da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Todos Somos Educadores.
Palavras-chave: Gestão democrática, formação, funcionários, participação.
Resumo: O trabalho pedagógico na escola hoje requer uma nova postura de todos os envolvidos
no processo de aprendizagem, pois o administrativo e o pedagógico na escola exigem uma
tomada de decisões coletiva e de ações profissionais, ou seja de uma gestão democrática, onde
todos tenham conhecimento da sua função na construção desta gestão. Esse trabalho tem como
objetivo orientar o trabalho da Equipe pedagógica quanto a participação dos funcionários nas
instâncias colegiadas e mostrar a importância da formação inicial e continuada para todos Por
meio de um texto ilustrado procura-se dialogar com os funcionários a respeito da sua formação e
participação nas ações da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: BERNADETE PERAO MORO
ORIENTADOR: DANIELA DE MAMAN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Gestor Escolar: Mediação entre as Dimensões Administrativas e
Pedagógicas Palavras-chave: Gestão participativa; pedagógico; administrativo.
Resumo: Este texto de pesquisa busca divulgar os resultados de investigação obtidos pelas
demandas educacionais, que caracterizam as dimensões administrativas e pedagógicas da
gestão escolar, no sentido de delinear a atuação do gestor escolar, bem como, de elaborar um
quadro descritivo das funções e/ou ações do gestor no cotidiano escolar, junto ao corpo docente,
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aos alunos, aos Agentes Educacionais I e II e aos Órgãos Colegiados existentes no Colégio
Estadual Irmã Maria Margarida, Ensino Médio e Normal, localizado no município de Salto do
Lontra, Estado do Paraná. A pesquisa tem como objetivo descrever as atividades realizadas
durante o período de aplicação do projeto de intervenção pedagógica, do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, turma de 2009. Pretendemos, ao desenvolver a pesquisa
que resultou neste artigo, explicitar quais são as ações que caracterizam as dimensões
Administrativas e as Pedagógicas, buscando qualificar o trabalho do gestor no ambiente escolar.
Relataremos a fundamentação teórica e as atividades pedagógicas realizadas durante a
Implementação. Dentre elas, destacam-se a pesquisa etnográfica e a observação participativa
além de, posteriormente, o desenvolvimento de oficinas que envolveram professores, Agentes
Educacionais I e II, gestores, equipe pedagógica e Órgãos Colegiados com o objetivo de leitura,
discussão, análise e construção de um quadro descritivo da gestão participativa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Gestor Escolar: Mediação entre as Dimensões Administrativas e Pedagógicas
Palavras-chave: Gestão. Participativo. Pedagógico. Administrativo. Mediação.

Resumo: Este estudo justifica-se pelo fato de que o ambiente de trabalho e comportamento
humano são ações, as quais podemos caracterizar como previsíveis, podendo ser, segundo LÜCK
(2006) controláveis através de normas e regulamentos, os quais garantiriam a manutenção das
ações do gestor escolar. Tanto os professores, alunos e funcionários são participantes ativos
deste processo de gestão, a qual caracterizamos em suas dimensões como administrativa e
pedagógica. A partir destes pressupostos busca-se analisar, compreender e explicitar as
demandas que cada dimensão da gestão escolar comporta, bem como tornar público entre o
corpo docente da instituição pesquisada. Esta pesquisa é de cunho qualitativo descritivo, ou seja,
desenvolve-se segundo a análise da pesquisadora e propõe-se a descrever duas diferentes
situações vividas pelo profissional da gestão escolar. Pesquisa bibliográfica; Pesquisa etnográfica;
Pesquisa participante; Apresentação de um quadro demonstrativo com as dimensões
administrativas e pedagógicas contidas na Proposta Pedagógica do Colégio, Pressupostos
teóricos e sugestões dos professores e funcionários; Oficinas envolvendo os segmentos da
escola; Construção e análise de gráficos; Caderno temático e produção do artigo final. Espero
assim, estar contribuindo para que os gestores escolares tenham uma postura democrática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: BRIGIDA DE VICO BIANCHI
ORIENTADOR: CELSO DAVI AOKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: Caminhos para a paz no cotidiano escolar
Palavras-chave: Violência. Educação. Família. Escola.
Resumo: Este artigo debate o fenômeno da violência no interior das escolas públicas do Paraná,
tendo como foco principal a relação professor aluno. Utilizou-se como referência dados coletados
no Colégio Estadual Dona Moralina Eleutério – EFM. Verificou-se, no juízo dos colaboradores,
destaque especial à desestruturação familiar, o que leva à ausência de valores e
consequentemente a ausência de limites. A perda desses valores sociais se reflete na perda da
autoridade dos pais e se estende à desautoridade do docente. A essas posturas negativas
agregam-se o desinteresse pelos estudos e o descaso pela aquisição de conhecimento como
fonte de ascensão social. Instalou-se nas escolas, um clima avesso ao cumprimento de regras pequenas violências que desencadeiam o absentismo de alunos e professores. Faz-se, pois,
urgente aproximar a família da escola. Problemas relacionados à violência, só poderão ser
minimizados com um trabalho em conjunto, sem dispensar a relevante atuação do Estado. Referirse ao Brasil como país do futuro significa ter sempre presente o conceito de responsabilidade, o
que, hoje, parece estar em toda parte, mas em lugar nenhum para suprema comodidade de todos.
Assim, somente o exercício rotineiro, contínuo da responsabilidade, agora, poderá construir o
amanhã.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Temático- Diferentes Questões em Busca de uma Educação de Qualidade
Palavras-chave: Violência; evasão escolar; formação continuada; educação de
qualidade;indisciplina
Resumo: Os temas abordados neste Caderno Temático-Diferentes Questões em Busca de uma
Educação de Qualidade são: Caminhos para a paz no cotidiano escolar; Indisciplina: Uma
problemática vivenciada no cotidiano escolar; Um estudo sobre a evasão escolar e o compromisso
dos envolvidos no processo; Plano de trabalho docente: Elemento Fundamental da Prática
Pedagógica e Formação Continuada no Espaço Escolar. Enquanto pedagogas acreditamos serem
estes temas caminhos viáveis para a superação das dificuldades sentidas no interior da escola e
nas relações que se estabelecem na sala de aula. Concluímos assim, que a proposta pedagógica
deste caderno têm como objetivo principal a efetividade de uma educação de qualidade a todos os
alunos, quer pelo trabalho do pedagogo, quer pela atuação do professor compromissado, quer
pelo envolvimento de toda a comunidade escolar, como também dos demais segmentos da
sociedade, e, ainda pela postura consciente de alunos críticos, criativos, autônomos, responsáveis
e atuantes na sociedade pelo exercício pleno da cidadania.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CACILDA FRANCA MONTESSO
ORIENTADOR: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA PERRUDE
IES: UEL
Artigo
Título: Qualidade de ensino no âmbito do projeto político pedagógico .
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Qualidade de Ensino. IDEB.

Resumo: O presente artigo discute alguns dos fatores que interferem na qualidade de ensino da
escola pública. O debate ocorreu por meio do projeto denominado Qualidade de Ensino no Âmbito
do Projeto Político Pedagógico, que teve por objetivo geral discutir as dimensões da qualidade da
educação através do Projeto Político Pedagógico, tendo como foco de análise os resultados do
IDEB e a qualidade de ensino. A intervenção foi realizada por meio de grupo de estudos, com a
participação de professores das séries finais do Ensino Fundamental e pedagogos. Os resultados
das reflexões e debates ocorridos durante os encontros são apontados neste texto, os quais
deverão ser inseridos na realimentação do PPP, indicando que muito deve ser feito para alcançar
a qualidade de ensino almejada, fazendo que as dificuldades encontradas sejam compreendidas
dentro de uma esfera mais ampla dos papéis sociais atribuídos à escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Qualidade de ensino no âmbito do projeto político pedagógico
Palavras-chave: gestão; projeto político pedagógico; qualidade de educação; sistema de
avaliação; nacional.
Resumo: Este caderno é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná
(PDE), uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, de retorno dos profissionais da educação
aos estudos acadêmicos e possibilitando uma experiência de aproximação entre prática e teoria
no cotidiano da escola, de forma coletiva. O objetivo deste caderno temático tem como foco a
análise e reflexão do Projeto Político Pedagógico (PPP), partindo do pressuposto que sua
construção coletiva possibilitará a qualidade de ensino, caso seja discutido e refletido
coletivamente. Serão realizadas reflexões com temas relacionados ao PPP, a qualidade de ensino
e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), através de Grupos de Estudo, com o
intuito de proporcionar um estudo teórico acerca do PPP, dando suporte aos professores, a fim de
realizarem um trabalho pedagógico com maior embasamento teórico e crítico, buscando uma
melhor qualidade de ensino. Pensar a educação de qualidade como uma fonte disseminadora do
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saber, seria necessário incorporar o grande número de excluídos à escola, independente do
motivo, e pensar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária que buscasse atender a
todos, com qualidade. Neste percurso, apresento este trabalho que não deve ser interpretado
como um manual, fechado em si mesmo, mas como um passo inicial de aprofundamento do tema
proposto.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARLA TRISTAO MARTINS
ORIENTADOR: FRANCISMARA NEVES DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Adolescência em questão: possíveis relações com o não aprender.
Palavras-chave: educação; programa de desenvolvimento educacional; adolescência; insucesso
escolar.
Resumo: O presente artigo objetiva apresentar os resultados do trabalho de pesquisa e
intervenção desenvolvido no Colégio Estadual Barão do Rio Branco- Ensino Fundamental e
Médio, no contexto do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2009. A problemática
levantada refere-se à questão da adolescência e as possíveis relações com o não aprender e
objetivou realizar junto aos professores da 5ª série um levantamento das significações sobre o não
aprender. A metodologia utilizada foi a pesquisa da natureza qualitativa na modalidade de
pesquisa descritiva. Mediante entrevistas semi estruturadas realizadas com 16 professores que
atuam nas 5ª séries, 37 alunos da 5ª série (MA) do período da manhã e 31 alunos da 5ª série (TD)
do período da tarde. Situações oportunizadoras de reflexão foram criadas em reuniões específicas
nas quais os dados foram apresentados aos professores e depois aos alunos separadamente. No
caso dos professores a apresentação dos resultados desencadeou reflexões e discussões sobre a
literatura que sustenta as análises neste artigo e que tem como foco a adolescência, suas
principais demandas e o fracasso escolar. Ações foram desencadeadas pelo grupo de professores
e estão sendo implementadas na atuação pedagógica junto aos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Em Pauta o Não Aprender nas Salas de Apoio à Aprendizagem: Processos de Exclusão,
Evasão Escolar e (RE) Significação do Aprender.
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; salas de apoio à aprendizagem; adolescência.
Resumo: O perfil do aluno que chega no¨6º ano do Ensino Fundamental indica um momento de
transição entre a infância e adolescência(mais ou menos 11anos). No cotidiano escolar é possível
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constatar nesta série, um acentuado número de alunos com dificuldade de organização pessoal,
baixo aproveitamento dos conteúdos e dificuldade de concentração e socialização. Há também
uma rotatividade de professores nas unidades escolares todos os anos, sendo que a maioria
deles não possui formação pedagógica específica para a atuação no sexto ano e na
especificidade das salas de apoio à aprendizagem. Objetivamos no presente trabalho
proporcionar ao corpo docente da referida unidade escolar um espaço de reflexão sobre a
adolescência e as dificuldades de aprendizagem visando à elaboração conjunta de propostas de
atuação neste contexto. Como metodologia, a pesquisa qualitativa na modalidade de estudo de
caso envolverá a realização de grupo de estudo com os professores. Espera-se como resultado
que a reflexão possa oportunizar mudança acerca do não aprender na sala de apoio à
aprendizagem como também aos alunos do 6º ano do ensino regular que apresentam dificuldades
de aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARMELIA MADALENA POLEZE
ORIENTADOR: CLARICE SCHNEIDER LINHARES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Pré-conselho de classe com alunos
Palavras-chave: Avaliação coletiva; participação do aluno; gestão democrática.
Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a participação do aluno no Pré-Conselho de
Classe. O estudo tem a intenção de aprofundar e refletir sobre o Pré-conselho de Classe realizado
no Colégio Estadual Gabriela Mistral - EFM. Também pretende contribuir para a democratização
das relações no espaço escolar partindo da hipótese de que o Pré-conselho de Classe, enquanto
parte da instância colegiada do Conselho de Classe, é um espaço de avaliação permanente e
coletiva. Acredita-se que o mesmo contribui para a democratização das relações presentes na
comunidade escolar. O Pré-conselho de Classe, diante de suas atribuições, deverá conduzir a
uma modificação das relações e possibilitar uma gestão democrática efetiva e se, enquanto parte
da instância colegiada se preocupa com processos avaliativos capazes de reconfigurar o
conhecimento, como também rever as relações pedagógicas, as alternativas possíveis e contribuir
para se alterar a própria organização do trabalho pedagógico presente no Projeto PolíticoPedagógico da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno temático: pré-conselho de classe com alunos
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Palavras-chave: Pré-conselho; avaliação; democracia; alunos.
Resumo: Este Caderno Temático tem como objetivo demonstrar como realizar o pré-conselho de
classe na Instância colegiada do Conselho de classe. Será um momento para análise dos
avanços e dificuldades dos alunos, análise do trabalho pedagógico desenvolvido pelos
professores e da equipe escolar. O Pré-Conselho de Classe com alunos deve ocorrer a cada
bimestre, com a duração de mais ou menos cem minutos por turma e contar com a presença de
todos os alunos da classe, com a mediação do pedagogo, professor coordenador de turma ou
Diretor da escola. O pedagogo é mediador e deve conduzir a reunião do Conselho de forma
democrática, não perdendo de vista o objetivo da reunião que é buscar subsídios para melhorar a
qualidade do ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARMELITA DE FATIMA MARQUES
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem escolar: da prática de exclusão à promoção da
aprendizagem Palavras-chave: avaliação; processo; aprendizagem.
Resumo: O trabalho desenvolvido tem a intenção de refletir sobre as contradições, avanços e
desafios que ocorrem em relação à avaliação da aprendizagem no âmbito escolar. O objetivo
central constitui-se em desvelar qual a concepção que alguns profissionais e alunos do curso de
formação de docentes em nível Médio apresentam sobre avaliação da aprendizagem e como esta
influencia na sua forma de avaliar. Durante o processo de pesquisa foram realizados grupos de
estudos sobre o tema, no qual foram aplicados questionários para professores e alunos do curso
de formação de docentes, bem como pesquisas e reflexões feitas pelos participantes do GTR ,
buscando-se, dessa forma, compreender melhor a complexidade que envolve o processo
avaliativo dentro de uma pedagogia histórico-crítica. Pensar em avaliação da aprendizagem
significa conhecer os elementos que a constituem, ou seja, seus objetivos, critérios e
instrumentos, pois só assim, poderemos pensar em formas de mediar e interferir positivamente
nas práticas avaliativas de nossas escolas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação: contradições, avanços e desafios na prática escolar
Palavras-chave: Avaliação; ensino; aprendizagem.
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Resumo: O esforço para superar as fragmentações deixadas na formação profissional, a
conquista do consenso e da homogeneidade em torno de um projeto comum é ainda utópico,
tendo em vista as condições em que a educação vem sendo desenvolvida em nosso país. Porém,
há exemplos de trabalhos coletivos realizados no interior da escola em que a participação dos
sujeitos envolvidos possibilita a construção de uma identidade a partir da diversidade. E, mais que
isso, traz um sentido à função da escola e o engajamento dos sujeitos nas ações promovidas.
Partindo do pressuposto de que os desafios nas escolas são vários e a avaliação da
aprendizagem é um deles, elaborou-se o Caderno Temático - Avaliação: contradições, avanços e
desafios na prática escolar, direcionado aos pedagogos, coordenadores de cursos, professores e
demais profissionais da escola como uma forma de subsidiar as reflexões sobre o tema. O
material didático-pedagógico tende a proporcionar o aprofundamento teórico-metodológico e
reflexões sobre o tema, de modo a visualizar a forma como cada escola tem encaminhado o seu
processo de avaliação no ensino-aprendizagem. Diagnosticando a forma como esse processo
ocorre, o trabalho coletivo realizado pelos sujeitos ( aluno, professor, pedagogos, diretores,
funcionários e pais) poderá indicar quais as direções e ações que a escola precisa percorrer para
tornar-se democrática, transparente e inclusiva, atendendo com qualidade sua real função social
de ensinar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARMEN ELISABETH SCHEIBE FERREIRA
ORIENTADOR: LAURETE MARIA RUARO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Desafio Pedagógico: Tecnologias digitais no contexto escolar
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Educomunicação. Contexto escolar. Prática pedagógica.
Resumo: O presente artigo trata das atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento
Educacional do Governo do Estado do Paraná da turma do ano de 2009. Tem como finalidade
refletir e apresentar os resultados da pesquisa-ação sobre as tecnologias digitais e a
educomunicação no contexto escolar. O grupo participante da pesquisa foram os professores do
Colégio Estadual José de Anchieta de União da Vitória. Parte-se do pressuposto de que as
tecnologias digitais e a educomunicação devem ser utilizadas nas escolas com compromisso e
responsabilidade relacionadas aos conteúdos curriculares para apropriação do conhecimento
historicamente construído pela humanidade e formação de cidadãos plenos. A partir dos estudos
teóricos apresenta-se o entendimento atual sobre o uso das tecnologias de informação e
comunicação como metodologia para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. De forma
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descritiva são apresentados os resultados dos dados coletados pela pesquisa de campo realizada
para diagnóstico das necessidades e fragilidades do público-alvo deste estudo em relação ao
tema abordado. Relata-se a produção, conteúdos e metodologia abordados no Caderno
Pedagógico e a forma de implementação do projeto na escola. Este estudo ratifica a necessidade
da continuidade de oferta de cursos de formação continuada aos profissionais da educação para
incorporação do uso das novas mídias na prática pedagógica. Destaca-se a relevância da postura
e atitudes dos diretores e equipes pedagógicas das escolas para que as tecnologias digitais
estejam presentes, em quantidade, qualidade e adequada manutenção para que seu uso seja
produtivo no processo de ensino-aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desafio Pedagógico: Tecnologias digitais no contexto escolar
Palavras-chave: Tecnologias digitais; educomunicação; prática pedagógica; recursos didáticos.
Resumo: O caderno pedagógico aborda a educomunicação e tecnologias digitais no contexto
escolar, sob o título “Desafio Pedagógico: Tecnologias digitais no contexto escolar”. As
tecnologias modernas ocupam, cada vez mais, espaço de informação e consumo que marcam a
cultura contemporânea, o que produz resultados significativos no ato de ver, aprender e reagir das
pessoas. A partir dos textos, recursos audiovisuais, propostas de reflexões, debates e atividades
práticas deste material, objetiva-se o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos professores a
partir da compreensão das variantes propiciadas pelas novas tecnologias constituídas de
instrumentos de linguagens pedagógicas facilitadoras para a construção do conhecimento. O
material é composto por cinco unidades: A Educomunicação no Contexto Escolar que descreve a
importância da análise e produção crítica das mídias; A Internet Como Instrumento de Pesquisa,
meio pelo qual o professor pode pesquisar para diversificar sua prática pedagógica e encaminhar
pesquisa escolar com alunos; A Internet Como Ferramenta de Comunicação que amplia a forma
de comunicação e transmissão de informações enriquecendo a interação; Tecnologias Digitais
nas Escolas Públicas do Paraná aprimorando o uso do Portal Educacional do Estado do Paraná,
Laboratório do Paraná Digital e da TV multimídia; e Uso da internet com segurança.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARMEN JULIA LANNES BIANCHI
ORIENTADOR: SYDNEI ROBERTO KEMPA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A Relevância da prática pedagógica sob uma perspectiva dialética
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Palavras-chave: Relevância; prática pedagógica; dialética.
Resumo: O presente artigo refere-se à experiência realizada em escola pública paranaense, a
qual faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), cuja
proposta de política pública envolve a formação continuada de professores. O tema desenvolvido
aborda a questão da prática pedagógica sob a perspectiva dialética, tendo em vista a superação
de constantes desafios enfrentados por professores de escolas públicas em seu cotidiano escolar.
Teve-se como objetivo neste trabalho a compreensão da prática pedagógica existente no Colégio
Estadual Hildegard Sondahl, Curitiba - PR, alvo da intervenção pedagógica, procurando-se
determinar as dificuldades de professores e alunos em suas práticas diárias. Buscou-se construir
coletivamente a atuação pedagógica na perspectiva dialética, o que levou a concluir, de acordo
com a implementação do projeto, que a prática pedagógica sob tal perspectiva conduz a uma
melhor possibilidade de aprendizagem, sendo, portanto, relevante. É imprescindível, porém, para
que aconteça efetivamente, além de políticas públicas, o envolvimento de gestores, professores
interessados em inovações, bem como de alunos e pais comprometidos com o processo de
ensino e aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Prática educativa e conteúdos escolares sob uma perspectiva crítica
Palavras-chave: Prática educativa;Perspectiva crítica.
Resumo: O presente material didático constitui-se em caderno pedagógico, composto de três
unidades que abordam questões relacionadas à prática educativa. Tem em vista atender a
pedagogos,professores e educadores envolvidos com as dificuldades encontradas no dia a dia
das escolas. Como objetivo, propõe uma contribuição à prática pedagógica escolar, considerando
seus efeitos no processo de aprendizagem. A partir dos temas propostos se estimulará a reflexão
e a busca do diálogo permanente com a realidade, considerando-a em sua totalidade. De acordo
com a metodologia dialética se observará, analisará e discutirá as possibilidades e impasses
propostos pelo contexto escolar, alvo da intervenção, tendo em vista superação. Os temas
desenvolvidos são:A responsabilidade social da escola hoje;A Pedagogia como ciência da
educação, uma contribuição à prática educativa;Concepção dialética de ensino, uma alternativa
crítica.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARMEN LUCIA DE SOUZA PINTO
ORIENTADOR: VERA LUCIA MARTINIAK
IES: UEPG
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Artigo
Título: Trabalho do professor-pedagogo: ação / transformação na escola
Palavras-chave: Pedagogo; Ação transformadora; Qualidade das escolas.

Resumo: O trabalho do pedagogo consiste numa visão que é um profissional formado para
pensar e formular políticas para a escola, investigar novas metodologias, concepções e
procedimentos de ensino-aprendizagem, precisam estar a serviço da elevação do nível de
qualidade das escolas, pensando e atuando a definição de objetivos sociais e culturais para a
escola. Porém, a realidade das nossas escolas nos mostra que infelizmente esse profissional está
desenvolvendo um trabalho contrário ao que foi formado. O pedagogo está resolvendo problemas
gerais de indisciplina, desentendimento pessoal, brigas, violências ocorridas na escola. O principal
objetivo deste trabalho é analisar a ação do trabalho do pedagogo refletindo sobre sua prática na
escola e os reflexos de sua ação em uma instância orientadora do trabalho educativo e da
qualidade da escola. A investigação teve cunho qualitativo fenomenológico, pois se preocupou
com a descrição direta da experiência tal como ela é. Por meio da revisão da literatura, procurouse estabelecer relações entre o marco teórico e o desenvolvimento do projeto. Este estudo
apontou para a necessidade de reavaliar o trabalho do pedagogo considerando a própria
organização do trabalho pedagógico da escola, portanto, trata-se de um instrumento que permite
clarificar a ação educativa da instituição educacional em sua totalidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Trabalho do pedagogo, ação- transformação na escola Palavraschave: Pedagogo; ação transformadora; qualidade das escolas
Resumo: O pedagogo é um profissional capacitado para implementar as políticas educacionais,
investindo em novas metodologias, concepções e procedimentos de ensino-aprendizagem que
possibilite aos professores superar as dificuldades de aprendizagem dos alunos. O trabalho
consiste ainda, na assistência pedagógico-didática tanto aos professores como também aos
alunos, preocupação com a elevação do nível de qualidade do ensino ofertado, pensar e atuar na
definição de objetivos sociais e culturais para a escola. Porém, a realidade das escolas mostra
que infelizmente esse profissional está desenvolvendo um trabalho contrário ao que foi formado.
O pedagogo está resolvendo problemas gerais de indisciplina, desentendimento pessoal, brigas,
violência física, deixando de priorizar as situações que envolvam a relação ensino e aprendizagem
dos alunos. O principal objetivo deste trabalho é analisar a ação do trabalho do pedagogo
refletindo sobre sua prática na escola e os reflexos de sua ação em uma instância orientadora do
trabalho educativo e da qualidade da escola. Para tanto, utilizará a abordagem de pesquisa
qualitativa, de natureza interpretativa pelo instrumento de coleta de dados na forma de entrevistas
semi-estruturadas diretas, realizadas com: professores, funcionários, equipe técnico-pedagógico,
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alunos e pais. Por meio da revisão da literatura, procurar-se-á estabelecer relações entre o marco
teórico e os depoimentos dos entrevistados. Este estudo propõe-se para a necessidade de
reavaliar o trabalho do pedagogo considerando a própria organização do trabalho pedagógico da
escola, portanto, trata-se de um instrumento que permite clarificar a ação educativa da instituição
educacional em sua totalidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CARMEN MARIA AVER MENEZES
ORIENTADOR: APARECIDA FAVORETO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O trabalho do pedagogo: reflexões sobre o conteúdo escolar e a práxis pedagógica
Palavras-chave: Pedagogia; Conhecimento; Conteúdo escolar; Práxis pedagógica

Resumo: Este artigo apresenta resultados de estudos, pesquisas e intervenção realizados
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de Educação
do Estado do Paraná - SEED. O objetivo foi compreender o papel do pedagogo na escola pública,
na promoção de reflexões sobre o professor como mediador entre conteúdo escolar e realidade
social. O pedagogo desempenha um papel importante na organização da transmissão do
conhecimento escolar, visto que, cabe a ele, auxiliar os professores na compreensão da relação
ensino aprendizagem, conhecimento e realidade histórico social, promovendo reflexões sobre
aquele que ensina, o que é ensinado, como se dá o ensino e qual a sua intencionalidade. Nessa
relação, o ideal é ampliar as condições materiais e culturais da vida humana de modo que a todos
seja assegurado o direito de sobrevivência, de alimentação, de trabalho, de participação social, de
elaboração das leis e de construção da democracia. Esta pesquisa teve por encaminhamento
metodológico a promoção de um curso com professores e pedagogos de uma escola pública
básica, embasando-se teoricamente em Adolfo Vazquez e sua compreensão de práxis social,
levantando reflexões sobre a transmissão do conhecimento e a relação entre conteúdo escolar e
sociedade, entre a sociedade alienante e o ideal emancipatório da educação, entre a divisão do
trabalho e a visão crítica da totalidade social.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Pedagogia na Reflexão sobre Conteúdo Escolar e Prática Social Palavraschave: Pedagogia. Conteúdo Escolar. Práxis Educativa. Realidade Social

Resumo: Em oposição à pedagogia cuidadora, apagadora de incêndios, apresentamos a reflexão
da ação educativa do pedagogo, com base em conhecimentos que buscam explicar a realidade
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escolar em um sentido amplo. O objetivo é o de compreender o papel do pedagogo na escola
pública, na promoção de reflexões sobre o professor como mediador entre conteúdo escolar e
realidade social e produtor de conhecimento. A reflexão expressa nessa Unidade Didática é
constituída de uma fundamentação teórica e apresentação de uma proposta de reflexão junto aos
pedagogos e professores sobre a relação entre ação pedagógica, conteúdo escolar e prática
social. Utilizamos a obra literária -A Vida De Galileu -de Bertold Brecht para que, com base nas
reflexões extraídas dela, possamos discutir sobre a produção do conhecimento e a prática social,
de modo que consigamos compreender o conhecimento como produção social e não como
produto de laboratório. Dada a compreensão, o educador poderá encontrar outras estratégias que
possibilitem o envolvimento dos alunos nas aulas e o questionamento sobre o que aprendemos na
escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CATIA ROCHA GONCALVES
ORIENTADOR: JULIANA TELLES FARIA SUZUKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: uma ferramenta pedagógica da prática social no
cotidiano escolar.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Ação Educacional; Prática Pedagógica.
Resumo: O presente estudo apresenta o uso do Projeto Político Pedagógico no cotidiano escolar,
no sentido de oferecer espaço para repensar tal documento. Nesse sentido, o objetivo maior
desse trabalho foi o de identificar as dificuldades encontradas na utilização do Projeto Político
Pedagógico como ferramenta transformadora no ambiente escolar, bem como propor um caminho
metodológico que auxilie o professor a ressignificar a sua práxis. Portanto, utiliza-se o tratamento
das ideias dos educadores do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, da cidade de Assaí, no
Estado do Paraná, com o uso da metodologia da análise de conteúdo e os procedimentos da
Pesquisa-ação, tendo o confronto das ideias antes de depois da intervenção, como forma de
favorecer para uma nova interpretação das ações educacionais, com possibilidades de uma
prática escolar mais dinâmica em relação ao projeto político pedagógico da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Projeto Político Pedagógico: Uma participação coletiva, nas instâncias da Escola.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Participação coletiva; Prática pedagógica.
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Resumo: As dificuldades de a escola poder reunir todos os segmentos como: professores,
funcionários, alunos, pais e comunidade para um trabalho coletivo. Objetivando a formação
teórica, com possibilidades de se efetivar na prática pedagógica da escola, a participação coletiva
na construção do Projeto Político Pedagógico mais democrático. Os estudos e discussões como
caminhos a serem trilhados para a pesquisa e produção do documento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CECI MARA SPAGOLLA BERGAMASCO
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: FESTAS E ESCOLA: entre o sagrado e o profano Palavraschave: Festas; Cultura; Religiosidade; Currículo Escolar.

Resumo: O presente estudo visa analisar as festas no currículo escolar, demarcando sua
importância como elemento de identificação e socialização, bem como expressão de religiosidade,
pretendendo ser uma contribuição à temática das Festas Religiosas presente como conteúdo
básico para a disciplina de Ensino Religioso presente nas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. É de se crer que o estudo de aspectos
simbólicos contidos nos ritos das festas religiosas pode ajudar a conhecer os elementos
dominantes da identidade escolar e desvelar aspectos importantes da estrutura de uma escola
pública laico-brasileira. As datas comemorativas da escola, as festas do calendário escolar e do
currículo escolar, não se desvincularam do calendário litúrgico. Assim, perguntamos: quais os
sentidos das festas religiosas em uma escola pública e laica? Para a consecução do estudo
procedemos a uma revisão bibliográfica privilegiando a literatura sócio-antropológica sobre festa e
religiosidade passando pelos estudos sobre o cotidiano da escola. A partir dos dados
bibliográficos podemos inferir que as festas têm importância como elemento de coesão, identidade
e religiosidade e, no calendário escolar elas fazem a medição as sagrado e o profano e ainda que,
no currículo escolar elas deixam transparecer as estruturas históricas e sociais que longe se
apresentarem como a sobrevivência do passado no presente, são, na verdade, contemporâneas e
estruturantes de nossa visão de mundo e do nosso ethos cultural.
Produção Didático-pedagógica
Título: Festa e Escola: Entre o Sagrado e o Profano
Palavras-chave: Cultura Escolar. Festas Comemorativas. Religiosidade.
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Resumo: O estudo ora proposto busca compreender a contradição entre a laicidade da escola,
determinada pelo Estado e a presença permanente da religiosidade no cotidiano escolar. O
estudo das celebrações escolares deixam transparecer as estruturas históricas que, longe de se
apresentarem como sobrevivências, são contemporâneas e estruturantes de uma visão de mundo
e de um ethos cultural. Assim, supomos que a relação entre o laico e o sagrado não atestam
simplesmente uma relação conflituosa e alienante mas sim a constatação de que nenhuma lei
pode impedir a manifestação da cultura popular, incorporada em diferentes canais, entre os quais,
indiscutivelmente, a religião.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CELIA LIESSEM VIGORENA
ORIENTADOR: VILMAR MALACARNE
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O processo didático-pedagógico para a avaliação dos saberes que estruturam a formação
do professor.
Palavras-chave: Formação de professores; Saberes docentes; Avaliação.
Resumo: Este artigo trata de um estudo que teve por objetivo definir com um grupo de
professores do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Eron Domingues de
Marechal Cândido Rondon, PR, um instrumento de avaliação que pudesse acompanhar com
critérios bem definidos, os diversos saberes docentes que emergem como imprescindíveis à
formação do professor da educação infantil e séries iniciais. Para isto, foram estudados autores
como Demerval Saviani, Paulo Freire, Pedro Demo e Donald Schon que discutem o tema
proposto.. A análise das produções deu-se a partir de dois enfoques: Primeiro, buscou-se
apreender como estes autores definem saberes docentes numa perspectiva conceitual e num
segundo momento, como definem a avaliação pensada neste contexto. O estudo revela que é
possível acompanhar a aprendizagem do futuro educador desde a série inicial até à sua formação
através de um portfólio, e que desta forma, os futuros docentes também aprendem a avaliar a sua
própria prática profissional.
Produção Didático-pedagógica
Título: Saberes Docentes para Ensinar Palavraschave: Saberes, formação de docentes.
Resumo: Neste caderno pedagógico, proponho reflexões para repensar o trabalho docente,
buscando através do autores, Saviani, Paulo Freire, Pedro Demo e Schon quais saberes docentes
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são necessários para o exercício da profissão. A partir deste referencial teórico tem-se como
objetivo, juntamente com os professores que farão parte do projeto de intervenção na escola,
conhecer quais são os saberes propostos pelos autores, identificar os diferentes saberes que
permeiam o PPP do curso, promovendo possíveis ajustes e criar mecanismos de avaliação que
possam verificar, quantificar e qualificar se os futuros docentes possuem os saberes docentes
referenciados no PPP para praticar sua profissão com eficiência. O projeto será desenvolvido com
professores do curso de formação de docentes e outros, numa modalidade semipresencial de
extensão universitária, com duração de 32 horas de estudo. Durante o estudo serão solicitadas
uma série de atividades individuais para que cada um tenha oportunidade de refletir sobre o
assunto e assim melhor contribuir nas atividades em grupo no qual serão definidos os objetivos a
serem alcançados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CELIA LOPES DA VEIGA
ORIENTADOR: VILMAR MALACARNE
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A formação inicial de professores em nível médio na modalidade
normal Palavras-chave: Formação Inicial; Professor; Educação; Trabalho.
Resumo: Este artigo investiga a escolha profissional dos alunos do primeiro ano do Curso de
Formação de Docentes para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na
modalidade Normal do Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental, Médio e Normal,
do Município de Três Barras do Paraná. O objetivo aqui é conhecer o perfil e o porquê desta
escolha, quem são os formadores que atuam nesta modalidade para descrever sobre a formação
inicial necessária e atualmente ofertada na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Para
trazer à tona a importância da formação inicial de professores neste nível e da formação
continuada para os professores formadores, o texto subsidia-se numa revisão bibliográfica, no
resultado das atividades planejadas em uma Unidade Didática as quais foram desenvolvidas na
Disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, que consta na matriz curricular da série.
Também foi feita uma análise comparativa das diferentes matrizes que orientaram a caminhada
feita pelo Curso no referido Colégio, podendo assim, conhecer sua trajetória na oferta do Ensino
Médio integrado à Educação Profissional.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de Professores na Educação Básica: desafios enfrentados no processo
educativo.
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Esta unidade didática consiste em desenvolver atividades de leitura, escrita, análise de
filme e vídeos que gerem discussão e reflexão com alunos do 1º ano do Curso de Formação de
Docentes do Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental, Médio e Normal com a
finalidade de pensar a formação de professores para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, inserido na Educação Básica do Sistema Educacional
Brasileiro.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CELIA MARIA FACCIN
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA LEOPOLDINO TURSI TOLEDO
IES: UEM
ARTIGO
Título: Reflexões sobre a atuação do pedagogo no acompanhamento da proposta curricular
escolar.
Palavras-chave: Pedagogo; Currículo Escolar; Atuação Pedagógica.
Resumo: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre o espaço de atuação do Pedagogo
considerando as atuais políticas educacionais e as atuais produções acadêmicas nacionais e
internacionais realizadas no campo do Currículo Escolar. No que se refere ao primeiro núcleo
discursivo, é possível dizer que a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei
9.394 de 1996) apresentaram novos rumos para a educação brasileira, o que provocou ampla
discussão, sobre a formação do Pedagogo e sua atuação no espaço escolar voltada para a
elaboração e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico e a Proposta Pedagógica
Curricular das escolas públicas. Entendendo a importância da função do Pedagogo, como o
articulador, que atua em sintonia com os profissionais da educação e lida com as estruturas e
situações referentes à prática educativa na escola, buscou-se, através deste trabalho, a realização
uma revisão bibliográfica sobre o tema, teve a finalidade de refletir sobre a atuação dos
Pedagogos do município que atuam na Educação Básica através de uma proposta de intervenção
pedagógica que é objetivo dos estudos do PDE. Por intermédio de um curso de extensão para os
pedagogos, realizado no colégio Estadual Maria Carmella Neves de Souza, no município de
Presidente Castelo Branco foi possível realizar leituras de documentos oficiais e conhecer autores
que abordam conceitos de currículo escolar e da ação docente. As atividades propostas foram
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norteadas pela pesquisa publicada no material didático pedagógico do PDE, Programa de
Desenvolvimento Educacional, procurando sempre a vinculação dos conteúdos trabalhados com a
prática docente na escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre a atuação do pedagogo no acompanhamento da proposta curricular
escolar.
Palavras-chave: Pedagogo; Proposta Curricular; Escola.
Resumo: O contexto atual tem se mostrado, para a atuação do pedagogo, como um desafio e por
isso entendemos que necessita de uma reflexão voltada para a compreensão das mudanças
históricas e sociais contemporâneas. Atualmente verifica-se que o pedagogo em sua atividade
diária vem se dedicando ao atendimento de situações emergenciais, geralmente ligadas aos
problemas de indisciplina dos alunos em sala de aula, que geram problemas de relacionamentos,
compromete o andamento das atividades propostas por professores e consequentemente afetam
o desenvolvimento da aprendizagem. Especificamente, observando a ação de pedagogos junto
aos professores no espaço escolar constatamos que a atuação dos mesmos tem se revelado
pouco expressiva e insuficiente no que diz respeito ao acompanhamento do planejamento das
atividades relacionadas aos conteúdos que são trabalhados em sala de aula. Esta intervenção
busca melhor compreender a função do Pedagogo Escolar no atendimento aos professores em
relação às questões curriculares trilhando os caminhos teóricos centrados no problema. Tem
ainda por objetivo superar os isolamentos teóricos e metodológicos das diversas áreas
disciplinares na escola, buscando também compreender o espaço de atuação do Pedagogo frente
as atuais políticas educacionais, correlacionadamente com as produções acadêmicas na área de
currículo escolar. A metodologia utilizada será a realização de um curso de extensão, promovido
pela Universidade Estadual de Maringá. O curso terá como público alvo os pedagogos da rede
estadual e municipal, com a duração de 32 horas, coordenado pela Professora Doutora Maria
Aparecida Leoploldino Tursi de Toledo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CELIA REGINA ALVIANO PIALARISSI PANUCCI
ORIENTADOR: JANIRA SIQUEIRA CAMARGO
IES: UEM
Artigo
Título: Pais na escola: espaço de participação sob olhar pedagógico
Palavras-chave: Relação família-escola; educação; pais.
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Resumo: Um dos grandes desafios enfrentados pelas escolas é a dificuldade em conseguir uma
maior participação dos pais na vida escolar dos filhos, bem como a sua presença no ambiente
escolar. Portanto, este artigo resulta de um estudo teórico e prático com o tema: Um novo olhar
sobre a relação pais e escola: espaço de estudo e participação, com o objetivo de analisar a
relação família e escola junto aos pais de alunos, buscando encontrar meios alternativos de um
maior envolvimento deles na escola. Nessa proposta de trabalho houve um grupo de estudo com
os pais de alunos das 5as séries do Ensino Fundamental do Colégio Estadual D. Bosco,
organizados em oito encontros, com intuito de discutir, de maneira sistematizada, sobre o papel
da escola, do seu papel de educadores dos filhos, bem como, a relação escola e família.
Constatamos quanto é importante a escola desenvolver um trabalho sistemático envolvendo os
pais de maneira diferente e significativa. No entanto, para que isso não fique apenas no âmbito do
imaginário, da vontade e se concretize de fato, é preciso partir para ação, com objetivos claros,
possibilitando que os pais vejam a escola como aliada, favorecendo o acolhimento e a segurança
no que se refere aos filhos, proporcionando novos olhares em relação à educação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Escola e Família
Palavras-chave: Família e escola; participação dos pais; relação família e escola
Resumo: A escola como uma instituição social pode instruir, porém, só a família pode
desempenhar a função de educar os filhos; para isto, é necessário que os pais busquem
informações, conhecimento e recebam apoio para proporcionar às crianças os fundamentos de
uma educação sólida e bem orientada na atividade do lar. O material didático-pedagógico
elaborado tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da proposta de trabalho com os
pais na escola, auxiliando na organização e na exposição dos conteúdos a serem tratados nos
encontros a serem realizados. Nessa proposta de trabalho haverá um grupo de estudo com os
pais de 5ª série do Ensino Fundamental, organizados em oito encontros, com intuito de levá-los a
ter uma formação sistematizada sobre o papel da escola, bem como, do seu próprio papel de
educadores dos filhos. Esperamos que o material em questão possa ser utilizado por professores,
pais e pedagogos nas escolas, por meio de grupo de estudo, palestras e reuniões pedagógicas
com todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CIRENE ROSSA TEIXEIRA
ORIENTADOR: MICHELLE FERNANDES LIMA
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: Considerações sobre a prática pedagógica numa perspectiva histórico crítica: um olhar
para a realidade escolar
Palavras-chave: Pedagogia histórica crítica, Prática Pedagógica, Recursos pedagógicos.
Resumo: Este artigo é resultado do Projeto de Pesquisa do programa de Formação dos
professores da Rede Estadual de Educação do Paraná, PDE intitulado: Os recursos pedagógicos
como apoio para a prática pedagógica numa perspectiva histórico crítica. Foi elaborado a partir
das dificuldades encontradas pelos docentes frente aos diversos desafios impostos pelas
mudanças das novas diretrizes curriculares para a viabilização da proposta pedagógica na
perspectiva histórico crítica. As práticas pedagógicas são fundamentadas nas diferentes
tendências pedagógicas que orientam a partir de uma determinada concepção de sociedade,
homem e educação, os enfoques teóricos que subsidiam o ensinar e aprender. Percebemos que
os diversos recursos pedagógicos de que a escola dispõe muitas vezes não são contemplados
nos planejamentos dos professores. Diante deste quadro verificamos a necessidade de propor um
projeto de intervenção, por meio de grupo de estudos, abordando questões para a formação,
reflexão e sugerindo práticas pedagógicas a esses profissionais, que são os mediadores do
processo de ensino e aprendizagem. Concluímos, a partir das avaliações feitas pelos participantes
do grupo de estudos que essa proposta é coerente e viável e que precisa se estender a todos os
docentes da escola de implementação, pois vincula os conteúdos trabalhados com a prática.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os recursos pedagógicos como apoio para a prática pedagógica numa perspectiva
Histórico Crítica
Palavras-chave: Recursos pedagógicos, prática pedagógica e Pedagogia Histórico Crítica
Resumo: Mudar a prática educativa implica em mudar concepções enraizadas na formação do
educador que na sua trajetória pessoal estes aspectos foram determinantes e, portanto, tornam
frágeis muitas vezes a teoria que fundamenta a ação pedagógica no contexto atual. A visão
pedagógica preconizada nas Diretrizes Curriculares Estaduais aponta como base a concepção da
pedagogia histórico crítica, oriunda da produção intelectual dos homens que precisa de reflexões
e novas elaborações teóricas. Diante disto, é necessário que os professores tenham clareza dos
seus princípios norteadores e as diferentes possibilidades de efetivação no contexto escolar,
utilizando os diversos recursos disponíveis na escola e fora dela, aproximando-se do cotidiano de
seus educandos e realizando a mediação no processo de ensino e aprendizagem. Tem como
objetivos, buscar entender os fundamentos teóricos e metodológicos da Pedagogia Histórico
Crítica, compreender a forma de planejar nesta perspectiva, evidenciando os recursos
pedagógicos e sua utilização no cotidiano escolar. A implementação se dará através de Curso de
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Extensão de 40h, onde serão feitas leituras e discussões de textos sobre as tendências
educacionais, enfatizando a fundamentação teórico metodológico da Pedagogia Histórico Crítica,
o planejamento dentro da sua Didática e a utilização dos recursos disponíveis na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDENICE APARECIDA MARONEZI IRANZO
ORIENTADOR: RAFAEL BRUNO NETO
IES: UEM
Artigo
Título: A Cronobiologia Como Instrumento Facilitador do Processo Ensino
Aprendizagem Palavras-chave: Relógio Biológico; Sono; Aprendizagem.
Resumo: O trabalho apresentado neste artigo teve como objetivo refletir a socialização de
conhecimentos referente a cronobiologia. O trabalho levou para perto dos alunos conceitos e
princípios da cronobiologia e a forma de aplicá-la no contexto escolar, para reduzir problemas de
aprendizagem, indisciplina, falta de atenção e sono na sala de aula. Os alunos entenderam que a
cronobiologia apresenta-se como um recurso a ser utilizado em prol da organização escolar, além
de ser uma alternativa com baixo custo e de fácil aplicação, o que favorece sua implantação na
escola de maneira a contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, amenizando o
processo ensino aprendizagem por parte do professor e principalmente faz com que o aluno se
concentre para aprender melhor.
Produção Didático-pedagógica
Título: Relógio Biológico: A Cronobiologia Como Instrumento Facilitador Do Processo Ensino
Aprendizagem
Palavras-chave: Relógio Biológico. Sono. Aprendizagem.
Resumo: Diante do grande desafio que é Educar, e observando no cotidiano escolar a batalha
enfrentada pelos professores na missão de ensinar, muitas vezes sendo vencidos pela falta de
atenção, agressividade, ausência de limites e sonolência dos alunos em sala de aula, surge o
questionamento: por que o aluno apenas ouve e não escuta os ensinamentos? Dessa
preocupação surge o desejo de buscar na reflexão e socialização de conhecimentos cronobiológicos com alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Moreira Sales, a relação do
sincronizador social, horário de aula, com os cronótipos, analisando o relógio biológico como
marcador essencial do corpo e sua influência na saúde do aluno. Considerando a importância da
observação dos preceitos crono-biológicos na programação das atividades individuais,
procedemos a identificação dos cronótipos de dois grupos de alunos. Um grupo com média
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inferior a sessenta e outro com média superior a oitenta. Para obtenção dos dados, aplicar-se-á
como instrumento de medida o questionário específico para identificação dos cronótipos. Teste de
Cancelamento com lápis e papel visando avaliar a capacidade de focar a atenção. Teste de
reação viso-motora que permite determinar as diferenças no nível de atenção do indivíduo em
diferentes horários ao longo do dia.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDETE ROSSET
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: CONSELHO DE CLASSE: Obrigatoriedade ou Espaço de Redefinição das Práticas
Pedagógicas.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Avaliação. Conselho de Classe Participativo.
Resumo: Os eixos reflexivos deste artigo são: Gestão Democrática, Avaliação e Conselho de
Classe. Consideramos que a participação da comunidade escolar na gestão da escola é condição
básica para a qualidade do ensino. Nesta perspectiva, faz-se necessário salientar a forma de
efetivação da avaliação escolar, pois nela encontra-se o Conselho de Classe como uma instância
colegiada que necessita ser consolidada na escola. Enquanto órgão colegiado presente na
organização da escola ele tem função de buscar alternativas para a superação dos problemas
referentes ao processo ensino-aprendizagem enquanto espaço legitimador de discussão e
avaliação do coletivo escolar. Assim sendo, o artigo apresenta uma análise do Conselho de
Classe participativo do Colégio Estadual Pe. José de Anchieta Ensino Fundamental, Médio e
Normal - São Jorge D´Oeste - Paraná. O locus da pesquisa se deteve na terceira série do curso
de Formação de Docentes das Séries Iniciais - Normal no período de 2009 a 2010. Para a
obtenção dos dados foram utilizadas pesquisas em Atas de Conselho de Classe, no Regimento
Escolar, no Projeto Político Pedagógico, aplicado questionário com professores, direção,
pedagogos e alunos, acompanhamento em forma de observação e efetivação no pré-conselho, no
conselho de classe, no pós-conselho e pela a experiência vivenciada enquanto professora
pedagoga nesta escola. Os dados apresentam que o comprometimento do coletivo escolar está
ligado à práxis de sala de aula e significativamente no processo ensino-aprendizagem de
qualidade.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: Obrigatoriedade ou Espaço de Redefinição das Práticas
Pedagógicas.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Avaliação. Ensino-aprendizagem. Conselho de Classe.
Resumo: O material para a produção didático-pedagógica foi produzido em forma de Caderno
Pedagógico, resultado das pesquisas, estudos, sugestões e contribuições dos cursistas do Grupo
de Trabalho em Rede, tendo como objetivos subsidiar, assessorar e possibilitar um
aprofundamento das questões relativas à efetivação do conselho de classe participativo. Tal
Caderno evidenciam-se as formas de organizar e conduzir o processo ensino e aprendizagem no
âmbito escolar com o propósito de implementar ações compartilhadas, expressando participação
e compromisso de todos nas atividades escolares. Sob essa perspectiva, a produção ressalta a
importância da participação coletiva na avaliação, destacando a necessidade de refletir sobre as
ações e os encaminhamentos do Conselho de Classe, por entendermos que esse é uma instância
colegiada que pode contribuir na construção de alternativas para o desenvolvimento e estratégias
para o atendimento da instituição de ensino com resultados qualificados. Desse modo, torna-se
valorativa a realização de reflexões que possam dar condições de um referencial teórico sobre
Conselho de Classe, numa visão de gestão democrática educacional, favorecendo a
implementação de um espaço bem estruturado, na escola, no qual representantes da comunidade
escolar possam diagnosticar problemas e apontar possíveis soluções para um melhor resultado
de aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDIMIR ANTONIO VENTURA
ORIENTADOR: PAULINO JOSE ORSO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O papel do pedagogo: limites e possibilidade de atuação no trabalho político e pedagógico
Palavras-chave: Pedagogos, sociedade, trabalho pedagógico.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante o
período de participação no PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação, Turma 2009,
Formação continuada do Estado do Paraná, realizado através de Grupo de Estudos com os
Pedagogos do município de Toledo. As críticas e reclamações mais freqüentes por parte do corpo
docente é entender o papel do pedagogo na escola: na maioria das vezes ele aparece e atua
como um inspetor de aluno, resolvendo em seu cotidiano assuntos disciplinares como verdadeiros
ativistas. Compreender melhor a relação qual o papel do pedagogo e da pedagogia escolar foi um
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dos objetivos, buscarmos fazer uma reflexão dos conflitos e contradições da sociedade na
atualidade e a interferência destes nos espaços escolares. Pois, apesar de se fazerem sentir no
espaço escolar, a maioria dos problemas e desafios enfrentados, têm sua origem não na escola,
mas sim na sociedade mais ampla e, em geral, não apresentam uma compreensão e explicação
racional imediata destes. Ao concluímos este Grupo de Estudo com os professores Pedagogos
entendemos ser necessário aprofundar, portanto, os estudos sobre a própria formação do
pedagogo e repensar a sua prática. Revisando o processo de trabalho no interior da escola,
discutindo as relações de poder e competência para o desempenho das tarefas pedagógicas,
buscando assim a transformação dos aspectos internos da escola vinculando este à uma análise
histórico-social da sociedade capitalista e da possibilidade de transformação para uma nova
sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Proposta de Formação Continuada- O Pedagogo nas escolas públicas: a dimensão do
trabalho metodológico
Palavras-chave: Grupo de estudos; Formação de Pedagogos; Metodologia;formação
Resumo: A partir do grupo de estudo, discutir e analisar quais os papeis e funções que o
pedagogo tem exercido na escola, aprofundado os conhecimentos da área pedagógica.
Oportunizar reflexão teórica e prática sobre temas relevantes da educação e especificamente da
função do pedagogo, discutindo e verificando outras possibilidades de atuação do pedagogo no
conjunto do trabalho pedagógico, para além daquelas definidas oficialmente pelo Estado. O
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola será implementado junto aos pedagogos em forma
de grupos de estudo. Propomos para o projeto de implementação (4) quatro encontros presenciais
quinzenais com duração de (4) quatro horas cada, para socialização e debates e mais (16)
dezesseis horas para leituras dos textos propostos. Como os textos e artigos selecionados para
os estudos são extensos, estamos propondo que as leituras dos mesmos sejam individuais e, nos
momentos presenciais os participantes com apoio do professor PDE e do grupo, farão a
discussão. Ao final de cada encontro, os participantes deverão apresentar por escrito uma síntese
das discussões, de modo que contribua para o aprofundamento das questões e reflexões.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDINE GOMES BUBINIAK
ORIENTADOR: SONIA ANA LESZCZYNSKI
IES: UTFPR
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Artigo
Título: Grupo de estudos cercadinho de amor Palavraschave: Grupo de Estudos; Crianças; TDAH.

Resumo: Na consolidação do Grupo de Estudos Cercadinho de Amor reafirmamos a perspectiva
da importância do professor pedagogo articulador/protagonista, da construção de novas
possibilidades e situações educativas inclusivas, no intuito do burilamento das potencialidades da
criança-TDAH. No urgente entendimento de apropriação dos conhecimentos teórico/práticos,
necessários sobre o TDAH. Reconhecemos o indispensável trabalho pedagógico no coletivo
escolar, paralelamente às intervenções especializadas e realizadas por equipe multidisciplinar. A
função precípua do GE foca no compartilhamento dos aprendizados e parcerias inseparáveis na
construção de pilares reforçados para sustentação e suporte educacional. Nesse contexto de
reerguimento da inclusão escolar, para que se efetive esta práxis apresentamos neste artigo,
diante do valor da integração de esforços, alguns poderosos depoimentos esclarecedores, que
compartilhados com o GE comprovam os resultados alcançados durante o trabalho grupal,
possibilitando o resgate e a reconstrução dos referenciais escola/família. Nesta caminhada
pedagógica em evolução e progresso constante, cabe aos profissionais inclusivos o dever de bem
executar o compromisso assumido, rumo à verdadeira educação inclusiva.
Produção Didático-pedagógica
Título: Cartilha Orientadora na Condução do Aprendizado das Crianças com TDAH - Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade
Palavras-chave: TDAH. Educandos. Cartilha. Orientadora. Educadores.
Resumo: Esta Cartilha, de natureza teórico-prática, visa auxiliar educadores apresentando
alternativas de identificação dos sinais apresentados pelos educandos com TDAH. No intuito de
viabilizar as ferramentas educacionais adequadas a cada caso diagnosticado na escola.
Destina-se em particular, informar os profissionais da educação diretamente envolvidos com
essas crianças. As crianças com TDAH apresentam inúmeras dificuldades, entre elas a de
convivência, que gera problemas de sociabilidade, relacionamento, e desempenho acadêmico que
acabam prejudicando também sua família e a sociedade que a cerca. A escola precisa olhar de
uma maneira diferente o educando, nas suas peculiaridades. As informações obtidas nesta
Cartilha sobre o TDAH irão subsidiar o processo de ensino-aprendizagem daqueles que merecem
especial atenção, na construção de uma formação acadêmica, a partir de práticas de ensino
voltadas para o respeito às diferenças. Clareza pretendida diante das constatações escolares,
sempre um horizonte a ser perseguido para buscar e fazer uma escola melhor.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEIDE APARECIDA RODRIGUES PARRILHA
ORIENTADOR: MARCOS PEREIRA COELHO
IES: UEM
Artigo
Título: As contradições do ensino médio: questão conceitual ou política? Palavraschave: políticas públicas; ensino médio; blocos de disciplinas semestrais

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do trabalho desenvolvido no Colégio Presidente
Kennedy - Ensino Fundamental e Médio, face às exigências do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, no período de 2009-2010. O foco de nossa pesquisa foi a proposta para o
Ensino Médio elaborada pelo Departamento de Educação Básica (DEB) da Secretaria de Estado
da Educação do Paraná, (gestão 2003-2010), o Ensino Médio por Blocos de Disciplinas
Semestrais. A pesquisa está centrada no período de implementação da proposta do 1° semestre
de 2009 ao 2° semestre de 2010, no Colégio Estadual Presidente Kennedy, visando a perspectiva
de uma concepção de gestão democrática e a busca constante da melhoria da qualidade de
ensino em nossa escola. O tema pretende uma discussão sobre a educação escolar presente nas
escolas públicas estaduais tendo como parâmetros os processos de elaboração e reestruturação
das Políticas Públicas para essa modalidade de ensino. Ressalta a importância do Ensino Médio
por Blocos de Disciplinas Semestrais na democratização, acesso e permanência na escola, além
de destacar a relevância da proposta. Apresenta um breve histórico da educação escolar
brasileira que para efeito analítico pode ser caracterizada como tradicional, democrática ou
gerencial; apresenta os fundamentos legais e situam as políticas educacionais estabelecidas no
Paraná, considerando o contexto macro de influências. Por fim, destaca que o projeto da
Secretaria é premissa fundamental para que ocorra a democratização dos processos de
contenção da evasão e repetência nessa modalidade de ensino. Para chegarmos ao exposto fezse necessário um resgate do processo histórico brasileiro, pontuando nos períodos cronológicos a
situação da educação brasileira, suas rupturas, avanços e retrocessos. Buscou-se mostrar até o
presente momento o processo de desenvolvimento dessa estruturação do Ensino Médio brasileiro,
ainda em evolução e constantes discussões.
Produção Didático-pedagógica
Título: Analisando as proposta para o ensino médio da SEED - PR:
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Palavras-chave: Políticas Educacionais; Ensino Médio; Proposta para o Paraná; Organização por
Blocos
Resumo: O presente Material Didático aborda o Ensino Médio no Brasil em sua trajetória histórica
a partir dos anos 30 do século XX, a legislação desse nível de ensino, as questões que abrangem
a especificidade dessa modalidade de ensino, os objetivos propostos, e a análise das ações
destinadas a ela, que são apresentadas nas Leis. Veremos em um segundo momento problemas
mais recentes apresentados no Ensino Médio, que é a evasão e a repetência, dois fatores que
assombram essa modalidade de ensino. E por último, olharemos mais de perto a proposta do
Paraná resultado de estudos no coletivo onde escolas e Secretaria de Estado dialogaram sobre o
alto índice apresentado de evadidos e reprovados no ensino médio. A partir dessas discussões,
surge a proposta para implantação nas escolas da rede pública o Ensino Médio por Blocos de
Disciplinas Semestrais. A mudança proposta visa à busca de soluções e caminhos para amenizar
os problemas detectados que sobrepujam a manutenção das freqüentes e permanentes
indefinições do ensino médio. Analisaremos os documentos norteadores da mesma, para que
possamos nos situar do por que, para que, e para quem? Um dos aspectos que pode colaborar
para a melhoria da educação, em seus aspectos gerais, é a parceria de todos os envolvidos no
dia a dia do processo educativo. O Paraná já avançou quando da construção coletiva das
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná , pois ela foi elaborada no coletivo, quando discutiuse e encaminhou-se as reflexões que foram sistematizadas e disponibilizadas a todas as escolas
do Estado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEIDE REGINA PIAI
ORIENTADOR: MARILIA BAZAN BLANCO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: O plano de trabalho docente a luz da pedagogia histórico -crítica
Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente. Pedagogia-Histórico-Crítica. Educação de Jovens e
Adultos.
Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados teóricos alcançados no trabalho
desenvolvido com professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos de diversas áreas no
Colégio Estadual Alberto Carazzai, no município de Cornélio Procópio. O trabalho de pesquisa é
fundamentado por autores progressistas que tratam da organização do trabalho docente na
perspectiva da pedagogia histórico-crítica, considerada um marco na educação Brasileira. Em
grupo, estudaram-se com os educadores os pressupostos dessa pedagogia que tem seus
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fundamentos no Método da Dialética. Os encontros foram de muitas discussões, leituras, idéias
sobre a elaboração do plano embasado na pedagogia apresentada. Apesar de ser uma função
rotineira do docente, entendemos a fragilidade no embasamento teórico, que ainda dificulta a
organização do trabalho com objetivos direcionados a uma educação para formar cidadãos
críticos. Traçaram-se estratégias de superação das dificuldades, novos encaminhamentos,
apontando os avanços nas práticas pedagógicas em salas de aula nesta modalidade de Ensino EJA.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Plano de Trabalho Docente a Luz da Pedagogia Histórico-Crítica para a Educação de
Jovens e Adultos.
Palavras-chave: educação de jovens e adultos; plano de trabalho docente; pedagogia históricocrítica; teoria e prática.
Resumo: Este material didático-pedagógico foi elaborado sob orientação da orientadora Marília
Basan para utilização durante o processo de implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica junto aos professores que atuam na EJA do Colégio Estadual Alberto CarazzaiEnsino Fundamental e Médio, da rede pública do Estado do Paraná, na cidade de Cornélio
Procópio. Ele pretende provocar leituras, reflexões, discussões, através de grupo de estudo, sobre
o Plano de Trabalho Docente na perspectiva da Pedagogia Histórico Crítica, uma vez que, devido
a vários fatores, os professores que atuam nessa modalidade de ensino apresentam dificuldade
em desenvolver o Plano de Trabalho Docente na Educação de Jovens e Adultos. Apesar de ser
uma função rotineira do docente, percebe-se que a fragilidade no embasamento teórico, bloqueia
a elaboração do PTD com objetivos direcionados a uma educação de qualidade e com criticidade,
atendendo as necessidades dos jovens e adultos. A intenção desse estudo é traçar estratégias de
superação das dificuldades, novos encaminhamentos visando à melhoria das práticas
pedagógicas em sala de aula na modalidade da Educação de Jovens e Adultos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEIRE MATILDE TOLEDO ARCAIN
ORIENTADOR: SIMONE SANDRI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
Artigo
Título: A organização do trabalho pedagógico e a disciplina escolar: concepções e
perspectiva. Palavras-chave: Prática pedagógica; Disciplina escolar; Trabalho coletivo
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Resumo: Por considerarmos a disciplina escolar uma questão a ser tratada na totalidade da
organização do trabalho pedagógico e a partir das relações sociais, o artigo tem como finalidade
apresentar reflexões, concepções e perspectivas acerca desse tema e relatar as principais ações
que foram realizadas com alunos, professor, pais e equipe pedagógica no Colégio Estadual
Marechal Rondon de Campo Mourão. Entre as atividades realizadas, nesse artigo, destacaremos
o trabalho com os alunos, trabalho este que ocorreu por meio de encontros para discutir
disciplina/indisciplina escolar, atividades com desenhos, oficinas, simulação de entrevistas e
elaboração de painéis. Assim, identificamos as principais concepções que os alunos têm sobre
disciplina e indisciplina e ampliamos nossa compreensão e possibilidades de atuação no contexto
escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Debates e possibilidades acerca da Disciplina Escolar Palavraschave: Disciplina Escolar. Ensino-aprendizagem. Participação.
Resumo: O caderno pedagógico apresenta um texto de fundamentação teórica acerca da
disciplina escolar. Tal discussão contribuirá para fundamentar o trabalho a ser realizado no projeto
de intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) que ocorrerá
no Colégio Estadual Marechal Rondon de Campo Mourão-PR, a partir do mês de agosto. Em
partes, a proposta desse projeto está expressa no conteúdo apresentado nas Unidades I, II e III
desse caderno. Por considerarmos a disciplina escolar uma questão a ser tratada na totalidade do
trabalho pedagógico. Organizamos encaminhamentos que envolverão encontros e discussões
com pais, alunos, professores e equipe pedagógica que atuam com as 5as séries. A Unidade I
apresenta a proposta de trabalho a ser realizada junto aos professores e equipe pedagógica que
trabalham com as 5as séries do Colégio campo de atuação. Na Unidade II, tratamos das
atividades (oficinas) que serão realizadas com os alunos a fim de identificar os seus
entendimentos acerca da disciplina escolar, sua importância no processo educativo e da função
da escola. A Unidade III sugere encaminhamentos para abordar o tema da disciplina escolar com
os pais dos alunos das 5as séries. Finalizamos o Caderno Pedagógico com algumas
considerações acerca do tema.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEUSA DO ROCIO BATISTA DE AGUIAR
ORIENTADOR: EMERICO ARNALDO DE QUADROS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: CONHECENDO OS FATORES DA INDISCIPLINA Palavraschave: Indisciplina; violência; bullying; aluno; professor.

Resumo: O presente artigo traz o resultado da pesquisa realizada junto a professores e alunos do
Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Dr. Gilberto Alves do Nascimento, em
relação à Indisciplina, Violência e o Bullying. A realização da pesquisa resultou das conversas
com professores, pedagogos, familiares, e com os próprios alunos, pois todos observam que a
violência se manifesta de várias formas e tem sido entrave nas relações em todas as modalidades
de ensino. Optou-se pela pesquisa caracterizada como estudo de caso, sendo esta de curta
duração, pois o período de coleta de dados foi durante duas aulas. Foi utilizado um questionário
com questões abertas e fechadas, onde as perguntas visam perceber como acontecem as
manifestações de violência, indisciplina e o bullying, o que pensam professores e alunos a
respeito e como convivem com essas manifestações. Para tanto, se fez necessário à elaboração
de um material pedagógico para que através de estratégias de ações, pudéssemos ter condições
de favorecer a melhoria do espaço de convivência escolar, o combate à indisciplina e violência
interagindo para o bem comum de professores e alunos, procurando desenvolver assim uma
cultura de não violência.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conhecendo os fatores da Indisciplina
Palavras-chave: indisciplina; violência; bullying.

Resumo: Este caderno pedagógico se destina aos alunos do Curso de Formação de Docentes da
rede pública do Paraná. É uma produção resultante dos estudos realizados no PDE, é uma ação
intencional voltada para a melhoria da qualidade de ensino embasada no enfrentamento de
problemas recorrentes no cotidiano de nossas escolas. A escolha do tema para realização da
pesquisa resultou das conversas com professores, pedagogos, familiares, e com os próprios
alunos, pois todos observam que a indisciplina/ violência vem aumentando nos últimos tempos e
se manifestam de várias formas. Este caderno apresenta uma proposta de atividades que deverão
ser trabalhadas a fim de aprofundar o tema, pois ele tem sido um entrave nas relações em todas
as modalidades de ensino. O caderno pedagógico divide-se em seis unidades. Este material não
tem a pretensão de esgotar um tema muito complexo como esse, pois ele tem múltiplas causas,
além disso, assume formas diferentes em nossa sociedade. Nesse contexto, procuramos elaborar
algumas estratégias com a intenção de servir de referência para que essa questão seja melhor
refletida e discutida entre os envolvidos e interessados no tema no caso professores e alunos do
Curso de Formação de Docentes.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEUZA ROSA GASPAR
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Conselho de Classe Participativo - Um Desafio para Mudança
Palavras-chave: palavras chave: conselho de classe participativo. aprendizagem. aluno.
superação.
Resumo: O presente estudo apresenta subsídios para pensar a organização e função do
Conselho de classe no processo de ensino e aprendizagem. O estudo e a implementação ocorreu
dentro do espaço escolar da Escola Estadual João Turin junto aos conselhos de classe realizados
no ano de 2010, no sentido de discutir as possibilidades que o Conselho de Classe Participativo
oferece para organização de ações de intervenção pedagógica no intuito de contribuir para os
encaminhamentos de ações que efetivam o sucesso escolar. Através do método Dialético de
cunho qualitativo, fundamentado pela revisão bibliográfica realizou-se a observação das
contradições que emergem sobre os Conselhos de Classes e as transformações possíveis
tomados como relevante para a tomada de decisão do trabalho pedagógico do professor, da
equipe e da direção, sendo todas as ações voltadas para a superação das dificuldades de todos
os envolvidos na educação escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho de classe - um desafio para mudança
Palavras-chave: Conselho de classe, participativo, práticas, aprendizagem.
Resumo: Este caderno foi elaborado a partir da vivência na profissão de uma pedagoga no
cotidiano escolar, que insatisfeita com a forma fragmentada na prática dos Conselhos de Classe
que presidia, nos quais o aluno era avaliado, na questão de notas e comportamento,
transformando-o em simples objeto de avaliação sem voz e sem participação. Diante desta
insatisfação para realizar mudanças nas práticas dos Conselhos de Classe teve a iniciativa de
pesquisar em artigos e obras literárias sobre o assunto onde constatou que, em muitas escolas do
Brasil ainda predominam em suas práticas, apontar a responsabilidade das causas do próprio
fracasso escolar ao aluno e que este ainda continua ausente nestas reuniões. Portanto supõe-se
que esta forma fragmentada desta instância foi reforçada pela tendência tecnicista da época de
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sua criação. Frente aos fatos apresentados, para superar a visão ultrapassada do Conselho de
Classe será necessário que a equipe pedagógica, como articuladora do processo educacional no
contexto escolar, o conceba como instrumento a favor da aprendizagem tendo em mente alvos
educacionais a serem desenvolvidos e avaliados no processo de aprendizagem dos alunos tais
como: elaboração do conhecimento, apreensão de conteúdos, formação do cidadão participativo.
Diante das questões expostas, o objetivo será resgatar a real função do Conselho de Classe,
conscientizando a equipe pedagógica e professores, propondo ações eficazes de superação desta
prática tradicional burocrática, colocando o aluno como sujeito ativo, reflexivo e participativo da
tomada de decisão no processo educacional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CONCEICAO ARANHA DE SOUSA SATO
ORIENTADOR: MARILIA BAZAN BLANCO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Superando limites por meio de metodologias diversificadas
Palavras-chave: Aluno. Dificuldades de aprendizagem. Professor. Metodologias diversificadas.
Resumo: Cada criança é um ser único, com suas características pessoais que a identificam e a
diferenciam de todas as outras. Nesse sentido, as práticas pedagógicas planejadas pelo professor
devem privilegiar todo e qualquer aluno: aqueles que têm mais facilidade e os que apresentem
alguma dificuldade, respeitando sempre as suas habilidades e condições. As dificuldades de
aprendizagem podem estar relacionadas a diversos aspectos, como os comportamentais, o
emocional, o orgânico e genético, o familiar, o social, o de relacionamento com o professor e na
escola, sendo um assunto que têm preocupado diversos especialistas. Com base nestas
reflexões, este artigo objetiva esclarecer aos educadores as diversas causas que interferem no
ensino-aprendizagem, bem como dar sugestões de metodologias diversificadas que venham ao
encontro das necessidades individuais dos alunos, com o intuito de dar um novo alento a este
quadro que persiste no contexto escolar. A implementação se deu através de grupo de estudos
com os professores que atuam nas 5ª séries do Ensino Fundamental, professores do curso de
formação de docentes e pedagogos, onde o momento foi oportuno para o repasse dos resultados
da pesquisa, análise, reflexões, discussões e trocas de experiências. O resultado dos trabalhos
evidenciou a importância de ações em grupo de estudos, assim como de um trabalho conjunto
entre a equipe pedagógica para o atendimento mais eficaz aos alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Superando limites por meio de metodologias diversificadas.
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Fracasso escolar. Causas. Metodologias. Resumo: As
crianças quando chegam à escola, trazem consigo características pessoais bastante diferentes entre
si, pois cada criança é um ser único, daí a necessidade do professor estabelecer critérios especiais de
tratamento, a definir os padrões a serem atingidos. Neste processo de ensino-aprendizagem, a
observação e atenção por parte do educador enquanto mediador é de suma importância, pois, só
assim é possível investigar e detectar as causas que levam o aluno a ter dificuldades na aquisição do
conhecimento. Sendo a aprendizagem um processo natural, espontâneo e possível a todos, por que
nos deparamos com tantos casos de crianças em idade escolar sem conseguir ler, escrever e calcular?
Isto é algo que muitos educadores vem indagando, mesmo porque as dificuldades de aprendizagem
observadas no dia a dia dos alunos refletem-se visivelmente nas inúmeras situações de indisciplina e,
isso também, é uma das causas que levam ao fracasso escolar e à repetência. Para tanto, o professor
deve obter orientações específicas para que possa desenvolver um trabalho consciente e que promova
o sucesso de todos os envolvidos no processo. Desse modo, o presente material tem por objetivo
esclarecer aos educadores as diversas causas que interferem no ensino- aprendizagem, bem como
dar sugestões de metodologias diversificadas que venham ao encontro das necessidades individuais
de nossos alunos, com o intuito de dar um novo alento a este quadro do currículo escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DAISY MARA MANCHINI XAVIER
ORIENTADOR: JOAO LUIZ GASPARIN
IES: UEM
Artigo
Título: A pedagogia histórico-crítica como princípio do trabalho docente
Palavras-chave: Educação. Pedagogia Histórico-Crítica. Didática da Pedagogia Histórico-Crítica.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos pelos professores do
Colégio Estadual Vera Cruz, de Mandaguari - PR, que refletiram sobre o significado do processo
educativo e a viabilidade da aplicação prática da Pedagogia Histórico-Crítica, de Dermeval Saviani
e da respectiva Didática desenvolvida por João Luiz Gasparin, por meio da implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica, como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A pedagogia histórico-crítica como princípio do trabalho
docente Palavras-chave: Pedagogia histórico-crítica. Prática doente.
Resumo: Este caderno pedagógico tem como suporte teórico-prático a Pedagogia HistóricoCrítica, de Dermeval Saviani e a respectiva Didática desenvolvida por João Luiz Gasparin, por
estarem coerentes com a política defendida para a formação de professores da SEED-PR. Este
trabalho será desenvolvido por meio de um Curso de Extensão, do Departamento de Teoria e
Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Com 40h de carga horária, divididas
da seguinte maneira: 1. Fundamentos da pedagogia histórico-crítica – 5h; 2. Didática para a
pedagogia histórico-crítica – 5h; 3. Elaboração de um plano de trabalho, na perspectiva
histórico-crítica – 10h; 4.
Aplicação prática, pelos professores, do plano de trabalho – 20h; 5.
Avaliação do trabalho será feita por meio de Ficha de Acompanhamento. 6.
Relatório
das
atividades desenvolvidas. 7. Elaboração do artigo científico. Pretendendo-se assim compreender a
ação docente no processo de ensino-aprendizagem, com vistas à apropriação efetiva dos
conhecimentos científicos e a formação humana dos alunos, bem como, o desenvolvimento de
ações educacionais sistematizadas, resultando na melhoria da qualidade de ensino ministrado no
âmbito da escola.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DALVA KOERICH NUERNBERG
ORIENTADOR: ALEXANDRA VANESSA DE MOURA BACZINSKI
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Projeto Político Pedagógico: Clareza e aplicabilidade com ênfase na
aprendizagem. Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Educação. Pedagogia.
Resumo: O presente artigo faz parte de um estudo sobre Projeto Político Pedagógico realizado
durante a formação no PDE 2009/2010, que teve como objetivo principal a Reelaboração do
Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Jorge - de Lima Ensino Fundamental, no
município de Salto do Lontra, NRE de Dois Vizinhos - PR. Dentre as exigências para conclusão do
PDE, está a elaboração de um projeto acerca do tema estudado, bem como uma Produção
Didática, que tem por objetivo ser um auxiliar na Implementação Pedagógica. O foco maior deste
trabalho é reconstruir o Projeto Político Pedagógico, deixando nele claro e explícito o Objetivo e o
Plano de Ação de cada órgão/setor, para desta maneira transformá-lo num organizador do
trabalho administrativo e um articulador das atividades pedagógicas da escola. Nesta perspectiva
de trabalho o referido artigo procurará descrever os caminhos percorridos nos estudos e na
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implementação do projeto na escola visando relatar as experiências vividas no decorrer das
atividades previstas, para assim delinear um Projeto Político Pedagógico capaz de entender e
defender a escola como um espaço privilegiado para o conhecimento sistematizado, tornando-a
indispensável em uma sociedade que se diz democrática e que luta pela igualdade entre os
homens.
Produção Didático-pedagógica
Título: Projeto Político Pedagógico: Clareza e Aplicabilidade com Ênfase na
Aprendizagem Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Educação. Pedagogia.
Resumo: Pensar no Projeto Político Pedagógico de uma escola é pensar, delinear e clarificar
suas ações, para fazer dela um local de conhecimento coletivo, onde todos tomam parte são
ouvidos incluídos e respeitados. Por ser uma ação intencional clara e explícita assumida
coletivamente, o PPP deve articular o pedagógico e organizar o administrativo, tendo como pano
de fundo a clareza e a aplicabilidade das ações da escola. Pensando assim, e entendendo os
limites do PPP atual da escola, este trabalho do PDE, pretende reconstruí-lo, trazendo como
tema: Projeto político pedagógico, clareza e aplicabilidade com ênfase na aprendizagem. Para ser
um auxiliar em sua reconstrução, foi elaborado um CADERNO PEDAGÓGICO. Este Caderno
Pedagógico, apresenta embasamento teórico e metodológico objetivando diagnosticar a realidade
escolar, oportunizar a discussão e elaboração da linha teórica, do objetivo da escola, bem como,
rever

conceitos

fundamentais

como

sociedade,

homem,

educação,

conhecimento,

professor/educador, aluno, aprendizagem, currículo, avaliação e função social da escola. Nesta
perspectiva, ele pretende ser um subsídio para fundamentar teoricamente a comunidade escolar,
delineando o objetivo e o plano de ação de cada órgão/setor, oportunizando desta maneira uma
reconstrução efetivamente coletiva do Projeto Político Pedagógico da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DEBORAH STOLF PACKER
ORIENTADOR: CARMEM RODRIGUES DA COSTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A escola como espaço concreto da formação continuada
Palavras-chave: Formação continuada; hora-atividade e práxis.

Resumo: A partir da concepção de formação continuada centrada no local de trabalho onde o
professor desenvolve seu fazer docente, busca-se o fortalecimento da instituição escolar como
lócus de formação, tornando os processos de reflexão mais significativos porque fundamentam-se
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sobre os problemas reais do cotidiano. Nesse sentido questiona-se se os estudos realizados
nesse tempo/espaço, a hora-atividade, contribuem para o aprofundamento teórico, na perspectiva
dialética prática-teoria-prática; isto é, se o professor consegue avaliar sua prática à luz de uma
concepção

teórica

e

reformular

suas

ações

em

busca

da

melhoria

do

processo

ensino/aprendizagem. Pensar a formação continuada nesta perspectiva supera o recuo da teoria,
tese defendida por muitos educadores nas últimas décadas, e resgata a teorização como
processo fundamental para a compreensão crítica da sociedade, portanto, da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Hora-atividade como espaço de formação continuada: a práxis como fundamento do
trabalho docente - Unidade 1 do Caderno Pedagógico -Formação Continuada e Hora-atividade na
Escola Pública Paranaense.
Palavras-chave: Hora-atividade; formação continuada e êxito escolar.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi pensado a partir das necessidades da escola pública
paranaense e destaca as possibilidades de formação continuada durante a hora-atividade.
Ressalta a importância do trabalho docente na perspectiva histórico-crítica, retomando a função
social da escola, a sala de aula como espaço de produção do conhecimento bem como o papel do
professor na mediação entre teoria e prática com vistas ao sucesso do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DENISE MARIA TRAPPEL GONCALVES DA SILVA
ORIENTADOR: ELENICE PARISE FOLTRAN
IES: UEPG
Artigo
Título: As Tecnologias da Informação e Comunicação e a Prática
Docente Palavras-chave: Professor; tecnologias; interação
Resumo: Este artigo tem por finalidade levar subsídios aos professores informações e sugestões
sobre o uso das tecnologias no processo educacional, assim como ampliar seus conhecimentos e
incentivá-los à busca de capacitações e aperfeiçoamentos pedagógicos através da Educação à
Distância, pesquisas e interações com outros colegas de áreas afins ou não. São abordados
aspectos da relação entre as tecnologias, a educação e a formação docente enfocando a inclusão
digital. Destacam-se algumas das tecnologias disponíveis para a Educação Básica nas Escolas
Públicas do Paraná, dicas de utilização das Tecnologias, cuidados que devem ser observados e
sugestões de aulas com o uso das tecnologias enfocando as disciplinas das séries finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio
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Produção Didático-pedagógica
Título: Subsídios para o uso da Tecnologia Interativa
Palavras-chave: Tecnologia Interação Professores

Resumo: O caderno pedagógico tem por finalidade levar subsídios aos professores informações
e sugestões sobre o uso das tecnologias no processo educacional, assim como ampliar seus
conhecimentos e incentivá-los à busca de capacitações e aperfeiçoamentos pedagógicos através
da Educação à Distância, pesquisas e interações com outros colegas de áreas afins ou não. São
abordados aspectos da relação entre as tecnologias, a educação e a formação docente
enfocando a inclusão digital. Destacam-se algumas das tecnologias disponíveis para a Educação
Básica nas Escolas Públicas do Paraná, dicas de utilização das Tecnologias, cuidados que devem
ser observados e sugestões de aulas com o uso das tecnologias enfocando as disciplinas das
séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DENISE PEREIRA
ORIENTADOR: SONIA ANA LESZCZYNSKI
IES: UTFPR
Artigo
Título: Educação de jovens e adultos privados de liberdade: uma metodologia de ensino
diferenciada.
Palavras-chave: EJA. Metodologias e estratégias. Aluno preso
Resumo: Este trabalho de pesquisa teve como foco a EJA na prisão , especificamente fazendo
uma análise sobre a necessidade de metodologias e estratégias usadas na Educação de jovens e
adultos privados de liberdade. Na busca de conhecimento e respostas, foram realizadas várias
etapas. Questionários foram feitos com os alunos presos, visando saber, principalmente qual é a
opinião destes a respeito da escola na prisão. Para somar a essa ação, os alunos redigiram um
texto, onde expuseram suas dificuldades e expectativas em relação à escola. A pesquisa (leitura)
propriamente dita, trouxe embasamento teórico para todo o desenvolvimento do trabalho. O
material didático foi planejado para o trabalho com os alunos da Fase I do Ensino Fundamental da
Unidade Penal de São José dos Pinhais ( CCSJP) e foi aplicada para os alunos da já referida
Unidade Penal e teve como tema o resgate da identidade e da cidadania dos encarcerados,
usando como estratégia a reflexão sobre as metodologias usadas e usáveis nessa especifidade
de ensino. Os resultados obtidos vieram confirmar: Há necessidade de metodologias e estratégias
diferenciadas quando se trata de EJA no Sistema Penitenciário.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Estratégias e metodologias para EJA na prisão Palavraschave: EJA. aluno preso. metodologias e estratégias

Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo sugerir estratégias diferenciadas para serem
usadas com o aluno preso que frequenta a Fase I do CEEBJA Dr Mario Faraco. Será direcionada
e aplicada aos alunos privados de liberdade, estudantes da Unidade Prisional de São José dos
Pinhais. Ela foi desenvolvida com o objetivo de trabalhar com esses alunos questões que , de
alguma forma, pudessem chamar a atenção para temas importantes relacionados à perda da
identidade e da cidadania. Todas as atividades foram elaboradas objetivando o resgate da
identidade e da consciência da cidadania, condição já tão esquecida no ambiente prisional. Seis
ações principais constituíram esta unidade didática. 01- A importância do nome para cada
cidadão; 02 -Localização histórica e geográfica de cada indivíduo; 03 - A história de cada um; 04 Árvore genealógica: afinal, o que é isso?; 05 - Construindo a sua árvore genealógica (a
importância da família); 06 - A importância da documentação pessoal na existência oficial do
indivíduo. Intercalados a essas atividades, os alunos produzirão textos onde opinarão sobre o
tema trabalhado e relatarão suas histórias de vida.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DEYSE TERESINHA CARPES
ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR
IES: UFPR
Artigo
Título: Valores e a Adolescência
Palavras-chave: Valores- Comportamento dos jovens na construção de identidade
Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre os valores no desenvolvimento e na
construção de identidade de jovens entre 14 e 19 anos do Ensino Médio. Discute-se como essas
questões interferem na qualidade das relações sociais e refletem consequentemente na
aprendizagem. Fez-se um levantamento junto a jovens matriculados na primeira série do ensino
médio quanto aos valores que consideram importantes e que fazem parte de sua formação, assim
como os que podem vir a desenvolver. De acordo com os resultados levantados os jovens
enaltecem valores que promovem as relações interpessoais. Em várias respostas deixam antever
a importância dada à família e ao respeito entre as pessoas. Discute-se algumas práticas que
podem, além de minimizar conflitos do processo das relações sociais, também estimular o cultivo
de valores necessários para a vida do adolescente. Estimular o desenvolvimento de valores é uma
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tarefa que deve unir a família e a escola, propiciando uma educação integral de maior qualidade
para o jovem.
Produção Didático-pedagógica
Título: A escola e as relações sociais
Palavras-chave: Valores-comportamento de jovens- afetividade na educação
Resumo: A sociedade ocidental valendo-se do discurso da modernidade, se vê permeada por
vários fatores que contribuem para a superficialidade das relações sociais. Dentre eles podemos
citar o acelerado crescimento global principalmente quanto ao consumismo e o fato de estarmos
vivendo uma época de avanços tecnológicos nunca vistos antes. O jovem por sua vez, busca o
que chamamos de prazeres mais fáceis ou o imediatismo conforme apresenta MARQUES, 2001
p. 16. A escola parece ter um papel fundamental neste processo. Além de dar conta do aspecto
cognitivo, também precisa auxiliar no desenvolvimento sócio afetivo do educando, tendo o
educador o papel de provocador desse desenvolvimento, constituindo-se uma importante fonte
que possibilita a reflexão e o amadurecimento integral do educando. Considerando a importância
da formação moral para o desenvolvimento integral do educando, e o papel da escola neste
processo, delineou-se uma proposta de intervenção, dirigida para jovens iniciando o ensino médio.
Por ser o início da adolescência um período conturbado, no que diz respeito a valores trazidos
pela família e valores defendidos pelo grupo, julga-se que este seja um momento propício para
ações que promovam a reflexão sobre valores. Assim, ao provocar a reflexão sobre valores, a
escola passa a contribuir para o desenvolvimento moral dos educandos e como resultado de tal
processo, estimula as relações sociais e afetivas do jovem com as pessoas de seu contexto,
sejam elas pares, professores, familiares ou outros.A proposta inclusa neste material didático é
direcionada aos jovens educandos, mas será complementada no dia-a-dia de sala de aula,
contando com a posição adotada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIONE MARIA WAGNER FERREIRA
ORIENTADOR: LEILA DE ALMEIDA DE LOCCO
IES: UFPR
Artigo
Título: Dinamizando as Práticas Pedagógicas para o Ensino Médio Noturno
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Ensino Noturno. Projetos Interdisciplinar. Qualidade de
Ensino.
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Resumo: O foco deste trabalho é uma reflexão sobre as práticas pedagógicas vivenciadas no dia
a dia do processo ensino aprendizagem por professores e alunos do ensino médio noturno. Por
isso foi elaborado e executado o projeto Dinamizando as Práticas Pedagógicas, o qual faz parte
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) SEED - PR na área de Pedagogia,
destacando os temas Cultura Afro-Brasileira e Esporte e Lazer com torneios de Xadrez com
alunos do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral, situado no município
de Rio Negro PR. As Unidades Didáticas trabalhadas envolveram direta e indiretamente alguns
conteúdos curriculares numa perspectiva interdisciplinar, contextualizada e foram escolhidas em
razão de sua relevância social e exigência legal. O objetivo foi apresentar alguns parâmetros aos
alunos que vivem esta situação de diversidade e norteá-los na compreensão de nossas etnias e
sua miscigenação e evolução com o passar dos tempos, onde ele possa compreender a história e
perceber a influencia na vida social brasileira e também buscar a interação e a participação dos
alunos nas atividades lúdicas através de torneio de xadrez inter salas-séries, com o objetivo de
fazer o educando adotar atitudes de respeito, valores, solidariedade, buscando administrar
conflitos de forma não violenta através do diálogo e da criatividade. Concluiu-se que as ações
desenvolvidas sob a responsabilidade de professores das diversas áreas despertaram a
motivação dos alunos tornando-as significativas resultando em melhoria de qualidade e
demonstração disto foi a sugestão de continuidade do Projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dinamizando as Práticas Pedagógicas para o Ensino Médio Noturno. Palavraschave: Ensino Médio Noturno. Práticas Pedagógicas. Interdisciplinaridade.

Resumo: Esta Unidade Didática objetiva Dinamizar as Práticas Pedagógicas para os alunos do
Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral no município de Rio Negro, em
duas Áreas Temáticas: Cultura Afro-brasileira e Esporte e Lazer com torneios de Xadrez. A
Cultura Afro será uma reflexão de anos de lutas pela igualdade de direitos humanos. Este tem
como objetivo implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das relações Étnico
Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro - brasileira e africana com o qual pretende-se
estimular os jovens a elevar o nível de auto estima para superarem a crise social e fazer o
educando adotar atitudes de respeito, valores e solidariedade. A segunda área apresentada será
Esporte e Lazer com torneios de Xadrez na escola como ferramenta disciplinar, que ajudará no
desenvolvimento, pensamento abstrato, na memorização, raciocínio lógico, onde através das
jogadas os alunos serão desafiados a raciocinar antecipadamente e prever resultados para suas
jogadas. Ambos serão trabalhados de forma interdisciplinar entre as disciplinas de História,
Geografia, Artes, Língua Portuguesa, Educação Física, através de palestras informais, com auxílio
de recursos de multimídia, e os campeonatos de xadrez serão realizados inter salas -séries.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIONEIA CONFORTO COSTA PAZINATTO
ORIENTADOR: CARMEM RODRIGUES DA COSTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Permanência e sucesso escolar no ensino médio noturno
Palavras-chave: Evasão escolar, Sucesso escolar, Ensino médio

Resumo: O presente artigo busca refletir sobre o alto índice de evasão escolar observado durante
o período de 2004 a 2008 e o que é possível fazer para reverter esse quadro. Ele apresenta uma
análise da realidade vivida pelos primeiros anos do Ensino Médio noturno do Colégio Estadual
Rocha Pombo, Município de Morretes / PR, considerando que a situação não é muito diferente da
maioria das escolas públicas do litoral. Este trabalho foi elaborado, com a finalidade de oferecer
subsídios para os professores, pedagogos, coordenador de curso, aprofundarem a discussão
acerca do aluno trabalhador. O texto faz referência a vários autores e o que a escola pode e deve
fazer para reverter esse quadro, proporcionando assim uma escola com qualidade de ensino.
Com o intuito de conhecer o perfil do aluno evadido, foi planejado e executado questionário,
entrevista, reuniões com alunos, professores, equipe pedagógica e Direção possibilitando o
diagnóstico e discussão de possíveis ações. O trabalho desenvolvido contribuiu para a
sensibilização do grupo e possibilitou a identificação de alguns problemas simples de serem
resolvidos, para que os resultados sejam alcançados a médio e longo prazo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Permanência e sucesso escolar no Ensino Médio Noturno.
Palavras-chave: Evasão escolar, Sucesso escolar, Ensino Médio.
Resumo: Este Caderno Temático foi elaborado como instrumento efetivação para o Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola do Programa de Desenvolvimento (PDE) da Secretaria de Estado
da Educação do Paraná (SEED). Trata-se de uma produção didática alocada na área da Pedagogia,
destinada a professores, alunos, equipe pedagógica e Direção. Ele foi sistematizado a partir de
estudos, pesquisas e reflexões sobre o tema evasão escolar, que é um dos mais preocupantes para os
profissionais da educação, principalmente daqueles que atuam no ensino médio noturno da rede
pública de educação escolar. A população-alvo deste está especificada nos
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alunos dos primeiros anos do ensino médio noturno de uma escola pública do litoral paranaense.
A escolha por esses educandos se deu devido a serem os que iniciam o ano letivo e, depois de
alguns dias de aula, abandonam o curso. Assim, pretende-se realizar levantamentos de dados a
fim de se mapear as causas que levam-os a desistirem tão cedo da escolarização média. O
interesse em estudar o fenômeno da evasão escolar surgiu no ano de 2004 durante uma reunião
do Conselho de Classe onde foram apresentados os resultados finais dos primeiros anos do
ensino médio noturno, e o alto índice de alunos evadidos e reprovados por infreqüência,
ultrapassaram as expectativas. Sendo assim este trabalho tem como objetivo minimizar esses
índices.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIONIS TEREZINHA SOBIERAY
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA NEVES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Avaliação no Processo Ensino-Aprendizagem.
Palavras-chave: avaliação; aprendizagem; processo; critérios; instrumentos.
Resumo: Este artigo discute a temática da avaliação da aprendizagem enquanto processo, com
ênfase na reflexão e redimensionamento das práticas pedagógicas e avaliativas. A necessidade
surgiu a partir da convivência no ambiente escolar, onde se observou a angústia de todos os
envolvidos. Diante disso, tomamos como objetivo analisar junto aos professores a avaliação da
aprendizagem escolar praticada e refletir sobre a sua relevância no processo ensinoaprendizagem,

compreendendo-a

como

forma

de

contextualização

do

conhecimento

sistematizado. O encaminhamento dos trabalhos teve início através de uma pesquisa de campo,
com abordagem qualitativa, respaldada na pesquisa-ação, onde se aplicou um questionário semiestruturado para conhecer um pouco mais sobre a prática pedagógica e avaliativa da Escola
Estadual Carmela Bortot. Na sequência foi organizado um grupo de estudos para os professores
interessados e com disponibilidade de horário, os quais participaram de 09 encontros que
permitiram uma reflexão sobre suas ações desenvolvidas em sala de aula no que tange a
avaliação da aprendizagem. As discussões pautaram-se no estudo do Projeto Político
Pedagógico, Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDBEN 9394/96), Deliberação 007/99 do
Conselho Estadual de Educação, Regimento Escolar, bem como textos componentes do Caderno
Pedagógico da professora PDE que abordam conceitos de avaliação, avaliação como processo,
relacionamento professor-aluno diante da prática avaliativa, técnicas, instrumentos e critérios de
avaliação. No decorrer da intervenção, os relatos apontaram angústias, dúvidas e contradições
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ainda presentes na avaliação. Sendo assim, fica visível a necessidade da continuidade dos
estudos, aprofundamento teórico, para superação da cultura avaliativa tradicional.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação no Processo Ensino-Aprendizagem
Palavras-chave: Avaliação. Ensino-Aprendizagem. Práticas Pedagógicas.
Resumo: A avaliação se constitui num ato pedagógico, que tem por premissa garantir ao aluno o
direito de aprender, tornar-se livre e independente, pensar e tomar decisões sobre as ações que
nortearão sua vida. No entanto, professores e alunos vivenciam práticas avaliativas que implicam
na inclusão ou na exclusão de alunos, dependendo da forma como isso se processa, sendo que
as discussões centram-se demasiadamente no seu caráter burocrático, de registro de resultados,
de exigência do sistema de ensino. As reuniões pedagógicas, os conselhos de classe, os grupos
de estudos apontam para uma deficiência no embasamento teórico a respeito desse tema. No
cotidiano escolar pouco se discute índices de aprovação e reprovação, numa perspectiva de
mudanças nas práticas avaliativas. Os resultados não são analisados de forma crítica, pois a
avaliação classificatória e excludente ainda impera, visto o seu arraigamento através dos tempos.
Diante da realidade apresentada, acreditamos que para dar um novo rumo à prática da avaliação
é imprescindível assumirmos um posicionamento pedagógico explícito, redimensionando as
práticas pedagógicas. Na intenção de contribuir para a melhoria do cenário atual, construiu-se o
presente Caderno Pedagógico, a partir bibliografias de autores renomados os quais tem como
objeto de estudo, temáticas relacionadas à educação e avaliação. Esta produção visa oportunizar
aos profissionais da educação, momentos de estudo e reflexão; rever conceitos de avaliação;
discutir a ação avaliativa enquanto mediação entre as etapas da construção do conhecimento (a já
existente e a possível); refletir sobre o relacionamento professor-aluno diante das práticas
avaliativas; ressignificar técnicas, instrumentos e critérios avaliativos que favoreçam uma
aprendizagem significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIRCE DE BIASSIO
ORIENTADOR: IONE DA SILVA JOVINO
IES: UEPG
Artigo
Título: Indisciplina na sala de aula: problema ou desafio
Palavras-chave: Indisciplina. Ação Conjunta. Cultura de Paz.
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Resumo: O presente artigo relata o conjunto de atividades desenvolvidas em função do Programa
de Desenvolvimento Educacional - PDE, que foram realizadas desde a pesquisa bibliográfica
sobre a temática indisciplina em sala de aula, até a elaboração do projeto e sua implementação
que se deu no segundo semestre de 2010 com as turmas de 8ª séries matutinas de uma escola
estadual na cidade de Castro, Estado do Paraná. Constatou-se que o problema indisciplina na
sala de aula tem preocupado muito os educadores e a implementação do projeto na escola
evidenciou que para minimizar os índices de indisciplina, além de um trabalho com qualidade
crítica e criativa, é importante uma ação conjunta com a participação ativa da família, com a
conscientização do educando para a transformação da escola. Assim, acreditamos que estaremos
de fato preparando o aluno para o exercício da cidadania na sociedade. Entende-se, nesse artigo,
que a indisciplina em sala de aula tenha causas. E o levantamento dessas causas, dos porquês
que levam ao ato indisciplinado é importante para buscar soluções dos problemas detectados e
constitui-se num verdadeiro desafio no trabalho dos professores rumo ao estabelecimento de uma
Cultura de Paz no ambiente escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico - Indisciplina na Sala de Aula: Problema ou
Desafio Palavras-chave: Indisciplina. Sala de Aula. Problema. Desafio
Resumo: O Caderno Pedagógico intitulado Indisciplina na Sala de Aula: Problema ou Desafio é
um instrumento de apoio à implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. O
tema abordado foi escolhido por tratar-se de um problema muito presente no meu cotidiano de
trabalho como professora pedagoga. Além disso, a indisciplina escolar compreendida como um
comportamento anti-social e inadequado é um dos fatores que se apresenta como um desafio aos
professores, tornando-se responsável pela insatisfação deles com a prática pedagógica. Para
efeito de organização didática, o material encontra-se dividido em Unidades que são: Conhecendo
o Projeto de Intervenção Pedagógica; Caracterizando Indisciplina; A Contribuição de Alguns
Autores; Evitando Confundir o Bullying com a Indisciplina; Fazendo Levantamento de Ações;
Cultura da Paz pode ser uma Solução e Fazendo uma Dinâmica de Grupo. Estas Unidades todas
tem objetivos próprios e temas desencadeadores para proporcionarem reflexão e discussão sobre
a problemática abordada. Desta forma, a idéia de levantar as causas da indisciplina e buscar na
escola, as possíveis soluções para este problema, criando na sala de aula um clima agradável,
democrático e propício ao desenvolvimento do ser humano, perpassa este Caderno Pedagógico,
que pretende ser um instrumento prático e objetivo para ajudar na transformação da realidade
escolar.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIRCELIA APARECIDA PEREIRA BATISTA
ORIENTADOR: SILVIA ALVES DOS SANTOS
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Organização do trabalho do pedagogo na escola: o Conselho de Classe como Ambiente
Transformador na Prática Pedagógica.
Palavras-chave: Educação Básica; Professor Pedagogo: Conselho de Classe.
Resumo: A apreensão do conhecimento torna-se, imprescindível ao professor, desde as séries
iniciais da educação básica, daí a necessidade de abordar sobre o Conselho de Classe na
organização do trabalho pedagógico na escola pública, visando à gestão democrática da
educação. A LDB nº 9394/1996, ao possibilitar à escola autonomia para definir seus projetos,
contribuiu para a ampliação de práticas democráticas no interior da escola pública, para tanto, o
espaço do Conselho de Classe tornou-se ambiente para a reflexão de velhos problemas que há
muito afligiam a prática dos professores pedagogos, que conduziam à organização do trabalho
pedagógico nas escolas. Neste artigo objetivamos mostrar como o papel do pedagogo à frente da
organização do trabalho no Conselho de Classe pode ser o elemento definidor para uma prática
pedagógica transformadora na escola pública, superando a visão estigmatizada de um ambiente
reprovador.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe

Palavras-chave: Conselho de Classe, Pedagogo, Professores, Organização do Trabalho
Pedagógico
Resumo: O Caderno Temático tem por finalidade de congregar um novo modelo de trabalho
coletivo e todos os meio possíveis para proporcionar um ensino público de qualidade, pois sendo
um dos eixos de atuação do Projeto Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE, que objetiva
proporcionar aos professores pedagogos da rede pública estadual subsídios teóricos e práticas
metodológicas para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, em que resultem
em redimensionamento de sua prática pedagógica. Trata-se de uma ferramenta de apoio para
aqueles que serão os responsáveis pela educação. Nesta trajetória apresento como resultado
este caderno temático que se caracteriza como um manual, mas como um trabalho de pesquisa,
enriquecimento e aprofundamento do tema proposto, onde se visualizam a escola numa gestão
democrática com ações, baseadas nas legislações, na organização dos trabalhos pedagógicos na
escola, tendo como procedimento uma entrevista sobre Conselho de Classe com a pedagoga do
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Colégio e depoimentos de professor, pedagogo e mãe de aluno. A linha de ação desenvolvida
está voltada para o trabalho do pedagogo no processo avaliativo com aprofundamento nos
Conselhos de Classe, do Colégio Estadual Carolina Lupion - Ensino Médio de Carlópolis –
Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIRLENE ARAUJO LUIZ
ORIENTADOR: JOSE CARLOS DA SILVA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A prática docente e a importância do professor na Pedagogia Histórico-Crítica. Palavraschave: Pedagogia Histórico-Crítica; Tendências pedagógicas; Mudanças de paradigma;
Valorização do professor; Políticas educacionais do Paraná.
Resumo: O material referente a este artigo é o resultado do projeto de pesquisa que teve como
finalidade potencializar o entendimento sobre a pedagogia Histórico-Crítica a qual norteia as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, bem como evidenciar a valorização e a importância
do professor nesta concepção pedagógica. Também ajudar o educador na identificação das
tendências pedagógicas presentes em sua prática docente. Ainda uma breve reflexão sobre os
princípios do materialismo histórico dialético que é a base desta pedagogia. Nesta pesquisa,
através de aprofundamento teórico e questionário, foi proposto uma reflexão do fazer escolar com
possibilidades de apontar caminhos e possíveis mudanças de paradigmas, na esperança em
superar os desafios encontrados no cotidiano da escola pública do estado do Paraná.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Prática Docente e a Importância do Professor na Pedagogia HistóricoCrítica Palavras-chave: Histórico-Crítica. Prática Docente.
Resumo: A tendência pedagógica que norteia as políticas educacionais do Estado do Paraná e as
ações das escolas estaduais paranaenses estão fundamentadas no Materialismo Dialético
Histórico e na Pedagogia Histórico-Crítica e expressa nas Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental (2006). Porém, se faz necessário que essas políticas tenham melhor compreensão
no cotidiano escolar e que o professor seja sensibilizado percebendo sua relevância nesta
concepção pedagógica, onde é o mediador e autoridade competente, direcionando o ensinoaprendizagem. Este material é composto por um texto sobre a Pedagogia Histórico-Crítica em
forma de quadrinhos e diálogos, Histórico-Crítica em Quadrinhos,na intenção de tornar a leitura
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interessante. Outros tópicos abordados: Passos do Método da Prática Social; Modelo e Exemplo
de Plano de Trabalho Docente-Discente na perspectiva Histórico-Crítica e a Educação e o
Materialismo Histórico Dialético. O trabalho tem como objetivo facilitar o entendimento sobre a
Pedagogia Histórico-Crítica, bem como mostrar a importância do professor nesta pedagogia.
Como metodologia serão utilizados questionários, caderno temático, textos para leitura durante as
horas atividades. Na semana pedagógica, no início do segundo semestre, com o uso de data
show, notebook e pendrive o assunto será estudado, analisado e refletido. Também haverá
reuniões pedagógicas para o fortalecimento do tema.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIRMA ACOSTA DA PAIXAO
ORIENTADOR: SILVIA ALVES DOS SANTOS
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A atuação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico
Palavras-chave: Organização do trabalho pedagógico; Formação do pedagogo; Gestão escolar.
Resumo: O objetivo deste artigo é oportunizar uma reflexão e análise sobre a atuação do
pedagogo na escola pública, no intuito de esclarecer sua função específica e importância para o
processo educacional, bem como sua contribuição para a organização do trabalho docente,
envolvendo professores no processo de investigação, não como meros informantes, mas como
sujeitos autorizados a pensar o seu trabalho, sobre as dificuldades existentes, na tentativa de
resgatar seu papel, como também, apontar e debater as dificuldades que se encontra no processo
de organização da escola. Este trabalho conduziu-se com base na teoria histórico-crítica, tendo
como procedimentos metodológicos: observações, entrevistas, reuniões, análise de material sobre
os problemas relevantes da escola e a pesquisa bibliográfica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico - O papel do pedagogo na escola pública: reflexões e contribuições
para organizar o trabalho pedagógico
Palavras-chave: Pedagogos; professores; diretores; organização do trabalho pedagógico na
escola.
Resumo: Atualmente o pedagogo passa por circunstâncias desafiadoras, enfrenta situações
bastante adversas a sua função, recebendo várias atribuições com algumas denominações:
apagador de incêndio, o faz tudo, multitarefeiro entre outras, realizando atividades desvinculadas
da essência de sua função que é organizar o trabalho pedagógico no interior da escola. A partir de
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uma reflexão sobre o papel do pedagogo, poderemos avançar no empenho pela procura de nossa
identidade, resgatando a verdadeira função do pedagogo na escola. Este caderno pedagógico tem
por objetivo, propor uma discussão a cerca da atuação do pedagogo na escola pública, suas
inquietações, sua prática e seu papel na organização do trabalho pedagógico, contribuindo assim
para o aprimoramento teórico-prático, necessários à organização da escola. Como metodologia
será utilizada questionários, caderno pedagógico, textos para leitura durante as horas atividades.
Também na semana pedagógica, no início do segundo semestre de 2010, o assunto será
analisado e discutido. Durante as reuniões pedagógicas reforçaremos o assunto. Os recursos que
serão utilizados: data show, pendrive e textos sobre o tema.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIVA VILCZAKI
ORIENTADOR: JANAINA DAMASCO UMBELINO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Formação inicial de professores do curso normal médio: compreendendo o brincar na
educação infantil na perspectiva da teoria histórico-cultural
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; brincadeira;

Educação Infantil; Formação de

professores.
Resumo: O presente artigo refere-se ao resultado do projeto de intervenção O brincar na
Educação Infantil: a contribuição da Teoria Histórico-Cultural na formação inicial dos futuros
professores do Curso Normal Médio, aplicado aos alunos do Colégio Estadual Mário de Andrade,
o qual teve como principal objetivo desenvolver a compreensão sobre a importância da
brincadeira na Educação Infantil, considerada atividade principal que promove o desenvolvimento
da psique infantil nesta etapa de ensino. Para isso, oportunizaram-se conhecimentos teóricos
metodológicos sobre o jogo, brinquedo e a brincadeira, através da teoria Histórico-Cultural
necessária a formação da práxis. Como metodologia de ensino optou-se pela pedagogia HistóricoCrítica, assim como a Teoria Histórico-Cultural, se fundamenta no materialismo histórico-dialético
e foi escolhido, pois, está presente nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e no Projeto
Político Pedagógico do Colégio em que foi desenvolvido o projeto. Como resultado percebeu-se
que muitos alunos, participantes da pesquisa, não possuem fundamentação teórica que implique
em uma visão de homem. Vimos ainda a importância de um conhecimento teórico de visão de
homem, que nos auxilie em nossa prática pedagógica, uma vez que conhecendo como se
processa o desenvolvimento humano, no caso deste trabalho, a criança, e assim poderemos
realizar atividades que melhor propiciem a aprendizagem da mesma.
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Produção Didático-pedagógica
Título: O brincar na educação infantil: a contribuição da teoria histórico-cultural na formação inicial
de professores do curso normal médio.
Palavras-chave: Educação Infantil; Teoria Histórico-Cultural; Brincadeira; Formação de
Professores.
Resumo: Constatou-se, durante a experiência como professora da disciplina de Trabalho
Pedagógico na Educação Infantil (TPEI), a dificuldade de encontrar material teórico-prático que
contribuísse para uma proposta de trabalho mais consistente, com vistas a superar as práticas
pedagógicas presentes no cotidiano escolar, em favor de uma ação docente intencional e
reflexiva. Também que garantisse aos alunos a compreensão acerca da importância do brincar
para a criança, que instrumentalizem o futuro profissional quanto à ludicidade definida por
Leontiev (1991) como atividade principal que determina o desenvolvimento do psiquismo infantil
na fase pré-escolar. Este foi um dos motivos que levaram a fazer estudos e organizar de forma
didática uma sequência de conteúdos baseados na Teoria Histórico-Cultural, pois acreditamos
que esta traz elementos suficientes para a superação de alguma fragilidade teórica no processo
de formação inicial do docente de Educação Infantil. O caderno pedagógico fundamenta-se na
didática desenvolvida por Gasparin (2003), que tem como suporte epistemológico a Teoria
Dialética e a Teoria Histórico-Cultural na tentativa de traduzir para a prática pedagógica docente e
discente, a Pedagogia Histórico-Crítica. Assim pretendemos propiciar aos futuros professores da
Educação Infantil um conjunto de conhecimentos teóricos metodológicos sobre o jogo e a
brincadeira na perspectiva Histórico-Cultural. Nosso objetivo é que os alunos compreendam a
importância desta atividade para as crianças de 0 a 5 anos como proposta de trabalho na
Educação Infantil, e dessa forma possamos contribuir com a formação dos alunos para que
futuramente este atue como docente e resulte de alguma forma em mudança na prática
pedagógica predominante nesta modalidade de ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DOROTEA APARECIDA MERCHIORI STOCO
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Do Projeto Político - Pedagógico para a formação integral do aluno.
Palavras-chave: Projeto político-pedagógico; plano de trabalho docente; formação integral;
aprendizagem escolar.
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Resumo: O presente artigo é o resultado da reflexão entre os professores e alunos do Curso de
Formação de Docentes, sobre o plano de trabalho docente, análise e compreensão da formação
integral, dificuldades e tentativas para a sua execução a partir do projeto político - pedagógico.
Destaco a importância da educação escolar, que se propõe no projeto político - pedagógico e o
enfoque dado pelo professor no plano de trabalho docente, com a finalidade de abertura a todo o
conhecimento, para buscar caminhos necessários para atender a função social da escola. O
presente trabalho de intervenção propôs leituras, reflexões, vídeos, trabalhos individuais e em
equipes, sobre a temática, em que repensar sobre o projeto político - pedagógico, proposta
curricular, que enfatiza a importância da aula, responsabilidade legal do professor, definido em um
processo, que privilegie a curiosidade, a construção de saberes que forme seres humanos mais
atentos às necessidades do mundo de hoje, visto que a dificuldade está em trabalhar uma prática
não fragmentada. Os resultados apresentaram as intenções dos profissionais na busca de uma
formação adequada. Um dos caminhos possíveis para a busca pela formação integral, que
possibilitem a superação das suas dificuldade e ressaltam a importância do conhecimento
científico para a nossa sociedade, é conhecer e participar com maior profundidade da construção
do projeto político-pedagógico da entidade e elaborar um plano de trabalho docente que
corresponda aos desafios de um escola, para que o aluno obtenha uma aprendizagem
significativa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Do Projeto Político - Pedagógico para a formação integral do aluno.
Palavras-chave: Projeto político-pedagógico, plano de trabalho docente, formação integral,
sucesso escolar.
Resumo: Entre as atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná - PDE, está a produção didático -pedagógica. Este Caderno
Pedagógico propõe uma reflexão, sobre a necessidade de um projeto político-pedagógico para a
formação integral, do aluno, com a finalidade de buscar a superação das necessidades
educacionais que norteiam o trabalho do professor. A proposta, exige uma discussão significativa
dos envolvidos e principalmente do docente que deve manter a ação do diálogo constante, e criar
uma relação de aluno, mundo, conteúdo, para proporcionar e possibilitar aos educandos às
oportunidades de realizações. Ao pensar em uma prática pedagógica para uma formação integral,
deve-se pensar em encaminhamentos criativos, comprometidos, em planos de trabalhos docentes
conscientes, para atingir a função social da escola. É necessário ter em mente os seus objetivos,
a finalidade política e pedagógica, o seu desenvolvimento, e a necessidade ou não de
reestruturação do mesmo. A ação do projeto político-pedagógico para uma formação integral
constitui-se no pensar em uma educação de qualidade, em que o pensamento reflexivo, a
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autonomia e a construção do conhecimento sejam motivados e encaminhados, por meio
atividades diversificadas e significativas ao educando. A busca pelo rompimento da fragmentação
na atividade docente deve ser contínua pelos profissionais e interessados na educação que deve
ser de qualidade e assumida no projeto político-pedagógico da instituição escolar. Nesta
perspectiva, busca-se,leituras, reflexões e análises. A avaliação é parte integrante do processo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DOROTEA PASCNUKI SZENCZUK
ORIENTADOR: TATIANA IZABELE JAWORSKI DE SA RIECHI
IES: UFPR
Artigo
Título: Formação de professores do serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar –
SAREH.
Palavras-chave: escolarização hospitalar; formação de professores; pedagogia hospitalar; classe
hospitalar; inclusão.
Resumo: Este artigo apresenta e discute as ações desenvolvidas no Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE). O direito à educação inclusiva abre
novas demandas para o trabalho educativo, o que traz novas exigências à formação dos
educadores, e nesse contexto destaca-se o atendimento pedagógico hospitalar e a preparação de
seus profissionais. Neste estudo ressalta-se a importância desse campo de trabalho para a área
de saúde e educação e aponta-se a necessidade da formação continuada específica para os
educadores do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh). Inicialmente
identifica-se a formação oferecida através do grupo de trabalho em rede (GTR), enfatizando a
validade da educação à distância (EaD) para a capacitação continuada dos educadores da rede
estadual. Em seguida descreve-se o projeto de intervenção realizado no Hospital de
Clínicas/UFPR o qual buscou contribuir para o aperfeiçoamento das ações docentes realizadas
em contexto de doença grave e/ou morte iminente, que teve como objetivos principais, aprofundar
estudos da temática da morte e sua relação com o atendimento pedagógico dos alunos que
passam por essa situação, possibilitar a sensibilização e a escuta dos processos internos perante
a morte, problematizar o entendimento que esses educadores têm sobre a morte em seu contexto
profissional e, ao final, elaborar um planejamento utilizando os 5 passos da pedagogia históricocrítica. Apresenta conclusões positivas a respeito dessa Intervenção Pedagógica realizada em
ambiente hospitalar e sugere continuidade dos estudos dessa temática.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Doença ou morte iminente: uma reflexão sobre a intervenção pedagógica na escola do
hospital
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: A inserção de pedagogos e professores em ambiente hospitalar ainda é recente e exige
aprofundamento teórico sobre questões ligadas à sua prática. A proposta deste caderno
pedagógico é contribuir para o aperfeiçoamento da ação desses profissionais e, em especial,
aqueles que atuam em contexto de doença grave e/ou morte iminente. De maneira geral ele tem
como objetivos principais, possibilitar a sensibilização e a escuta dos processos internos perante a
morte, problematizar junto aos professores o entendimento que eles têm sobre a morte em seu
contexto profissional, apresentar as grandes alterações ocorridas nos rituais e percepções que
envolvem a morte e o morrer ao longo da história. A primeira parte refere-se à educação inclusiva
e aborda alguns fundamentos legais e pedagógicos, relativos ao atendimento dos alunos com
necessidades educacionais especiais. A segunda traz conteúdos importantes relacionados à
educação que se realiza em ambientes onde a morte é companheira de trabalho. E a terceira e
última discorre sobre o ato de planejar numa perspectiva histórico-crítica, culminando com
orientações pedagógicas para a elaboração do plano de trabalho docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DRAUDI MARIA ALBACH HOFFMANN
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: Desafios na Organização Curricular do Curso Técnico de Nível Médio-Integrado
Agropecuário
Palavras-chave: Educação Profissional; Currículo Prescrito e Latente; Organização Curricular
Integrada.
Resumo: Este trabalho de pesquisa-ação relata e descreve o Projeto de Intervenção Pedagógica
realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná. A implementação do projeto visou discutir ações pedagógicas, que possibilitaram
organizar, planejar e desenvolver o trabalho educacional no Curso Técnico de Nível Médio
Integrado do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa, objetivando a
integração curricular, a melhoria da qualidade do processo educacional, profissional e social,
buscando articular teoria/prática, levando-se em conta as distintas experiências dos envolvidos, na
formação integral do cidadão, de forma subsidiar os jovens na efetiva concretização de seus
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estudos, instrumentalizando-os para inserção no mundo do trabalho. Os procedimentos
metodológicos utilizados foram oficinas, encontros pedagógicos, estudo em grupo, análise de
conteúdo do instrumento de pesquisa e atividades realizadas no desenvolvimento do projeto.
Verificou-se o prescrito na legislação e teorização de autores que tratam os temas Educação
Profissional, Currículo Integrado e Curso Técnico de Nível Médio Integrado. A pesquisa teve como
problematização identificar os distanciamentos e aproximações entre as categorias, ciência,
tecnologia, cultura e trabalho, principais estruturantes do currículo formal, currículo latente,
dimensão legal prescrita, dimensão vivida e prática pedagógica dos professores. O desafio dessa
proposta foi repensar com professores efetivos da área de Formação Geral e área Técnica, e
funcionários acerca do processo de ensino e a aprendizagem, numa perspectiva pedagógica
interativa e autônoma. Com esse trabalho percebeu-se, por parte da escola uma mudança de
postura pedagógica, de responsabilidade e compromisso coletivo, assumido no espaço da sala de
aula, como prática efetiva.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desafios na Organização Curricular do Curso Técnico de Nível Médio-integrado
Agropecuário
Palavras-chave: Educação Profissional. Currículo Prescrito e Latente. Organização Curricular
Integrada.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico foi idealizado a partir de minhas experiências
educacionais como professora pedagoga, vivenciada na Educação Profissional de Nível Médio
Integrado-Curso Técnico em Agropecuária. As ações interventivas visaram um repensar sobre a
organização curricular integrada, junto à comunidade escolar, com o intuito à reconstrução de
práticas curriculares a luz das concepções teóricas sobre currículo integrado, o que fundamentará
a reescrita do Projeto Político Pedagógico, com perspectiva de uma integração curricular, na
busca da articulação entre os conhecimentos da Base Nacional Comum e Formação Específica,
valorizando as metodologias, conteúdos, práticas pedagógicas interdisciplinares, e assim
contribuir com a melhoria da qualidade de ensino. Esse Caderno Pedagógico foi elaborado a partir
da questão norteadora evidenciada no Projeto de Intervenção e propõe uma análise e reflexão
das concepções teóricas, organização curricular e das práticas pedagógicas evidenciadas no
cotidiano escolar. Disponibiliza subsídios ao conjunto de docentes que terão oportunidade de
compreender a temática proposta a partir de conhecimentos teórico-científicos. O Caderno
Pedagógico está organizado em quatro unidades e espera contar com propostas de todos os
envolvidos, pois as mesmas servirão para refletir. Ao final de cada etapa do trabalho serão
apresentadas leituras complementares, vídeos, indicações de referências bibliográficas.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DULCI FRANCISCA FOLLMANN
ORIENTADOR: CECILIA MARIA GHEDINI
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A possibilidade de construção da autodisciplina no estudo, mediada pelo dever de casa
uma relação família-escola.
Palavras-chave: Autodisciplina; Dever de Casa; Estratégias Pedagógicas
Resumo: Este artigo é resultado de uma investigação sobre a possibilidade de construção da
autodisciplina no estudo, mediada pelo dever de casa, pensando na formação de um sujeito com
autonomia, fortalecendo a relação escola e família. A metodologia privilegiou a pesquisa e a
construção de estratégias de estudo com educandos de 5ª série, compreendendo-os sujeitos
capazes de assumirem suas tarefas domésticas e de estudo para construir responsabilidades
desde cedo. Articula-se junto aos professores na construção de estratégias pedagógicas tratando
do significado e lugar do dever de casa no seu planejamento, encaminhamento e retorno em sala
de aula. Ressalta-se a importância de trabalhar com a família compreendendo-a como uma aliada
na educação/criação/ensino de seus filhos/as, de assumir sua responsabilidade tanto nas tarefas
específicas quanto na cooperação com a prática pedagógica da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: A possibilidade de construção da autodisciplina no estudo, mediada pelo dever de casa uma relação família - -escola.
Palavras-chave: Autodisciplina. Dever de casa. Estratégias pedagógicas.
Resumo: Este pretende construir estratégias de estudo fora do horário escolar em educandos de
5ª série para possibilitar a construção da autodisciplina no estudo, buscando formar um sujeito
com autonomia, utilizando - se da mediação do dever de casa. Quer-se também articular esta
discussão à construção de estratégias pedagógicas junto aos professores tratando do significado
e lugar do dever de casa no seu planejamento compreendendo que, ao adotá-lo deverá haver
articulação com o pedagógico de escola. Entendemos ainda que a família pode ser uma aliada
nesta construção apesar dos desafios do mundo do trabalho e da cultura nos dias atuais, se
assumir sua responsabilidade na educação dos filhos tanto nas tarefas que lhe são específicas na
cooperação com a prática pedagógica da escola. Propomo-nos a trabalhar com 5ª série, por ser a
série de passagem da Escola Municipal à Estadual das séries finais do Ensino Fundamental,
momento em que professores percebem dificuldades em relação a uma organização pessoal no
estudo, na preparação às atividades, no esquecimento do material prático solicitado, bem como a
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não realização do dever de casa nos educandos. A metodologia resume-se na realização de
encontros pedagógicos elaborados com sugestões de atividades, dinâmicas, textos, dizeres que
auxiliarão a concretização do objetivo proposto acima.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDILMARES SILVA
ORIENTADOR: MONICA RIBEIRO DA SILVA
IES: UFPR
Artigo
Título: O Pedagogo como Articulador das políticas Pedagógicas do Ensino Médio Noturno.
Palavras-chave: Articulação pedagógica, ensino médio noturno, trabalho coletivo.

Resumo: Por entender a importância da ação docente na educação dos alunos do Ensino Médio
Noturno e a necessidade de apoio aos profissionais da educação para aperfeiçoamento das ações
didáticas, apresento este artigo. Trata-se de um trabalho que relata o desenvolvimento de uma
proposta realizada durante minha inserção no Programa de Desenvolvimento educacional para
formação continuada de professores da rede pública de ensino da Secretaria de Educação do
Estado do Paraná. O artigo tem como objetivo, evidenciar o papel do pedagogo como articulador
construindo junto ao coletivo da escola um espaço educativo de forma crítico-reflexivo, intervindo
de maneira a interpretar as teorias e políticas vigentes, para alcançar objetivos didáticopedagógicos emancipatórios no Ensino Médio Regular noturno. Para dar consistência a estas
proposições foram tratados alguns fundamentos referente à juventude no Brasil, sua relação com
a escola, as especificidades do aluno do Ensino Médio Noturno e o papel do pedagogo no
processo

de

organização

do

trabalho

pedagógico

nesse

contexto.

A

análise

desta

representatividade de dados permitiu compreender a complexidade da educação destes Jovens, a
influência da mediação do pedagogo intervindo na prática docente, buscando tornar o processo do
ensino e de aprendizagem mais estimulante e motivador.
Produção Didático-pedagógica
Título: O pedagogo como articulador das políticas pedagógicas na escola de ensino médio
noturno.
Palavras-chave: articulação pedagógica; ensino médio noturno; trabalho coletivo.
Resumo: Este material pedagógico está pautado na prática do pedagogo (práxis) em fase de
organização do Ensino Médio Regular por Blocos de Disciplinas, bem como sua atuação na
partilha de decisões referentes à gestão escolar, analisando as relações de poder existentes no
interior da escola. Tendo como objetivo Descrever o papel do pedagogo como educador, que por
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meio de sua atuação pode construir no coletivo da escola um espaço democrático de partilha de
saberes. O presente trabalho tem como objetivo, evidenciar o papel do pedagogo como articulador
construindo junto ao coletivo da escola um espaço educativo de forma crítico-reflexivo. Para dar
consistência a estas proposições serão tratado alguns fundamentos referente à juventude no
Brasil sua relação com a escola, e ainda especificidades do papel do pedagogo no processo de
organização e do ajuste estrutural das políticas pedagógicas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDINEIA FORTUNATO FERREIRA
ORIENTADOR: JOSE CARLOS DA SILVA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Formação de Docentes e o Ensino Fundamental de Nove Anos Como Nova Perspectiva
de Alfabetizar as Crianças
Palavras-chave: Formação de Docentes. Ensino Fundamental de Nove Anos. Alfabetização.
Resumo: Esse artigo com o título Formação de Docentes e o Ensino Fundamental de Nove Anos
Como Nova Perspectiva de Alfabetizar as Crianças, é resultado do Projeto de Implementação
aplicado no Colégio Estadual Aldo Dallago com objetivo de proporcionar aos futuros educadores a
compreensão da organização pedagógica do ensino fundamental de nove anos, desenvolvendo
uma proposta de ação que lhes possibilitem articular a teoria e a prática no aprofundamento dos
seus conhecimentos. Democratizar a educação exige desenvolver nos educandos a consciência
política do ato de educar, responsabilidade e criticidade. Os alunos do Curso de Formação de
Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na
Modalidade Normal, serão professores. Como futuros docentes, é condição indispensável ao
exercício da profissão compreender o processo de alfabetização, as concepções do ensino da
língua, bem como suas implicações na vida escolar dos seus futuros alunos. Ao acrescentar um
ano no ensino fundamental nos deparamos com as seguintes questões: Como trabalhar com
crianças de seis anos? Qual é a concepção de alfabetização na prática educativa? Qual é o
impacto da legislação na alfabetização? Essas questões sobre a concepção, metodologia e a
legislação pertinente ao assunto conduziram a realização do projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de Docentes e o Ensino Fundamental de Nove Anos Como Nova Perspectiva
Para Alfabetizar as Crianças
Palavras-chave: Formação de Docentes. Alfabetização e Letramento
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Resumo: O material apresentado proporciona ao futuro educador a compreensão da concepção
de Alfabetização e Letramento do Ensino Fundamental de Nove Anos desenvolvendo uma
proposta de ação que lhes possibilite articular a teoria e a prática no aprofundando os seus
conhecimentos. Conhecer o sistema gráfico da Língua Portuguesa, compreender as dificuldades
ortográficas dos educandos é condição indispensável ao alfabetizador para organizar, sistematizar
o ensino e fazer as intervenções necessárias para superação das dificuldades. Os alunos do
Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em
Nível Médio, na Modalidade Normal, serão professores. Como futuros docentes, é condição
indispensável ao exercício da profissão compreender o processo de alfabetização, as concepções
do ensino da língua, bem como suas implicações na vida escolar dos seus futuros educandos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDITE ZANELLA BITENCOURT DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA TEREZINHA PACCO VALENTINI
IES: UNICENTRO
ARTIGO
Título: O cotidiano escolar e o contexto social: implicações na prática educativa
Palavras-chave: Escola, valores morais, afetividade, prazer em ensinar.

Resumo: O presente artigo procura fazer uma análise entre a afetividade, motivação e valores
sociais a partir de elementos do cotidiano social, escolar e familiar que interferem no processo
ensino-aprendizagem da 1ª Série do Ensino Médio. O objetivo foi analisar as interferências
encontradas, na Prática Educativa do Col. Est. Duque de Caxias EFM de Saudade do Iguaçu-PR .
Na observação de diferentes saberes e experiências, no ambiente escolar rumo a uma
aprendizagem efetiva, identificamos as principais dificuldades encontradas na escola pelos
educadores, quanto aos métodos/metodologia de ensino aplicadas na prática e o ponto de partida
para a elaboração de ações, com o intuito de minimizar as dificuldades do cotidiano escolar. A
identificação dos conflitos vivenciados pelos educandos que podem estar interferindo no processo
ensino-aprendizagem são vistos como ações efetivas que só podem ser desenvolvidas a partir do
conhecimento da realidade com proposição de mudanças. A realização de encontros, entrevistas
e questionários com alunos e professores auxiliaram na busca de alternativas para minimizar os
problemas vividos pelos adolescentes no que concerne a aspectos afetivos que podem interferir
no cognitivo. Considerando que a educação está baseada em aspectos emocionais, na
transmissão de valores morais e de conduta é possível identificar os fatores que interferem na
motivação do aluno e os condicionantes pessoais e contextuais facilitadores do processo de
aprendizagem. Para tanto, a temática do presente artigo pontua a relação da afetividade com o
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desenvolvimento cognitivo, mostrando a responsabilidade dos educadores em contribuir na
formação da personalidade da criança.

Produção Didático-pedagógica
Título: O cotidiano escolar e o contexto social: implicações na prática educativa.
Palavras-chave: Escola; Educando, Ensino-aprendizagem; Cidadania; Afetividade.

Resumo: Justifica-se este Caderno, pela necessidade de conhecer elementos do cotidiano social,
escolar e familiar que interferem no processo ensino aprendizagem da 1ª Série do Ensino Médio
do Colégio Estadual Duque de Caxias - EFM de Saudade do Iguaçu-PR. Pretendemos ressaltar a
importância em construir relações de diálogo entre educadores e educandos, bem como oferecer
oportunidades para que a comunidade possa contribuir com seus diferentes saberes e
experiências de vida para dentro do ambiente escolar. Dessa forma estabelecemos como objetivo,
analisar as interferências encontradas, na Prática Educativa, deste estabelecimento, resgatando
valores com os envolvidos no processo ensino aprendizagem. Conhecer as principais dificuldades
encontradas, quanto aos métodos/metodologia de ensino aplicadas, como também Identificar os
conflitos vivenciados pelos educandos que podem estar interferindo no processo ensinoaprendizagem. A partir da fala dos alunos analisadas nos dois momentos, faremos um trabalho de
estudo com os professores para ciência da pesquisa, através de Grupos de Estudo, visto que são
os professores que estão diretamente envolvidos neste processo. E se necessário posteriormente
faremos um trabalho com os alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDNA ALVARENGA
ORIENTADOR: MARIA TEREZINHA BELLANDA GALUCH
IES: UEM
Artigo
Título: Hemeroteca Pedagógica: Um recurso para a organização da prática pedagógica.
Palavras-chave: Metodologia; Leitura; Qualidade do Ensino.
Resumo: A escola, instituição social educativa, vem sendo questionada diante das
transformações pelas quais a sociedade vem passando, pois esta não está conseguindo
acompanhar os rumos da modernidade, mas sabemos que a ela compete a transmissão dos
conhecimentos acumulados pela humanidade. Diante desse contexto, a educação escolar
necessita de elementos que possam favorecer ao aluno o seu envolvimento para a apropriação do
saber, nesse sentido o educador, necessita refletir sobre sua prática pedagógica e criar
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mecanismos que colaborem com o processo de aprendizagem. esse trabalho apresenta
sugestões para os professores trabalharem com jornais e revistas, indicando possibilidades de
exploração e, assim incentivar o aluno ao hábito da leitura.
Produção Didático-pedagógica
Título: Hemeroteca Pedagógica: Um recurso para a organização da prática pedagógica.
Palavras-chave: Metodologia; Leitura; Qualidade do Ensino.
Resumo: A escola, instituição social educativa, vem sendo questionada diante das
transformações pelas quais a sociedade vem passando, pois esta não está conseguindo
acompanhar os rumos da modernidade, mas sabemos que a ela compete a transmissão dos
conhecimentos acumulados pela humanidade. Diante desse contexto, a educação escolar
necessita de elementos que possam favorecer ao aluno o seu envolvimento para a apropriação do
saber, nesse sentido o educador, necessita refletir sobre sua prática pedagógica e criar
mecanismos que colaborem com o processo de aprendizagem. esse trabalho apresenta
sugestões para os professores trabalharem com jornais e revistas, indicando possibilidades de
exploração e, assim incentivar o aluno ao hábito da leitura.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE ANTUNES SOUZA FERREIRA
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Ensino: possibilidades metodológicas e epistemológicas para a aprendizagem
Palavras-chave: Conhecimento; Aprendizagem; Método; Prática Pedagógica.

Resumo: Este artigo aborda as concepções de conhecimento: empirista, apriorista e
interacionista, suas influências nas teorias de aprendizagem e suas implicações metodológicas e
pedagógicas em sala de aula. O estudo fundamenta-se na epistemologia interacionista, e
estabelece a crítica sobre as concepções empirista e apriorista, devido a estas não responderem
satisfatoriamente à origem do conhecimento, por centrarem a compreensão da realidade como
dependente, ora de fatores predominantemente externos (objeto), ora predominantemente
internos (sujeito). A epistemologia interacionista entende a origem do conhecimento na interação
entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Partindo da hipótese de que a abordagem
epistemológica do conhecimento, quanto à sua gênese e desenvolvimento; sujeito, objeto e
interação de ambos , corresponde a formas específicas de organização das práticas escolares,
sejam elas implícitas ou não, para os professores, realizamos uma pesquisa, com alunos do
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Ensino Fundamental e Médio, objetivando identificar as diferentes percepções de aprendizagem
dos alunos e os procedimentos de ensino que facilitam ou dificultam sua aprendizagem,
relacionando-as com as epistemologias de conhecimento abordadas. A partir da análise crítica
dos depoimentos dos alunos, apresentamos sugestões para compreensão do processo de ensino
favorável à aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ensino: possibilidades metodológicas e epistemológicas para a aprendizagem
Palavras-chave: Conhecimento; Aprendizagem; Método; Prática Pedagógica.

Resumo: Este artigo aborda as concepções de conhecimento: empirista, apriorista e
interacionista, suas influências nas teorias de aprendizagem e suas implicações metodológicas e
pedagógicas em sala de aula. O estudo fundamenta-se na epistemologia interacionista, e
estabelece a crítica sobre as concepções empirista e apriorista, devido a estas não responderem
satisfatoriamente à origem do conhecimento, por centrarem a compreensão da realidade como
dependente, ora de fatores predominantemente externos (objeto), ora predominantemente
internos (sujeito). A epistemologia interacionista entende a origem do conhecimento na interação
entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Partindo da hipótese de que a abordagem
epistemológica do conhecimento, quanto à sua gênese e desenvolvimento; sujeito, objeto e
interação de ambos , corresponde a formas específicas de organização das práticas escolares,
sejam elas implícitas ou não, para os professores, realizamos uma pesquisa, com alunos do
Ensino Fundamental e Médio, objetivando identificar as diferentes percepções de aprendizagem
dos alunos e os procedimentos de ensino que facilitam ou dificultam sua aprendizagem,
relacionando-as com as epistemologias de conhecimento abordadas. A partir da análise crítica
dos depoimentos dos alunos, apresentamos sugestões para compreensão do processo de ensino
favorável à aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE BRAUN
ORIENTADOR: NELBA MARIA TEIXEIRA PISACCO
IES: UEPG
Artigo
Título: Inclusão Escolar: Enfrentar os Desafios e Viabilizar Ações Palavraschave: Inclusão; Necessidades Educacionais Especiais; Ensino Regular.
Resumo: A inclusão é hoje um movimento mundial que se impõe, cada vez mais, no cotidiano
escolar. Em decorrência disso a escola precisa se reestruturar para oferecer uma educação
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adequada às necessidades de todos os alunos, o que gera algumas dificuldades por parte dos
profissionais envolvidos nesse processo. O presente trabalho objetivou investigar tais dificuldades,
bem como possibilitar subsídios teóricos, fundamentação legal e sugestões de ações para
inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais. A proposta foi desenvolvida,
contando com a participação de 19 professores do Colégio Estadual Manoel Ribas, no município
de Telêmaco Borba, durante o segundo semestre letivo de 2010. Com a opção metodológica da
pesquisa-ação, foi realizado um levantamento de dados do contexto escolar, aplicado um
questionário aos professores e equipe pedagógica, formação de grupo de estudos e intervenção
pedagógica durante a hora atividade do professor. A discussão da temática também foi levada à
10 professores do Estado através do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, que auxiliou na
construção do Caderno Pedagógico, utilizado como material de apoio nas intervenções ocorridas
na escola. Durante a implementação, constatou-se que a escola não atende aos critérios contidos
na inclusão e sim na inserção de alunos com necessidades educacionais especiais. Percebeu-se
que as dificuldades encontradas são resultantes, em parte, do despreparo do professor e pela
forma como acontece o processo educacional. Os dados demonstraram que a proposta
interventiva desenvolvida na escola contribuiu para tornar mais compreensível aos professores o
sentido da inclusão e sua viabilidade através da transformação da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Inclusão Escolar: enfrentar os desafios e viabilizar ações
Palavras-chave: Inclusão; Necessidades educacionais especiais; Adaptação curricular.
Resumo: O material dará suporte ao trabalho que será desenvolvido com os professores e equipe
pedagógica do Colégio Estadual Manoel Ribas, com a realização de quatro encontros para grupos
de estudos. Visa subsidiar as discussões a respeito da temática na escola, bem como ampliar as
possibilidades reais de desmistificação da inclusão do aluno com necessidades educacionais
especiais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE DE FATIMA MORENO
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Plano de Trabalho: Possibilidades de Mediação
Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente; Mediação; Professor; Pedagogo
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Resumo: O presente artigo procura apontar alguns aspectos do planejamento de ensino, que
incidem sobre as questões epistemológicas vivenciadas na escola. O tema escolhido deve-se ao
fato de que a maioria dos docentes não vê sentido em planejar suas aulas. Evidencia que o Plano
de Trabalho Docente é de responsabilidade do professor, está previsto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (1996) e requer mediação da equipe pedagógica desde a sua
elaboração. A fundamentação teórica que norteou os estudos tem aporte na Pedagogia HistóricoCrítica, objetivando subsidiar o trabalho do pedagogo na orientação dos professores quanto à
organização do trabalho pedagógico em sala de aula. O artigo também discorre sobre o resultado
da proposta de trabalho contida no Caderno Pedagógico e implementada na escola; seu percurso
demonstrou uma incoerência entre a forma negativa com que o Plano de Trabalho é concebido na
ação cotidiana e, ao mesmo tempo, a grande importância que os professores revelam ao
planejamento de ensino, quando refletem sobre o assunto, demonstrando a relevância da práxis
na ação docente. Além disso, argumenta quanto à necessidade de um trabalho efetivo, não
alienado, coordenado pela equipe pedagógica, no processo que envolve o planejamento do
professor.
Produção Didático-pedagógica
Título: Plano de Trabalho Docente: Possibilidades de Mediação Palavraschave: Mediação - Plano de Trabalho Docente - Pedagogo - Professor
Resumo: O tema central da presente pesquisa está voltado ao Plano de Trabalho Docente (PTD).
Dessa forma, em princípio salienta o papel do pedagogo no contexto escolar, como organizador
do trabalho pedagógico e propõe estudos relacionados ao PTD, numa perspectiva crítica de
educação, buscando reflexões e ações mais efetivas, por meio de um trabalho conjunto entre
professores e pedagogos. Este material pedagógico se constitui em importante instrumento a ser
utilizado por educadores, tornando-se um referencial, suscetível a sugestões, passível de
modificações e adequações, frente à realidade posta, nos momentos dedicados ao trabalho
pedagógico no espaço escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELEIA DE LIMA
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A pedagogia Histórico-crítica e a prática pedagógica docente
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-crítica; Ensino-aprendizagem; Tendências pedagógicas.
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Resumo: Este artigo narra a implementação do projeto de Intervenção Pedagógica em uma
escola do município de Jacarezinho, núcleo de Jacarezinho. Esta implementação deu-se através
de grupos de estudos realizado com professores do Ensino Médio e Profissionalizante, onde
foram abordadas as pedagogias que permearam a História da Educação no Brasil, especialmente
a Pedagogia Histórico-crítica, adotada atualmente pelo Governo do Estado do Paraná através das
Diretrizes Curriculares Estaduais.
Produção Didático-pedagógica
Título: A pedagogia histórico-crítica e a prática pedagógica docente Palavraschave: Educação, diretrizes curriculares, pedagogia histórico-crítica.
Resumo: Diante da complexidade referentes às tendências pedagógicas educacionais existentes,
muitos professores, embora tendo conhecimento sobre elas não dominam esse saber em sala de
aula. Mesmo acreditando estarem trabalhando certa teoria, na verdade não estão, fazem uma
mistura delas. A pedagogia histórico-crítica é a tendência pedagógica que norteia as diretrizes
curriculares do Estado do Paraná. Diante deste fato, pergunta-se: tal pedagogia é efetivamente
implementada em sala de aula? Professores melhores qualificados e cientes da linha pedagógica
que norteia seu trabalho não teriam condições mais adequadas de atender às necessidades de
seus alunos? O que se espera com esse GTR é apresentar aos professores os passos dessa
pedagogia, tendo como base todo um contexto histórico pedagógico. A exploração deste
conhecimento pode revelar-se extremamente útil aos processos educativos. A reflexão proposta
pela pedagogia histórico-crítica busca propor novos caminhos para que a crítica não seja
esvaziada pela falta de soluções e organização metodológica do pensamento. Assim, espera-se
alcançar a democratização do ensino. Democratizar o ensino é ajudar os alunos a se expressarem
bem, a se comunicarem de diversas formas, a desenvolver o gosto pelo estudo, a dominarem o
saber escolar, é ajudá-los na formação de sua personalidade social, na sua organização enquanto
coletividade. Trata-se enfim, de proporcionar-lhes o saber e o saber-fazer críticos como précondição para sua participação em outras instâncias da vida social inclusive para melhoria de
suas condições de vida (Libâneo,1994). Assim, compreender a importância do trabalho escolar
como elemento necessário para o desenvolvimento cultural, educacional e humano é condição
essencial para que isto aconteça.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIANE CRISTINA FLORIDE
ORIENTADOR: MARIA LUCIA VINHA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: O Papel do Professor Pedagogo na Escola Pública: a dicotomia entre o real e o ideal
Palavras-chave: Atuação do professor pedagogo. Real e Ideal. Melhoria do processo de
ensino/aprendizagem.
Resumo: O presente artigo relata a experiência pela qual passamos durante a implementação do
projeto de intervenção desenvolvido quando da nossa participação no PDE, que foi sobre o papel
do professor pedagogo nas escolas públicas do Estado do Paraná. Esse trabalho apresenta a
dicotomia existente entre o papel do professor pedagogo, apresentado pela SEED quanto às suas
atribuições, e o cenário da real atuação destes nas Escolas Públicas e uma experiência de
tentativa de resgate do papel do pedagogo no Colégio Estadual José Pavan. Deste modo, o
objetivo dessa pesquisa foi levar professores e funcionários da referida escola a refletirem sobre
as atribuições do professor pedagogo, mostrando que para haver uma atuação efetiva na escola,
como a melhoria da disciplina dos alunos, do processo de ensino/aprendizagem e da condição de
trabalho dos professores, é preciso que todos conheçam essas atribuições para que o pedagogo
possa realizar sua função, não deixando o fundamental ser substituído pelo secundário. A fim de
objetivar o proposto, utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa na modalidade pesquisaação. Para a coleta de dados, aplicou-se um questionário semi-estruturado, a fim de verificar o
conhecimento dos professores consultados sobre o papel do professor pedagogo, antes de
iniciarmos os estudos. Assim, mediante os resultados obtidos na presente pesquisa foi possível
inferir que, após os estudos proporcionados, os professores e funcionários da escola
compreendem com maior clareza a necessidade e a importância do pedagogo priorizar em seu
trabalho as atribuições que realmente lhes cabe.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Necessidade de Reflexão Coletiva do Papel do Professor Pedagogo
na Palavras-chave: Atribuições do professor pedagogo. Trabalho coletivo.
Resumo: O presente artigo analisa a situação atual vivida na Escola Pública do Estado do
Paraná, a respeito da interpretação errônea que a maioria dos professores e funcionários da
escola têm do papel do professor pedagogo. Isso vem causando um desencontro entre pedagogo,
professores e demais funcionários da escola, já que o pedagogo é solicitado, diversas vezes, para
executar tarefas que poderiam ser efetuadas por outros profissionais, não lhe sobrando tempo
suficiente para se dedicar efetivamente às questões pedagógicas, e deixando de subsidiar os
professores, que tanto necessitam desse apoio pedagógico para poderem realizar de maneira
satisfatória e tranquila suas atividades docentes. A intenção é que esse artigo possa levar
professores e funcionários da escola a refletirem sobre as atribuições do professor pedagogo no
Estado do Paraná, mostrando que para haver uma atuação efetiva na escola que se reflita em
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sala de aula, como a melhoria da disciplina dos alunos, do processo de ensino/aprendizagem e da
condição de trabalho dos professores, é preciso que todos conheçam essas atribuições. A partir
do conhecimento de todos, acredita-se que o professor pedagogo possa organizar de maneira
profícua o trabalho pedagógico. E para isso se faz necessário a participação coletiva, tanto nos
momentos de estudo e discussão como na tomada de decisão dos envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem, podendo todos exercitar a gestão democrática a partir dessa nova visão,
que tem como objetivo a melhoria da qualidade da educação nas Escolas Estaduais do Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIANE PIRES
ORIENTADOR: ADRIANA MEDEIROS FARIAS
IES: UEL
Artigo
Título: Educação de Jovens e Adultos na perspectiva da avaliação
Palavras-chave: EJA. História. Avaliação. Exames Supletivos

Resumo: O presente texto é o resultado do estudo feito como parte integrante da formação
continuada de professores do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) desenvolvido no
Estado do Paraná, no período de 2009-2011. O tema versa a respeito do processo de avaliação
do CEEBJA Cecília Meireles de Jandaia do Sul, investigando as ações da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), numa perspectiva reflexiva e histórica. Trata-se de um estudo fundamentado em
leituras, análises e discussões presentes nas obras de diversos autores que abarcam a temática
correlacionada às práticas que orientam o processo educativo do CEEBJA. Registra e analisa
também a experiência formativa do grupo de estudos com educadores, coordenadores,
funcionários e funcionários/ex-educandos, com o objetivo de compreender a concepção e prática
avaliativa ao longo da história da Escola de EJA em suas diferentes proposições pedagógicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação de Jovens e Adultos: um olhar para a ação pedagógica do CEEBJA
Cecília Meireles, Jandaia do Sul/PR.
Palavras-chave: EJA. História. Avaliação
Resumo: O Caderno Temático é resultado do processo formativo do Programa Educacional do
Estado do Paraná (PDE) que tem o compromisso de contribuir com a formação continuada de
professores do CEEBJA Cecília Meireles em Jandaia do Sul/PR. Para tanto, será realizado um
Grupo de Estudos em Educação de Jovens e Adultos (GEEJA) com os educadores, os
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coordenadores, os funcionários e gestores da escola, objetivando caracterizar o(a) educando(a)
jovem e adultos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIS REGINA PIFFER VENDRAMIN
ORIENTADOR: ELSA MARIA MENDES PESSOA PULLIN
IES: UEL
Artigo
Título: Projeto Político Pedagógico: Tomada de Consciência pela Ação do Pedagogo
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Ensino Fundamental; Intervenção.

Resumo: Como pedagoga, pelas ações desenvolvidas no decorrer de muitos anos, percebi que,
de modo geral, muitos profissionais empregam de forma competente métodos e técnicas
compatíveis ao conteúdo da disciplina, mas não atribuem a devida importância ao Projeto Político
Pedagógico da escola em que atuam, um instrumento coletivo que os deveria direcionar e lhes
possibilitar atender às exigências e peculiaridades dos alunos, da escola e de seu entorno. O
objetivo deste trabalho foi o de sensibilizar educadores e agentes educacionais de uma escola
pública de ensino fundamental, onde trabalho quanto à necessidade de (re)conhecerem o Projeto
Político Pedagógico dessa escola para que pudessem utilizar seus fundamentos nos fazeres
cotidianos da escola. Por sua natureza, inscreve-se como projeto de intervenção. Foram utilizados
um questionário e cinco materiais diversos que possibilitaram, respectivamente, o diagnóstico e o
desenvolvimento do projeto. A execução das ações da intervenção estendeu-se por três meses,
em duas etapas: coleta de dados pelo questionário e a segunda da intervenção com quatro
encontros. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois na medida em que as atividades
previstas por sessão foram desenvolvidas, os participantes passaram a demonstrar interesse e a
compreenderem a importância do Projeto Político Pedagógico para a realização de seus afazeres
educativos. Limitações deste estudo e sugestões para outros são assinaladas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Construção do Projeto Político Pedagógico
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico: concepções, finalidades, produção coletiva,
regulação das ações pedagógicas
Resumo: Este material trata-se de um Caderno Temático cuja proposta é analisar o processo de
Construção do Projeto Político Pedagógico enfatizando os itens contidos no documento. Tem
como ponto de partida, a conscientização, a relevância e a necessidade de se dar vida à
organização do Trabalho Pedagógico. O objetivo deste caderno é o de apresentar e discutir
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alguns aspectos fundamentais que devem sustentar o processo de elaboração de um Projeto
Político-Pedagógico, como ele pode e deve ser construído de forma participativa, bem como o de
expor algumas sugestões para a sua elaboração, além de apontar condições necessárias para
sua implementação. Não se trata de um “manual”, mas sim, de uma produção de alguém que por
sua experiência e formação pedagógica avalia como necessária.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELISABETE PINHEIRO ANZILIERO
ORIENTADOR: NEIDE DE ALMEIDA LANCA GALVAO FAVARO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Teorias Pedagógicas e o Trabalho Docente na Atualidade Para atender às necessidades
atuais dos nossos educandos, necessitamos de uma escola que forme o homem integralmente,
que lhe possibilite a compreensão do momento histórico em que vivemos é fundamental.
Palavras-chave: Tendências Pedagógicas. Epistemologia. Trabalho Docente.
Resumo: Este artigo é resultado dos estudos realizados durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Tem como
objeto de estudo as principais teorias pedagógicas e sua influência no trabalho docente na
atualidade. A análise teórica-crítica por nós apresentada tem o intuito de contribuir para os
debates epistemológicos e pedagógicos referentes à educação escolar atual, a fim de auxiliar na
elaboração de novas perspectivas educativas e propostas de trabalho mais consistentes,
embasadas em uma teoria do conhecimento adequada às expectativas de uma formação humana
integral. É relevante uma discussão que explicita as concepções epistemológicas de cada teoria,
ou seja, a concepção de conhecimento que as permeia, ressaltando suas consequências para a
prática docente e para a formação humana. Por intermédio do conhecimento das tendências
pedagógicas, esperamos contribuir ofertando um subsídio para (re) avaliação da prática docente
em sala de aula, pois muitas vezes há limitações para orientar a ação cotidiana. O
desconhecimento dos fundamentos teóricos e epistemológicos das teorias escolhidas acaba não
possibilitando o acesso a elementos essenciais para refletir o fazer pedagógico, o que resulta na
adoção do ecletismo que permeia o ensino atual, em que são utilizadas distintas teorias sem o
conhecimento de suas consequências. Nesse sentido esta contribuição é essencial para os
professores e equipe pedagógica das escolas, no sentido de definir a ação teórico-metodológica a
ser adotada para o enfrentamento dos problemas concretos do âmbito escolar.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Teorias Pedagógicas e o Trabalho Docente na Atualidade Palavraschave: Epistemologia. Teorias Pedagógicas. Trabalho Docente.

Resumo: Nesse trabalho discutimos as diferentes tendências pedagógicas existentes e presentes
nas escolas hoje, com o objetivo de fornecer bases consistentes que sirvam de orientação e
recondução da prática docente para a melhoria da qualidade do ensino. Constatamos a
necessidade de articular a prática com a teoria, pois é comum observarmos nas escolas o
desconhecimento dos educadores quanto aos próprios fundamentos de seu trabalho. Por meio do
estudo das origens, das características metodológicas e das concepções de conhecimento
presentes nas teorias hegemônicas e contra-hegemônicas, eles terão elementos para refletir
sobre o seu fazer pedagógico, para melhorar a qualidade de seu trabalho e para atingir os
objetivos almejados, tornando o processo de ensino e aprendizagem algo realmente significativo,
tanto para o educador como para o educando. Ao proporcionar embasamento teórico e
metodológico, por intermédio da análise das distintas tendências pedagógicas, acreditamos que o
professor terá condições de (re) avaliar sua prática em sala de aula, já que muitas vezes está
limitado a agir sem consciência das teorias epistemológicas que o orientam. Na implementação na
escola, os conteúdos serão apresentados, discutidos e entregues aos participantes para estudo,
havendo ao final a elaboração coletiva de uma proposta de trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIZ SILVANA DE FREITAS KAPPAUM
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: O Pedagogo como articulador e mediador das mídias na escola
Palavras-chave: Pedagogo. Tecnologias. Material Didático. Mídias.

Resumo: Este artigo apresenta o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola,
aplicado no terceiro período do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria
de Estado da Educação do Paraná, realizado com pedagogos em um Colégio de Ensino
Fundamental, Médio e Profissional de Curitiba, situado no bairro do Boqueirão entre os meses de
setembro e dezembro de 2010. A escola é compreendida como o espaço de ensino e de
aprendizagem onde se estabelecem as relações entre sujeitos, mediados pelo conhecimento.
Nesse contexto está o pedagogo como mediador do saber e do fazer pedagógico. Portanto, é
necessário que neste fazer sua identidade seja vista como a de um profissional transformador que
oferece suporte ao trabalho docente. Então, a partir das necessidades e dificuldades detectadas e
vivenciadas na escola enquanto pedagoga, foi produzido um material didático-pedagógico,
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intitulado caderno pedagógico, que está dividido em quatro unidades e é composto por momentos
teóricos e práticos. Sua aplicação ocorreu por meio de grupo de estudos com reflexões, leitura
dos textos sugeridos, discussões propostas e atividades práticas que foram desenvolvidas no
laboratório de informática e na TV Multimídia, pelas pedagogas, buscando integrar a teoria e a
prática. A avaliação aconteceu por meio do acompanhamento das discussões e atividades
propostas e realizadas pelas pedagogas do Colégio.
Produção Didático-pedagógica
Título: O pedagogo como articulador e mediador na utilização das mídias na escola
Palavras-chave: Pedagogo. Tecnologias. Mídias.
Resumo: Este material será desenvolvido com os pedagogos, por acreditar que os mesmos
possam contribuir na articulação e mediação pedagógica para o uso das mídias integradas dentro
do espaço escolar. Constitui-se em um material didático de intervenção / implementação, que faz
parte de uma das atividades realizadas pelos professores PDE. Ele é composto por quatro
unidades e dois momentos, um teórico com reflexões e sugestões de vídeos e leituras de textos,
com autores que fundamentam o projeto de implementação na escola. E outro, prático, onde será
trabalhado no laboratório de informática da escola, cujo objetivo é conhecer as informações e
conteúdos disponibilizados, com um olhar voltado às disciplinas do currículo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIZA MARIA FRAINER BRAGAGNOLO
ORIENTADOR: IRENI MARILENE ZAGO FIGUEIREDO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Disciplina Escolar: Uma Construção Coletiva
Palavras-chave: Disciplina Escolar. Indisciplina Escolar. Processo de Ensino e de Aprendizagem.
Resumo: O artigo apresenta o resultado da experiência obtida com o Projeto de Intervenção
Pedagógica, do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, turma 2009/2011, o qual
foi desenvolvido no Colégio Estadual Vinícius de Moraes - Ensino Fundamental, Médio e
Profissional,Tupãssi- PR. Contemplou durante as atividades, professores, pais/responsáveis dos
alunos das 6ª e 7ª séries, Grêmio Estudantil e funcionários. Socializa, dessa forma, a reflexão
teórico-metodológica que sustentou os trabalhos realizados, com ênfase para garantir as
condições favoráveis de ensino e de aprendizagem as quais incluem, entre outras questões, a
construção da disciplina nos estudos e de normas e regras que visam assegurar um ambiente
escolar de respeito e, desse modo, de repúdio a qualquer forma de violência,
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preconceito/discriminação. O trabalho desenvolvido contribuiu para fortalecer a interação entre
alunos, pais/responsáveis, professores, funcionários e alunos do Grêmio Estudantil, bem como
proporcionou a reflexão sobre as regras, os valores e as atitudes, com ênfase para a importância
da disciplina para aquisição do conhecimento científico. O resultado dessa interação e reflexão
incentivou os alunos do Grêmio Estudantil a propor a continuidade das atividades do projeto para
o ano letivo de 2011.
Produção Didático-pedagógica
Título: A disciplina escolar e o processo educativo: uma ação coletiva
Palavras-chave: Disciplina. Indisciplina. Ensino e Aprendizagem

Resumo: As ações desta Unidade Didática pretendem fortalecer o trabalho coletivo, visando à
melhoria do relacionamento na escola, bem como contribuir com o processo de ensino e de
aprendizagem. Sustenta-se que o Pedagogo, um dos articuladores da gestão e do trabalho
pedagógico, pode ampliar o debate sobre a temática da indisciplina escolar e coletivamente
viabilizar estratégias de intervenção e de mediação que objetivem enfrentar essa situação. Essa
tarefa é fundamental, visto que a aquisição do conhecimento científico exige, dentre outros
desafios, disciplina intelectual e, portanto, condições favoráveis para que a aprendizagem se
efetive. Os nove encontros desta Unidade Didática serão desenvolvidos no Colégio Estadual
Vinícius de Moraes E.F.M.P, no período de agosto a dezembro de 2010.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIZANA DE JESUS MUNIZ SILVA
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Mitos e realidade do trabalho coletivo na escola
Palavras-chave: Gestão Democrática. Autonomia. Intervenção. Trabalho Coletivo. ProjetoPolítico-Pedagógico.
Resumo: O presente artigo tem como o objetivo proporcionar a discussão do Projeto Político
Pedagógico para uma concepção de gestão democrática, tendo em vista uma articulação
autônoma e ao mesmo tempo coletiva, capaz de superar a rigidez de diretrizes e normas
escolares, sem deixar de aplicá-las. Diante dessa perspectiva, o artigo irá debater as
possibilidades e os desafios da Gestão Democrática presentes na construção do Projeto Político
Pedagógico, ou seja, a necessidade de articulação de orientações com princípios da gestão
democrática no pensar e no fazer pedagógico, tendo em vista a ação coletiva na intervenção da
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realidade escolar. Além disso, o artigo se baseia no trabalho da Gestão Escolar democrática na
escolar, tendo em vista a construção coletiva do PPP para direcionar suas atividades. O Estudo
bibliográfico foi essencial para o debate de idéias e o levantamento de argumentações de diversos
autores, que permitirão em primeiro plano rediscutir a Gestão Escolar Democrática na Escola
dentro de uma perspectiva autônoma de aproximação entre escola e comunidade sem abandonar
as diretrizes e normas do ensino brasileiro. Em seguida, discutiremos as demandas da autonomia
escola e o trabalho de gestão coletiva na Escola Antônio Carlos Gomes, contemplando o processo
de construção da proposta de Intervenção. Sendo assim, percebe-se a necessidade do
fortalecimento da relação entre escola e comunidade, tendo em vista o trabalho coletivo e a
satisfação de ambos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Trabalho coletivo na escola democrática e avaliação do aluno noturno Palavraschave: Projeto Político Pedagógico, Trabalho Coletivo, Problematização, Avaliação
Resumo: O caderno tem como objetivo oferecer embasamento teórico, que irá propor reflexões
que beneficiaram a construção do Projeto Político Pedagógico, sendo assim, o desenvolvimento
das temáticas das unidades contidas no caderno se justificam pela necessidade de tornar a
construção do Projeto Político- Pedagógico mais dinâmico e democrático e autônomo, de forma a
defender a contribuição coletiva de todos os integrantes envolvidos, tais como professores e
demais profissionais da educação. A pesquisa realizada é de caráter qualitativo, pois não
pretende alcançar a verdade, mais apenas proporcionar o enriquecimento da discussão sobre o
trabalho pedagógico, tendo como abordagem o método exploratório que se apoiou nas análises
bibliográficas para sistematizar suas informações transformando-se nos objetivos a serem
alcançados.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIZETE BECHER
ORIENTADOR: NERLI NONATO RIBEIRO MORI
IES: UEM
Artigo
Título: O CONSELHO DE CLASSE NA ESCOLA: um estudo com pais, alunos e professores.
Palavras-chave: Conselho de Classe; Processo Ensino/Aprendizagem/Avaliação; Ensino Médio.
Resumo: Este artigo tem seu objeto de estudo voltado à orientação e organização do Conselho
de Classe. Discute pontos relevantes sobre a avaliação da aprendizagem e a apropriação dos
conteúdos. Professores e Pedagogos devem dialogar e atuar coletivamente no desenvolvimento
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de suas atividades cotidianas e relativas ao processo ensino/aprendizagem e avaliação, bem
como o trabalho educativo realizado no transcorrer do ano letivo. Surge a necessidade de
desenvolver um trabalho que investigue o percurso escolar de alunos do Ensino Médio após a
Aprovação por Conselho de Classe (APC). O referencial teórico descreve a legislação nacional e
a estadual, dando suporte à literatura contida nas referências. A pesquisa se efetivou num
estabelecimento de ensino de uma cidade da região noroeste do Paraná, a partir de maio de
2009. A conclusão do trabalho ressalta a importância do Conselho de Classe enquanto espaço
incentivador da prática pedagógica fundamentada em diferentes metodologias, valorizando
concepções de ensino, de aprendizagem e de avaliação, com o intuito de promover a
aprendizagem dos conhecimentos e cabe a escola ensinar para todos independente da condição
social e econômica dos sujeitos, bem como seu pertencimento étnico e cultural e as possíveis
necessidades especiais de aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: O olhar do pedagogo na aprendizagem de alunos aprovados por Conselho de
Classe Palavras-chave: Avaliação; Conselho de Classe; Ensino Médio.
Resumo: Esta unidade didática está voltada para o percurso escolar de alunos aprovados por
Conselho de Classe e o trabalho com os profissionais da escola, organizada em três partes. Na
primeira parte sintetizamos o processo histórico do Conselho de Classe, a partir das primeiras
experiências realizadas, sua construção e as mudanças ocorridas dentro do espaço escolar. Na
segunda, Conselho de Classe e legislação, considerando a organização do Conselho de Classe e
os documentos oficiais do Estado do Paraná que regulamentam a efetivação do trabalho no
interior da escola. Na terceira parte, que denominamos Conselho de Classe na Escola, damos
ênfase ao delineamento do percurso escolar de alunos do Ensino Médio de uma escola pública do
Estado do Paraná, verificando o que aconteceu com eles nos anos posteriores à aprovação pelo
Conselho de Classe.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELOIZA ELENA PERICH
ORIENTADOR: MARIA RITA KAMINSKI LEDESMA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Família e Escola: uma parceria necessária ao êxito do processo
Palavras-chave: Família. Escola. Educação. Participação.
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Resumo: O presente artigo configura-se como trabalho final de participação no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, Política Pública de Formação Continuada, oferecida pela
Secretaria de Estado da Educação aos professores da rede pública de ensino do Estado do
Paraná. Tem por objetivo expor a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica no
contexto escolar. O tema escolhido foi a interação família-escola, propondo momentos de
reflexões junto aos pais para que, através do redimensionamento de ações educacionais
inerentes a cada instituição, possam compactuar atitudes e ações planejadas que suscitem o
compromisso coletivo, a corresponsabilidade e o diálogo em prol de melhorias qualitativas na
prática educativa e consequentemente nos resultados do processo de ensino e aprendizagem,
colaborando para a formação de cidadãos críticos e aptos a participarem da vida na sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família e Escola: uma parceria necessária ao êxito do processo educativo.
Palavras-chave: Família. Escola. Educação. Participação.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado para viabilizar a implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola. Configura-se, portanto, em uma das estratégias de ação. Seu
objeto de estudo e trabalho contempla a parceria entre a Escola e a Família com vistas ao êxito do
processo de ensino e aprendizagem. Busca analisar e compreender o papel das referidas
instituições na dinamização do processo educativo, como também na construção de relações
justas e de paz entre ambas e consequentemente no ambiente escolar. Tem por objetivo
direcionar e subsidiar o redimensionamento de ações, propondo atividades planejadas que
suscitam o compromisso coletivo, a corresponsabilidade e o diálogo em prol de melhorias
qualitativas na prática pedagógica. Encontra-se organizado em Unidades de Estudos com temas
específicos, cada qual com seu referido aprofundamento teórico e proposição de atividades com
reflexões condizentes aos conteúdos abordados, sensibilizando os envolvidos à efetiva
participação através de atitudes de acompanhamento, colaboração, participação constante e
consciente, compromisso e responsabilidade com o ato de educar. Será utilizado durante
encontros com pais, sendo enriquecido com palestras direcionadas ao assunto em questão.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELYANE FIUZA SANCHES
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: Análise da proposta curricular do curso de formação de docentes indígena bilíngue
kaingang para educação infantil e anos inciais no ensino fundamental na modalidade normal.
Palavras-chave: Educação Indígena, Etnia Kaingang, Proposta Pedagógica
Resumo: Não disponível.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de professores indígenas: a experiência no Paraná
Palavras-chave: Diante do contexto da implantação do Curso de Formação de Docente Indígena
Bilíngüe para a Educação Infantil e Anos Iniciais no Ensino Fundamental na Modalidade Normal,
no Estado do Paraná, as condições atuais da proposta pedagógica atendem às necessidade.
Resumo: Diante do contexto da implantação do Curso de Formação de Docente Indígena
Bilíngüe para a Educação Infantil e Anos Iniciais no Ensino Fundamental na Modalidade Normal,
no Estado do Paraná, as condições atuais da proposta pedagógica atendem às necessidades de
formação dos professores indígenas da etnia Kaingang no Paraná?

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELZA ALVES GOMES
ORIENTADOR: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O Projeto Político Pedagógico e a Escola em Questão
Palavras-chave: Escola, alunos, Projeto Político Pedagógico.

Resumo: O planejamento e gestão educacional, e de modo particular a sua aplicação, são de
enorme importância aos gestores escolares. Torna-se importante pelo fato de que quando
implementado de acordo com a realidade e as necessidades da instituição escolar, uma gestão
eficaz faz a diferença. Desta forma, a articulação entre o Projeto Político Pedagógico, o
acompanhamento das ações, a avaliação e utilização dos resultados, com a participação e o
envolvimento das pessoas, o coletivo da escola, pode levá-lo a ser eficiente e eficaz. Porém,
também torna-se desafiante, administrar de forma racional, sem se utilizar dos princípios da
administração. Contudo, o que se percebe é que muitas vezes ele é deixado à margem, não
carregando a importância que realmente merece, mesmo sendo ele um forte pilar para a eficiência
e a organização da aprendizagem. Desta forma, sem muitas atenções voltadas para sua criação,
ele acaba por ser elaborado de maneira errônea sem a contribuição de pessoas que poderiam
somar de maneira significativa seu conteúdo.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A Escola: O Projeto Político Pedagógico em Questão
Palavras-chave: Democrático; coletivo; ação docente.

Resumo: O planejamento e gestão educacional, e de modo particular a sua aplicação, são de
enorme importância, ao mesmo tempo em que se apresentam como um grande desafio aos
gestores escolares. Uma gestão eficaz faz a diferença, utilizando de técnicas adequadas e
compatíveis a seus fins e objetivos, a articulação entre o Projeto Político e Pedagógico, o
acompanhamento das ações, a avaliação e utilização dos resultados, com a participação e
envolvimento das pessoas, o coletivo da escola, pode levar a ser eficiente e eficaz.
Objetivos:Orientar o trabalho pedagógico dos docentes e dos gestores nas instituições, no sentido
de atender as necessidades dos alunos bem como da comunidade escolar, a partir da aplicação
do Projeto Político Pedagógico. Metodologia: O estudo trabalhará através de um questionário
dirigido aos professores e gestores da escola, além de grupos de estudo que possam contribuir
para uma melhor compreensão e entendimento dos alunos sobre o tema em questão. Desse
modo, propõe para aprofundamento do tema trabalhar com vídeo, onde o aluno deverá descrever
brevemente sobre os questionamentos do vídeo. Será convidada a equipe pedagógica do núcleo
para ministrar palestras sobre o tema.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELZA LEONOR BASSO DE LUCCA
ORIENTADOR: REGINA MARIA ZANATTA
IES: UEM
Artigo
Título: As Diversas Faces do Conselho de Classe
Palavras-chave: Conselho de Classe. Ensino Aprendizagem. Papel do Pedagogo.
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de estudar, analisar e refletir, sobre o Conselho de
Classe para que se possa compreender esta instância como um espaço de reflexão, de discussão
e de avaliação do desempenho pedagógico do aluno e do professor, de forma participativa e
democrática. A intenção é de reconhecer a organização como caráter avaliativo voltado para o
redimensionamento da ação pedagógica como processo interventivo na recuperação da
aprendizagem do aluno. Os resultados foram os debates entre os professores e pedagogos no
decorrer dos estudos e que nortearão os trabalhos dos professores para a efetivação da melhoria
do ensino e da aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: As diversas faces do conselho de classe na educação Palavraschave: Pedagogo. Conselho de Classe. Práticas Avaliativas.

Resumo: Este trabalho tem a finalidade de um estudo que nos possibilita compreender o
Conselho de Classe como um espaço de reflexão, discussão e avaliação do desempenho
pedagógico do aluno e do professor, de forma participativa e democrática. Também estudaremos
seu objetivo, como se organiza, seu caráter avaliativo voltado para o redimensionamento da ação
pedagógica e a intervenção destas ações na recuperação da aprendizagem do aluno bem como o
papel do pedagogo como articulador no Conselho de Classe.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELZA MARTINS FERREIRA COSTA
ORIENTADOR: EDNEIA CONSOLIN POLI
IES: UEL
Artigo
Título: AVALIAÇÃO da 5ª série: Desafios e Problemas
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Reprovação; Evasão Escolar; Instrumentos de
Avaliação
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar as ações desenvolvidas durante a execução
do Projeto de Intervenção Pedagógica no Col. Est. Mal. Castelo Branco- Ensino Fundamental,
Médio e Normal do Município de Primeiro de Maio- PR, junto ao grupo formado por professores do
ensino fundamental estadual e municipal, pedagogos, diretores e alunas do curso de Formação de
Docentes da rede Estadual, do referido município, que é uma das etapas do PDE- Programa de
Formação Continuada da SEED-PR, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina
(UEL). Inicia fazendo uma síntese da fundamentação teórica que deu base e norteou todo o
Projeto de Intervenção, bem como a preparação do Material Didático, e em seguida relata as
ações executadas durante a realização das estratégias de pesquisa, leitura, reflexão, análise e
implementação de práticas avaliativas, que numa perspectiva teórica, trata da importância e a
necessidade de um novo olhar sobre a avaliação da aprendizagem, a fim de minimizar as dúvidas
e incertezas que surgem no cotidiano escolar. Apresenta a análise do quadro de registro do
aproveitamento de 5ª série, turno diurno no período entre 2006 a 2008, retirado do Relatório Final
da unidade escolar citada, fazendo um estudo sobre os dados apresentados, tomados como
referência para uma análise sobre o índice de reprovação e evasão escolar. Expõe sobre a
metodologia de estudo do Grupo quanto aos documentos e atividades realizadas durante o curso.
Apresenta os resultados obtidos com este estudo de grupo, expondo o parecer geral dos
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participantes. Finaliza fazendo as considerações finais sobre a necessidade de se pensar numa
nova forma de avaliar e também de renovar o processo de ensino/aprendizagem
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na 5ª série: desafios e problemas
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Reprovação; Formação de Docentes.
Resumo: Há muito tempo a avaliação da aprendizagem escolar vem sendo objeto de constantes
pesquisas e estudos, e está presente na vida de todos nós que estamos comprometidos com atos
e práticas educativas, compreendendo a avaliação como um recurso pedagógico útil e necessário
para auxiliar o conhecimento, na construção de si mesmo e na construção do coletivo escolar.
Este trabalho se propõe a realização de estudos, leituras e análises de textos, debates e
apresentações dos resultados obtidos durante o curso sobre práticas, atos e instrumentos
avaliativos que permeiam a avaliação escolar. Será apresentado, o filme \"O Sorriso de Monalisa\"
para análise e reflexão, debate e apresentação da análise. Será realizado, também questionários
com alunos, professores e direção da escola com objetivo de levantar dados referentes as
práticas e instrumentos avaliativos, com a finalidade de promover a melhoria qualitativa do ensino
na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ENEIDE LANE CRISPIM COSTA
ORIENTADOR: MARIA LIDIA SICA SZYMANSKI
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Dificuldades de aprendizagem na 5ª série: conhecer para intervir Palavraschave: dificuldades de aprendizagem; ensino fundamental; intervenção.

Resumo: É preciso compreender a aprendizagem em meio a muitos fatores, intra e extraescolares, principalmente quanto a aspectos como: organização escolar, metodologias utilizadas,
conteúdos, relacionamento com o professor e os colegas, visto que o professor idealiza um aluno
de classe mais favorecida, que nem sempre pertence à realidade da escola pública. Propôs-se
uma investigação com o propósito de identificar precocemente os alunos da 4ª série das escolas
municipais de Terra Roxa, que ingressariam na 5ª série/6º ano de um colégio da rede pública
estadual, e apresentavam dificuldades de aprendizagem ou um baixo rendimento. Investigaram-se
as possíveis causas dessas dificuldades, buscando-se identificar suas características pessoais,
aspectos familiares e pedagógicos que poderiam interferir na aprendizagem. Os dados foram
coletados através de entrevistas junto aos professores e orientadores, além da consulta a
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documentos emitidos pela escola de origem. Constatou-se que os aspectos levantados nas
queixas docentes, não diferem dos geralmente encontrados, tratando-se portanto de adequar as
expectativas docentes a esse aluno concreto que ocupa os bancos escolares e não aquele aluno
ideal que o professor desejaria atender. O Projeto de Intervenção, iniciado na Semana
Pedagógica, teve seis ações envolvendo, Direção, Professores, Alunos e Pais, todos
comprometidos com as propostas de superação das dificuldades constatadas. Verificou-se que
após análise dos dados os alunos(as) que tiveram participação nos programas fornecidos pela
Escola (Sala de Apoio e Sala de Recursos), além de se envolverem com as ações deste Projeto
conseguiram êxito com a aprovação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dificuldades de Aprendizagem na 5ª série: conhecer para intervir
Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem; ensino-aprendizagem, Ensino Fundamental.
Resumo: É preciso compreender a aprendizagem em meio a muitos fatores, intra e extraescolares, principalmente quanto a aspectos como: organização escolar, metodologias utilizadas,
conteúdos, relacionamento com o professor e os colegas, visto que o professor idealiza um aluno
de classe mais favorecida, que nem sempre pertence à realidade da escola pública. Neste
sentido, o pedagogo enquanto mediador, no processo de acolhimento do aluno pelo professor,
pode construir coletivamente novas alternativas para receber o aluno que ingressa na 5ª série com
queixa de não aprender. Propôs-se uma investigação com o propósito de identificar precocemente
os alunos da 4ª série das escolas municipais de Terra Roxa, que ingressariam na 5ª série de um
colégio da rede pública estadual, e apresentavam dificuldades de aprendizagem ou um baixo
rendimento. Investigaram-se as possíveis causas dessas dificuldades, buscando-se identificar
suas características pessoais, aspectos familiares e pedagógicos que poderiam interferir na
aprendizagem. Os dados foram coletados através de entrevistas junto aos professores e
orientadores, além da consulta a documentos emitidos pela escola de origem. Constatou-se que
os aspectos levantados nas queixas docentes, não diferem dos geralmente encontrados, tratandose portanto de adequar as expectativas docentes a esse aluno concreto que ocupa os bancos
escolares e não àquele aluno ideal que o professor desejaria atender. A analise dos dados
coletados foi feita a partir da estratégia Discurso do Sujeito Coletivo - DSC e suas conclusões
servirão de base para a construção de um processo coletivo de intervenção, buscando minimizar
esses fatores.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ENY PEREIRA RIBEIRO
ORIENTADOR: LEONOR DIAS PAINI
IES: UEM
Artigo
Título: A motivação e suas implicações no processo ensino aprendizagem
Palavras-chave: Motivação; Mediação; Desinteresse estudantil.

Resumo: Um dos maiores desafios que os educadores enfrentam cotidianamente na sala de aula
é a falta de interesse dos alunos pela aprendizagem escolar. O objetivo deste trabalho foi
provocar uma reflexão sobre a importância da motivação no processo ensino-aprendizagem e em
compreender a relação professor-aluno com vistas à implementação de práticas pedagógicas que
despertem no aluno o interesse na sistematização do conhecimento. Como procedimento
metodológico, desenvolveu-se uma revisão de literatura e aplicação de questionário em alunos e
professores de 5a série do Ensino Fundamental, com o intuito de refletir sobre as ações
pedagógicas no processo educativo, para melhor compreender suas implicações no saber
pedagógico e na prática docente. Constatou-se que a falta de motivação, depende de uma
complexidade de fatores, como o ambiente e a organização das aulas, expectativas dos pais e
familiares, características individuais de cada aluno, entre outras.
Produção Didático-pedagógica
Título: A mediação pedagógica e sua influência no processo de ensino-aprendizagem
Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, mediação.
Resumo: Esta unidade didática constitui-se como um roteiro de estudos e tem como objetivo
contribuir para a formação docente. E não temos a pretensão de trazer receitas prontas de como
trabalhar com os problemas que dificultam a aprendizagem escolar, apenas poderá apontar
caminhos para o fazer pedagógico. Não se pretende ensinar novas metodologias de ensino, a
nossa intenção é encontrar formas que possibilitem ao professor a reflexão para um feedback de
sua prática pedagógica, e que construam alternativas concretas e possíveis de ação, voltadas
para a melhoria da aprendizagem, permanência e sucesso do aluno na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ERICA BORILLE
ORIENTADOR: CLARICE SCHNEIDER LINHARES
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: Reflexões sobre a avaliação da aprendizagem na perspectiva da construção do
conhecimento
Palavras-chave: Avaliação, aprendizagem, construção do conhecimento.
Resumo: Este artigo trata das reflexões acerca da avaliação da aprendizagem como instrumento
que fundamenta decisões e subsidia a ação do professor na construção do conhecimento do
aluno, realizadas em um Grupo de Estudos, com abordagem inspirada no método da pesquisaação, em que pesquisadores e participantes encontram-se envolvidos no contexto pesquisado,
havendo a possibilidade de transformação da realidade pela participação e colaboração de todos.
Fundamentado nos documentos escolares e em autores diversos, com ênfase em Luckesi,
buscou-se provocar a inquietação em cada participante em relação à prática de avaliações
classificatórias, excludentes e inadequadas ao atual contexto, levando a questionamentos sobre a
própria prática e, consequentemente, à mudança.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre a avaliação da aprendizagem na perspectiva da construção do
conhecimento
Palavras-chave: Avaliação, aprendizagem, construção do conhecimento.
Resumo: No quotidiano escolar facilmente se percebe a constante preocupação dos profissionais
da educação com o processo de ensino e aprendizagem. Buscam-se inúmeras formas para que
os conteúdos sejam apresentados da maneira mais interessante e atrativa possível, no intuito de
despertar o desejo, a curiosidade e o compromisso do aluno com a construção do conhecimento.
Não obstante tal esforço, muitas vezes, os resultados expressos em notas são insatisfatórios,
transformando o trabalho do professor numa luta inglória. Pesquisas apontam para um importante
elemento desse processo: a avaliação. Sendo assim, este Caderno Temático tem por objetivo
contribuir com textos para estudos e reflexões sobre a avaliação da aprendizagem como
instrumento que fundamenta decisões e subsidia a ação do professor com vistas à construção do
conhecimento do educando. Com abordagem inspirada no método da pesquisa-ação, onde
pesquisadores e participantes encontram-se envolvidos no contexto pesquisado, havendo a
possibilidade de transformação da realidade pela participação e colaboração de todos, os
assuntos serão discutidos pelo grupo, de forma contextualizada, com base em referencial teórico
disponibilizado.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ESTELA FATIMA BAPTISTUCI
ORIENTADOR: MARLI DE FATIMA RODRIGUES
IES: UEPG
Artigo
Título: As atribuições do pedagogo e seu trabalho na formação continuada: implicações
para ações coletivas na escola
Palavras-chave: Atribuições do pedagogo; formação continuada; educação básica.
Resumo: Este artigo objetiva discutir as atribuições do pedagogo, assim como refletir sobre as
implicações de seu trabalho na formação continuada na escola, considerando a educação pública
numa perspectiva progressista, emancipadora e crítica. Perpassando por aportes teóricos,
pretende-se resgatar a própria formação do pedagogo, culminando na proposição de um plano de
ações visando melhorar seu trabalho e de um Plano de Formação Continuada, para ajudar a
vislumbrar melhores condições para sua atuação em conjunto com os professores no âmbito da
escola pública. A metodologia utilizada foi a elaboração de um projeto de implementação na
escola e de um Caderno Pedagógico produzido para aplicação do projeto. Realizou-se também a
análise qualitativa dos dados coletados durante a implementação do Projeto de Intervenção na
escola e a elaboração de artigo científico. A implementação do projeto foi realizada com as
pedagogas do Colégio Estadual Wolff Klabin- EFMNP, no município de Telêmaco Borba, onde
propôs-se a explicitar as atribuições dos pedagogos e a importância de seu trabalho na formação
continuada na escola. Os resultados obtidos com a implementação do projeto revelam a
necessidade da intencionalidade de todas as ações na escola, enfrentando, criticamente, os
limites presentes no cotidiano escolar com autonomia e ética.
Produção Didático-pedagógica
Título: As atribuições do pedagogo e seu trabalho no para o fortalecimento da Gestão
Democrática na escola pública.
Palavras-chave: Trabalho do Pedagogo. Formação Continuada. Gestão Democrática. Hora
Atividade para Pedagogos. Educação Básica.
Resumo: Este trabalho discute as atribuições do pedagogo e seu trabalho na formação
continuada para o fortalecimento da gestão democrática na escola pública. Ele nasce da
preocupação com as condições de trabalho dos pedagogos, que no cotidiano são impulsionados a
agir de forma acrítica e voluntarista, com sobrecarga de trabalho e com pressuposta falta de
autonomia e clareza de sua atribuições. A metodologia utilizada será a organização de espaços
coletivos de formação continuada para os pedagogos- Grupos de Estudos, visando situar suas
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atribuições essenciais e subsidiar discussões teóricas com o coletivo da escola. Pretende-se
investigar: Que concepções têm orientado a prática profissional dos pedagogos e a que sentido
respondem? Em que medida o professor pedagogo tem clareza de suas atribuições e das
finalidades que pretende alcançar com seu trabalho na escola? E, ainda: Como deve ser
organizado o Plano de Formação Continuada da escola para qualificar teórica e eticamente o
trabalho dos pedagogos e professores e instâncias colegiadas da educação básica da rede
pública estadual? Neste processo formativo vislumbra-se melhores condições de trabalho para o
pedagogo e professores na escola, o fortalecimento da Gestão Democrática e a hora atividade
para o pedagogo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EUGENIA APARECIDA DA MAIA OLIVEIRA
ORIENTADOR: CLARICE SCHNEIDER LINHARES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O Professor Pedagogo e o Desempenho da Função
Palavras-chave: Atuação pedagógica- Professor Pedagogo -Desempenho da Função
Resumo: O artigo resultado de estudos realizados em forma de oficina com objetivo de discutir e
ressignifcar o papel do professor pedagogo e o desempenho da função na rede publica de ensino
e, mais especificamente, em escolas do Estado de Paraná. As oficinas foram desenvolvidas no
Colégio Estadual Dom Carlos, da cidade de Palmas no Paraná, com quinze participantes, entre
eles diretor, professor, professor pedagogo e funcionários escolhidos aleatoriamente e teve a
duração 12 horas distribuídas em seis encontros de duas horas, no segundo semestre de dois mil
e dez. O resultado das leituras e reflexões apontam para a necessidade de maior clareza quanto à
função do professor pedagogo pela comunidade escolar, que atuam nas escolas da Rede Pública
de Ensino, com a finalidade de reflexão sobre,
Produção Didático-pedagógica
Título: O professor pedagogo e o desempenho da função
Palavras-chave: Pedagogo. Função. Cotidiano Escolar. Ensino.

Resumo: O Caderno Temático -O Papel do Professor Pedagogo e o Desempenho da Função- é
uma ferramenta para oportunizar aos pedagogos e demais profissionais da educação, leitura,
reflexão e análise sobre conhecimentos sistematizados, buscando relacionar as funções do
professor pedagogo, determinadas pela SEED e as experiências vivenciadas no cotidiano escolar,
para que ajude na mudança de concepção de toda comunidade escolar em relação ao papel do
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professor pedagogo. Esse material esta organizado em 3 unidades contendo textos com
diferentes focos sobre o tema,os quais servirão de apoio para uma oficina com 6 encontros de 2
horas. A cada encontro serão adotados os seguintes procedimentos: leitura e análise do material,
em pequenos grupos, socialização no grande grupo, relato de experiências vivenciadas no
cotidiano da escola, produção escrita de propósitos de ações concretas de engajamento do
professor pedagogo e as demais instancias da escola, em um trabalho coletivo para um ensino de
qualidade e fechamento pelo oficineiro.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EVA APARECIDA SZCZEPANSKI
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A mudança do fazer pedagógico no contexto escolar por meio do Conselho de Classe
como espaço para o ensino aprendizagem numa perspectiva crítica.
Palavras-chave: Conselho de Classe, ensino aprendizagem, transformação
Resumo: O propósito traçado é que se ouse mudar: fazer pedagógico, ensino aprendizagem e
Conselho de Classe. Transformar esses momentos que às vezes se apresentam tão estanques e
distantes um do outro, em elos que precisam ser lapidados por meio do diálogo, estudo e trabalho,
recuperando assim o brilho da educação pública. Os problemas que se encontram em nossas
escolas não são poucos. Focalizar o Conselho de Classe, foi uma decisão diante das angústias e
discussões que se travavam no decorrer do ano envolvendo toda comunidade escolar. O objetivo
é oportunizar igualdade de participação e transparência de ideias, numa perspectiva crítica, trans
formando assim o fazer pedagógico do Conselho de Classe. Assim a escola, se torna um lugar de
seres pensantes e atuantes democraticamente em benefício do ensino e da aprendizagem, indo
além dos muros escolares. A metodologia consiste em realizar por meio de diagnósticos e
relatórios sobre educador e educando, elaborando gráficos que serão analisados antes, durante e
após Conselho de Classe, servindo de instrumento de reflexão sobre a ação do Trabalho
Pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: A mudança do fazer pedagógico no contexto escolar por meio do Conselho de Classe
como um espaço para o Ensino aprendizagem numa perspectiva crítica
Palavras-chave: Conselho de Classe, ensino aprendizagem, transformação
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Resumo: O propósito traçado é que se ouse mudar: Fazer Pedagógico, ensino aprendizagem e
Conselho de Classe. Transformar esses momentos que às vezes que se apresentam tão
estanques e distantes um do outro, em elos que precisam ser lapidados por meio de diálogo,
estudo e trabalho recuperando assim o brilho nos resultados da educação pública. Os problemas
que se encontra na escola pública, não são poucos, mas focalizar o Conselho de Classe, foi uma
decisão diante das angústias e discussões que se travavam no decorrer do ano, envolvendo pais,
alunos, professores, funcionários e pedagogos. O objetivo é oportunizar a igualdade de
participação na comunidade escolar por meio do uso da transparência de ideias numa perspectiva
crítica, transformando assim o fazer pedagógico do Conselho de Classe uma possibilidade de
construir um momento flexível e participativo. Assim, a escola é um lugar onde se pensa e atua
democraticamente em benefício do ensino e da aprendizagem dos educandos, indo além dos
muros escolares em toda a sociedade. A metodologia consiste em realizar por meio de
diagnósticos avaliações dos alunos e dos professores da turma, elaborando gráficos que devem
ser estudados antes, durante e após o Conselho de Classe.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EVA HILARIO DE PAULA
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA NEVES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A importância da avaliação na aprendizagem. Palavraschave: avaliação; aprendizagem; concepções; métodos
Resumo: Este artigo faz parte dos trabalhos desenvolvidos como pedagoga participante do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) objetivando o estudo e a reflexão sobre a
prática da avaliação, considerando que a mesma é um importante instrumento norteador do
processo ensino e aprendizagem, para descrever a participação de um grupo de estudos com as
atividades de intervenção pedagógica no Colégio Estadual Engenheiro Michel Reydams - Ensino
Fundamental e Médio, tendo a participação de vários colegas comprometidos e preocupados com
o ensino e aprendizagem dos educandos. Aconteceram encontros de formação continuada, para
aprofundamento de estudos sobre a importância da avaliação no ensino e aprendizagem, suas
concepções e métodos, buscando compreender a avaliação como um dos procedimentos
inerentes ao trabalho do professor. Foram momentos de trocas de idéias sobre esse processo, da
sua concepção de conceitos relacionando-os a função social da escola e a prática pedagógica,
analisando e considerando o processo de interação entre professor/aluno na sala de aula, bem
como a assimilação de propostas de trabalho que vão ao encontro com os princípios e
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pressupostos do ensino e da aprendizagem, analisando em que medida uma pedagogia
diferenciada e bem desenvolvida pode contribuir para o ensino e a aprendizagem do aluno,
pensando também no sentido de superação da prática de memorização e dando ênfase na
apropriação de conhecimento.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Arte de Avaliar

Palavras-chave: avaliação, aprendizagem, concepções, métodos
Resumo: Para que aconteça a efetivação do processo de avaliação no ensino e aprendizagem se
faz indispensável estar ciente da importância da avaliação na aprendizagem, suas concepções e
métodos, e propiciar, se necessário for, a retomada de conteúdos, com metodologias
diferenciadas e um redimensionamento de orientação logo que a necessidade se faça presente,
pois, a avaliação sempre foi e ainda é analisada como uma discussão dentro do processo ensino
e aprendizagem, devendo a mesma ser um processo contínuo, sistemático, funcional e integral,
dependendo exclusivamente de como o professor enxerga a avaliação e do valor desta no
processo ensino e aprendizagem. E, com a intenção de contribuir para a edificação de
conhecimentos que envolvam a avaliação no ensino e aprendizagem sob a perspectiva da função
social da escola, desvendar que o exercício pedagógico está em afinidade direta com os
resultados do processo educativo, e todo e qualquer método almejado no ambiente escolar,
deverá

ser

estudada

e

adequada

pelos

professores.

necessitando

de

um

grande

comprometimento na prática pedagógica, sendo essencial que os professores tomem
conhecimento das teorias pedagógicas que permitem identificar as problemáticas existentes na
realidade da escola, buscando mecanismos eficientes de ação e reconhecendo que a prática
pedagógica não é neutra, mas influenciada por ideologias que determinam o modelo de educação
e de escola que se tem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EVA MARIA JANUARIO NETTO
ORIENTADOR: LUZIA RODRIGUES CARDOSO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A prática educativa: um caminho para a inclusão
Palavras-chave: Inclusão. Capacitação pedagógica. Aluno com deficiência.
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Resumo: A atual legislação brasileira institui a educação inclusiva como forma de garantir a
qualidade de ensino para todos, inclusive para os que apresentam algum tipo de deficiência.
Assim, a inclusão tem sido motivo de muita discussão na área educacional, pois na prática, a
maioria dos professores declara estar despreparada para atender as necessidades especiais do
aluno com deficiência. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral oportunizar
uma capacitação aos professores, possibilitando a criação de novas alternativas de ensino e
condições de motivação com ênfase no desenvolvimento de uma prática pedagógica inclusiva.
Após a revisão da literatura especializada e produção de material didático pedagógico, a
metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, com aplicação de um questionário semiestruturado para o grupo de professores que participou do projeto de intervenção proposto. Os
resultados indicam que a inclusão é um desafio a ser enfrentado por todos os profissionais da
educação e pela sociedade em geral, sendo que enquanto não for praticada e vivenciada por meio
de metodologias inovadoras e currículos flexíveis que venham atender às especificidades dos
educandos, não obterá os resultados esperados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Inclusiva: uma reflexão
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: O presente material está organizado em duas partes principais. A primeira,
Fundamentos Teóricos e Políticos da Educação Inclusiva, apresenta inicialmente o conceito e os
princípios da educação inclusiva. Na sequência, traz um breve relato da história da educação
especial, mostrando a evolução do atendimento educacional às pessoas com deficiência,
seguindo-se uma descrição dos principais documentos legais que amparam a educação inclusiva.
A segunda parte, de caráter informativo, apresenta a caracterização de algumas deficiências, a
saber: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva/surdez, deficiência intelectual e
algumas orientações de como realizar o atendimento educacional especializado no ensino
comum. Finalizando, o texto apresenta algumas experiências de educação inclusiva disponíveis
na literatura.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EVANILDE CEOLIM LACHI
ORIENTADOR: DIVANIA LUIZA RODRIGUES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
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Artigo
Título: Produção de vídeos como possibilidade de debate e reflexão sobre a indisciplina
escolar: relato da implementação pedagógica
Palavras-chave: Educação Básica. Produção de Vídeo. Indisciplina escolar.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do trabalho de implementação pedagógica,
desenvolvido no programa de formação continuada para professores da rede pública estadual do
Paraná, o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no ano de 2010. A implementação
pedagógica objetivou contribuir na formação de professores e de alunos, do Ensino Fundamental
de uma escola pública da rede estadual de ensino. Partimos da perspectiva de que o uso e a
produção de vídeos constituem-se em possibilidade de reflexão e de orientar possíveis ações para
minimizar o quadro de indisciplina escolar. Além dos estudos sobre a metodologia do trabalho
com o cinema, os professores e os alunos foram orientados a desenvolver seus próprios vídeos e
animações, a partir de suas próprias experiências. Neste artigo, mostramos que cinema e
educação, asseguradas as suas especificidades, podem se apresentar como parceiros na
formação de alunos e de professores.
Produção Didático-pedagógica
Título: Produção de vídeos com professores e alunos do ensino fundamental: possibilidade de
debate e reflexão sobre a indisciplina escolar: possibilidade de debate e reflexão sobre a
indisciplina Escolar.
Palavras-chave: Tecnologia; Uso e Produção de Vídeo; indisciplina escolar
Resumo: Esta Unidade Temática tem como objetivo apresentar a importância da tecnologia como
instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem, através do uso e da produção de
vídeos pode criar condições que permitam alcançar aprendizagem diferenciada e significativa,
subsidiando o trabalho do professor na superação da indisciplina escolar. Ou seja, a produção
fílmica é arte e pode ser elemento de reflexão, de análise e de crítica à sociedade, e não é apenas
entretenimento. Outro ponto relevante, nesse processo, é que os professores e os alunos podem
desenvolver seus próprios vídeos e animações produzir materiais significativos, a partir de suas
próprias experiências, sem necessariamente ficar presos apenas ao consumo de materiais
produzidos pela indústria cultural (OROFINO, 2005). Pretende-se que este possa dar um suporte
teórico parta que o professor possa compreender a importância do uso e da produção de vídeos
na sala de aula contribuindo para a disciplina escolar. Desse modo, a metodologia, amparada na
abordagem qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), objetiva, inicialmente, investigar a questão da
indisciplina escolar (BOARINI, 1992; OLIVEIRA, 2005; VASCONCELLOS, 2002). Analisando com
os professores sobre os usos de vídeos na sala de aula.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FATIMA MARIA ROSSO SLOMPO
ORIENTADOR: ALESSANDRO DE MELO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Entre a realidade e a lei: apontamentos acerca da questão racial na sociedade e na
escola Palavras-chave: Educação e diversidade, legislação, formação continuada.
Resumo: Pretendemos com este trabalho enfocar o papel da educação na sociedade atual,
considerando o contexto da diversidade etnicorracial com o qual convivemos, destacando a
contribuição que a instituição escolar pode oferecer para o desenvolvimento humano como um
todo. Cabe a escola possibilitar uma formação mais crítica para interagir no meio social e evitar
que atitudes de preconceitos e discriminação continuem excluindo pessoas pela cor da sua pele.
Seguindo as trilhas de Florestan Fernandes, que é base deste trabalho, resgatamos um pouco da
história dos negros na sociedade de classes e a maneira que estes foram excluídos do processo
e, as consequências desta exclusão. Apresentamos também a luta dos negros pela inclusão no
processo do sistema capitalista e pelo reconhecimento deste povo na contribuição da formação do
povo brasileiro culminando com a promulgação da Lei 10.639/03 que direciona o trabalho
pedagógico das professoras e professores das escolas brasileiras. Buscamos também investigar
junto a um grupo de professores de história as contribuições e mudanças já ocorridas na postura
dos envolvidos em educação e consequentemente nos conteúdos escolares com relação a
temática deste artigo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação e Diversidade
Palavras-chave: Educação; Diversidade; Legislação.
Resumo: Não disponível

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FATIMA SANDRA MENDES CHUEH DE SOUZA
ORIENTADOR: JULIANA TELLES FARIA SUZUKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: O uso da TV Multimídia-Pendrive como ferramenta metodológica e pedagógica no
processo ensino-aprendizagem.
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Palavras-chave: Tecnologia. TV Pendrive. Ensino-aprendizagem.
Resumo: A presença dos recursos tecnológicos como a TV Pendrive nas escolas da rede pública
de ensino configura-se uma realidade. Ela permite que o professor enriqueça sua prática docente
trabalhando os conteúdos em vídeo, áudio e imagens de forma rápida e prática. Tendo como
objetivo maior promover o uso da TV Pendrive como ferramenta metodológica em sala de aula
propomos este trabalho. O uso das tecnologias além de enriquecer o processo de ensinoaprendizagem, têm incidência sobre a aprendizagem dos alunos. Uma vez utilizada de maneira
correta, tal ferramenta contribui para re-significar a prática de sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação e Diversidade
Palavras-chave: Educação. Diversidade. Legislação.
Resumo: A Diversidade étnicorracial (população negra e indígena) contemplada na Legislação
brasileira, constitui um dos conteúdos fundamentais e atualmente um dos discursos presentes no
contexto educacional brasileiro. A diversidade de Gênero e Diversidade Sexual também é uma
preocupação das Instituições de Ensino. No entanto, ainda se cultiva uma educação que privilegia
o gênero masculino e percebe-se que se perpetuam muitas manifestações de preconceito e
resistência ao desenvolvimento de uma educação igualitária e emancipatória. Portanto, o material
pedagógico tem como objetivo: Discutir sobre as relações entre educação e diversidade na prática
docente da formação escolar; Refletir sobre os preconceitos e discriminações que perpetuam nas
atitudes e conteúdos escolares com relação às questões étnicorraciais, Gênero e diversidade
Sexual; Também levantar os limites possibilidades de uma educação justa e igualitária. Pretendese através de um grupo de estudo com professores (as) da Rede Estadual de Ensino, abordar a
temática através de textos concentrados em uma UNIDADE TEMÁTICA. Com este trabalho,
espera-se buscar elementos teóricos que favoreça a discussão e o desenvolvimento de uma
prática pedagógica que contemple de maneira positiva a diversidade na escola.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FLORINDA DE LIMA BASSI
ORIENTADOR: CRISTINA SATIE DE OLIVEIRA PATARO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
Artigo
Título: Assembleias de classe, diálogo e participação: prevenção ao bullying e à violência moral
Palavras-chave: Assembleia de classe; Bullying; Violência moral; Participação; Formação moral.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar o resultado da implementação do projeto
desenvolvido com professores, funcionários e alunos de uma escola pública, como parte das
atividades

desenvolvidas

ao

longo

da

formação

proporcionada

pelo

Programa

de

Desenvolvimento Educacional - PDE. A intervenção pedagógica realizada teve como foco o
trabalho com as assembleias escolares, com o objetivo de instrumentalizar os profissionais
envolvidos com a educação, dando-lhes condições teóricas e práticas para lidar com os conflitos
gerados pela violência escolar, em especial a prática do bullying nas escolas. Dentre as
possibilidades de trabalho com as assembleias escolares, apresenta-se como alternativa as
assembleias de classe, enquanto possibilidade de participação dos estudantes, democratizando
as relações, o processo de ensino e aprendizagem e a própria gestão escolar. A prática das
assembleias tem como uma de suas características a aquisição das capacidades dialógicas
necessárias para a formação de sujeitos capazes de lidar com seus conflitos pessoais na relação
com o outro, com o grupo e consigo mesmo. Acredita-se que a escola deva contemplar, na
formação do educando, as dimensões da instrução e da formação, promovendo uma educação
pautada na democracia, na justiça, no respeito à diversidade e na participação. Por fim, espera-se
que os resultados obtidos com a prática realizada auxiliem na reflexão e no levantamento de
questionamentos acerca das temáticas abordadas, contribuindo para a problematizaçâo dos
conflitos e das relações interpessoais na escola, bem como para o desenvolvimento de
estratégias no combate e prevenção da violência moral e do fenômeno bullying.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologias na Educação
Palavras-chave: Tecnologia. TV pendrive. Ensino-aprendizagem.
Resumo: A presença dos recursos tecnológicos como a TV pendrive nas escolas da rede pública
de ensino configura-se uma realidade. Ela permite que o professor enriqueça sua prática docente
trabalhando os conteúdos em vídeo, áudio e imagens de forma rápida e prática. O uso das
tecnologias além de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, têm incidência sobre a
aprendizagem dos alunos. Uma vez utilizada de maneia correta, tal ferramenta contribui para
ressignificar a prática de sala de aula.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FLORINDA SANTOS
ORIENTADOR: SYDIONE SANTOS
IES: UEPG
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Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem na perspectiva do currículo: o compromisso do pedagogo com
a práxis educativa.
Palavras-chave: Avaliação. Currículo. Práxis educativa.
Resumo: Neste artigo é relatado e discutido um projeto de intervenção e investigação inserido no
Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná. O referido projeto abordou os
processos avaliativos e sua relação com o currículo. Teve como problemática central a evasão, a
repetência e a relação desta com os processos de planejamento e de avaliação da aprendizagem.
Compreende-se que estes podem interferir de forma negativa, quando também não é considerada
a auto-avaliação por todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Buscou-se a análise
da avaliação na perspectiva formativa e processual, com enfoque em Luckesi, Sacristán, Freitas,
que deram subsídios para a pesquisa e intervenção. Foi necessário também analisar o significado
dos conteúdos no currículo escolar, para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem.
Neste trabalho foi contemplado um plano de ação coletivo, envolvendo momentos de estudo e
reflexão sobre a prática pedagógica com apoio no caderno pedagógico. Estes instrumentos
contribuíram para a ressignificação das concepções no tratamento das práticas avaliativas no
contexto escolar. Espera-se que esta intervenção tenha contribuído para o redimensionamento
das práticas educativas em relação a esta questão tão conflituosa que é a avaliação. O estudo foi
significativo e os professores, em geral, acharam importante o tema abordado, posicionando-se
com posturas críticas em relação à avaliação. Diante do exposto, verifica-se a fundamental
importância do papel do pedagogo, como mediador e interlocutor do processo pedagógico, pois
este profissional pode fazer a diferença para a transformação do processo ensino-aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Assembleias Escolares e Participação: estratégias para resolução de conflitos frente ao
bullying e a violência escolar
Palavras-chave: Assembléias escolares; bullying e violência; participação; cidadania; formação
moral
Resumo: O Caderno Pedagógico Assembléias Escolares e Participação: estratégias para
resolução de conflitos frente ao bullying e a violência escolar objetiva instrumentalizar os
envolvidos com a educação, dando-lhes condições teóricas e práticas pra lidar com os conflitos
gerados pela violência escolar, em especial a prática do bullying nas escolas. Apresenta-se como
alternativa a estratégia de assembleias de classe, enquanto possibilidade de participação dos
diferentes membros da escola, democratizando as relações e a gestão escolar. A prática das
assembleias tem como uma de suas características a aquisição das capacidades dialógicas
necessárias para a formação de sujeitos capazes de lidar com seus conflitos pessoais, na relação
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com o outro, com o grupo e consigo mesmo. Acredita-se que a escola deva contemplar, na
formação do educando, as dimensões da instrução e da formação, promovendo uma educação
pautada na democracia, na justiça, no respeito à diversidade e na participação. Por fim, espera-se
que este material auxilie no levantamento de questionamentos acerca das temáticas abordadas,
possibilitando um primeiro passo rumo à reflexão e aprendizado de estratégias e possibilidades no
combate e prevenção ao fenômeno bullying e à violência escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GEANE APARECIDA ANDRADE
ORIENTADOR: BEATRIZ GOMES NADAL
IES: UEPG
Artigo
Título: A construção coletiva do projeto político pedagógico: abordando a problemática do
fracasso escolar na 5ª série do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Escola. Projeto político pedagógico. Fracasso escolar.
Resumo: O presente trabalho apresenta o processo de estudo e intervenção desenvolvida por
meio do Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE- que teve como temática e
problemática a reflexão e organização da escola para o enfrentamento do fracasso escolar nas 5ª
séries do Ensino Fundamental, por meio do projeto político pedagógico e dos planos de ação
desencadeados pelo projeto. O estudo teve como objetivos: compreender os limites e
possibilidades encontradas pela comunidade escolar para a reelaboração do projeto pedagógico
do Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná;
focalizar a problemática do fracasso escolar nas 5ª séries do Ensino Fundamental e compreender
as causas que impedem o sucesso escolar dos alunos ingressantes na referida série. Foram
envolvidos a equipe pedagógica, professores, alunos e familiares das quatro turmas de 5ª série do
ano de 2010. As ações desenvolvidas no decorrer da implementação do projeto no Colégio foram:
análise documental do projeto político pedagógico da escola, questionário aplicado aos pais dos
alunos, questionário aplicado aos professores, momentos de reflexão em reuniões pedagógicas e
hora atividade junto aos professores, produção didático-pedagógica de um caderno temático e
reorganização do projeto político pedagógico, tomando por base o memorial de todas as ações
praticadas. O referido projeto evidenciou a necessidade da participação dos pais na trajetória
escolar dos filhos, organização curricular diferenciada para os alunos de 5ª série em aspecto
decorrentes do tempo e do espaço escolar, qualificação profissional para todos os profissionais da
educação para o direcionamento adequado de suas práticas pedagógicas.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação da aprendizagem na perspectiva do currículo: O compromisso do pedagogo
com a práxis educativa.
Palavras-chave: Avaliação; auto avaliação; currículo; planejamento e aprendizagem.
Resumo: Este trabalho de pesquisa pressupõe a necessidade de uma intervenção pedagógica na
escola, que aborde o tema: os processos avaliativos e sua relação com o currículo. O mesmo tem
como problemática a evasão, a repetência e a relação desta com os processos de planejamento e
de avaliação da aprendizagem. Estes podem interferir de forma negativa, quando também não é
levada em consideração a auto avaliação. Busca-se a análise da avaliação na perspectiva
formativa, processual, com enfoque em Luckesi, Sacristán, Vasconcelos, Freitas, que darão
subsídios para a pesquisa e intervenção. Assim como, analisar o significado dos conteúdos no
currículo escolar, para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. Neste trabalho será
contemplado um plano de ação coletivo, envolvendo estratégias tais como: entrevistas,
questionários, cadernos de aprendizagem, portfólios, etc. Instrumentos estes que irão contribuir
para a ressignificação das concepções no trato com as práticas da avaliação no contexto escolar.
Espera-se que esta intervenção contribua para o redimensionamento das práticas educativas em
relação a esta questão tão conflituosa que é a avaliação. Sendo assim, verifica-se a fundamental
importância do pedagogo como mediador e interlocutor do processo pedagógico, fazendo a
diferença, para a transformação do processo de ensinar e aprender.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GENI CAETANO PINHEIRO BECHER
ORIENTADOR: MARIULCE DA SILVA LIMA LEINEKER
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A importância da tecnologia na educação e na formação de docentes
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Escola. Formação de Docentes.

Resumo: Diante do mundo globalizado, não se pode mais ignorar a tecnologia e nem seu
potencial, principalmente no que se refere ao ensino-aprendizagem. Nota-se que o fluxo das
informações, é cada vez mais, o espaço privilegiado da economia, da política, da educação, da
comunicação e das relações sociais. Neste contexto de inclusão, a educação ocupa lugar de
destaque, pois os excluídos da educação são também os do mundo informacional. Dessa forma,
pretende-se explorar os meios viáveis de tecnologia utilizados em sala de aula que podem
contribuir para o ensino-aprendizagem, analisar a formação de docentes em relação a este
assunto, verificando se os novos professores estão aptos a ensinar por meio de uma pedagogia
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diferente e moderna aos seus alunos. Deste modo, utilizou-se a pesquisa de campo e a
bibliográfica. A de campo, aplicada junto ao Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPN buscou o
envolvimento dos alunos do 3º ano do Magistério. A bibliográfica esboçou as principais idéias a
serem trabalhadas, utilizando autores como Eiterer (2005), Arce (2005), Couto (2004), Magalhães
(2006) e Aranha (2004), cujos quais afirmam que as novas tecnologias exigem no cenário escolar,
novos elementos que consigam dar conta de solucionar novos problemas, surgindo assim, a
necessidade de novos materiais e equipamentos melhorando a qualificação também dos
docentes. Por fim, a análise das atividades desenvolvidas pelos alunos do magistério, bem como
os resultados coletados e devidamente analisados fundamentam a produção do presente artigo
científico.
Produção Didático-pedagógica
Título: A construção coletiva do Projeto Político Pedagógico na escola: abordando a problemática
do fracasso escolar na 5ª série do Ensino Fundamental
Palavras-chave: projeto, escola, coletividade, construção, fracasso escolar
Resumo: O Projeto Político Pedagógico em seu contexto mais amplo pode ser considerado como
resultado da interação entre as prioridades e objetivos da coletividade da escola, levando a ações
necessárias à construção de uma nova realidade. Percebe-se que na escola, os profissionais da
educação têm dificuldades para efetivar ações propostas, visando possibilitar mudanças na
qualidade dos resultados educacionais. O Projeto Pedagógico tem que estar amparado em uma
construção sólida, na qual deve existir a formação e o aperfeiçoamento constante de seus
participantes. Cabe a nós educadores responsáveis, começarmos a reestruturação das propostas
pedagógicas, pensando não somente no ideal, mas principalmente no real imposto a cada dia em
nossas mãos, nos responsabilizando pelo futuro de nossos jovens e refletindo sobre os problemas
que a escola enfrenta. Pretende-se estudar a problemática do fracasso escolar, em sua
multiplicidade de causas, sejam elas a qualidade ou a falta de vida escolar para os estudantes: o
desinteresse, a incompreensão, a insegurança. Igualmente obscura as formas em que vivem os
professores envolvidos no processo ensino-aprendizagem: o que , porque e como ensinar, como e
o que avaliar, e as relações familiares dos alunos e a comunidade inserida em questão.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GENIRA PILOTI
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO
IES: UNIOESTE

Pedagogia 2009
Artigo
Título: Tecnologias e mídias no contexto escolar
Palavras-chave: Mídia, educação, sociedade.

Resumo: Para que a sociedade midiatizada seja uma sociedade plural, inclusiva e participativa,
hoje mais do que nunca, é necessário oferecer a todos os cidadãos, principalmente aos jovens
estudantes, condições para saber compreender as informações, ter o distanciamento necessário à
análise crítica a todo tipo de mensagem. Esta pesquisa tem como objetivo básico despertar nos
educandos maneiras para que tenham uma formação para ler, selecionar, criticar, refutar e
reelaborar o conhecimento a partir da realidade vivida e pelas informações trazidas pela mídia,
tornando-se sujeitos autônomos, com uma visão estética, técnica, política e ética da realidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância da Tecnologia e da Educação na formação de Docentes
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Escola; Formação de Docentes.

Resumo: Diante do mundo globalizado, não se pode mais ignorar a tecnologia e nem seu
potencial, principalmente no que se refere ao ensino-aprendizagem. Nota-se que o fluxo das
informações, é cada vez mais, o espaço privilegiado da economia, da política, da educação, da
comunicação e das relações sociais. Neste contexto de inclusão, a educação ocupa lugar de
destaque, pois os excluídos da educação são também os do mundo informacional. Dessa forma,
pretende-se explorar os meios viáveis de tecnologia utilizados em sala de aula que podem
contribuir para o ensino-aprendizagem, analisar a formação de docentes em relação a este
assunto, verificando se os novos professores estão aptos a ensinar por meio de uma pedagogia
diferente e moderna aos seus alunos. Deste modo, utilizou-se a pesquisa de campo e a
bibliográfica. A de campo, aplicada junto ao Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPN buscou o
envolvimento dos alunos do 3º ano do Magistério. A bibliográfica esboçou as principais idéias a
serem trabalhadas, utilizando autores como Eiterer (2005), Arce (2005), Couto (2004), Magalhães
(2006) e Aranha (2004), cujos quais afirmam que as novas tecnologias exigem no cenário escolar,
novos elementos que consigam dar conta de solucionar novos problemas, surgindo assim, a
necessidade de novos materiais e equipamentos melhorando a qualificação também dos
docentes. Por fim, a análise das atividades desenvolvidas pelos alunos do magistério, bem como
os resultados coletados e devidamente analisados fundamentam a produção do presente artigo
científico.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GILSEIA DA SILVA PEREIRA
ORIENTADOR: NERLI NONATO RIBEIRO MORI
IES: UEM
Artigo
Título: Tecnologia na Sala de Aula
Palavras-chave: Educação;Tecnologia;Recurso Pedagógico;Prática Docente
Resumo: O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise do percurso de um projeto de
Implementação Pedagógica sobre a tecnologia na educação para Professores da Educação
básica, em uma instituição escolar do município de Moreira Sales. Pesquisou e analisaram-se as
dificuldades vivenciadas pelos professores, instrumentalizando e capacitando, através de estudos
e aulas práticas, os professores do Colégio Estadual Maria Cândida de Jesus - Ensino
Fundamental e Médio na utilização das tecnologias da comunicação e informação na sala de aula,
como recurso indispensável à relação ensino - aprendizagem. A Capacitação ocorreu por meio de
um Curso de Extensão da Universidade Estadual de Maringá (UEM) onde foi possível fazer um
estudo teórico e prático sobre o uso das tecnologias da Comunicação e Informação pelo professor
na sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Mídias, tecnologias e mediações pedagógicas
Palavras-chave: Tecnologia, mídia, prática social.

Resumo: Considerando que o grande desafio da humanidade atualmente é a tecnologia, torna-se
mister compreender as relações que se estabelecem entre os diferentes tipos de mídias e as
contribuições que essas podem trazer para a educação. Em face ao exposto, este trabalho tem o
objetivo de compreender as relações que se estabelecem entre os diferentes tipos de mídias e as
contribuições que essas podem trazer para o desenvolvimento das capacidades de observação,
análise,

reflexão,

autonomia

e

organização

para

os

educando

e

educadores

na

contemporaneidade. Para o desenvolvimento da pesquisa serão usados os três passos do método
dialético: prática-teoria-prática, Para isso, é necessário mobilizar e sensibilizar o aluno para o
conhecimento escolar, com atividades desafiadoras, estabelecendo relação entre o conteúdo e a
vida, daí a necessidade do aluno compreender sua pratica social e que relações sociais que
estabelece, com a mídia, na escola, no trabalho, no lazer, na família.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GISELE DE MADUREIRA PAULA
ORIENTADOR: ELENICE PARISE FOLTRAN
IES: UEPG
Artigo
Título: Tecnologia na educação: transformação das práticas pedagógicas no contexto escolar
Palavras-chave: prática pedagógica; recursos tecnológicos; projeto político- pedagógico
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar os resultados das ações desenvolvidas no
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. O projeto foi implementado no Colégio Estadual Nª Srª da Glória - Ensino
Fundamental e Médio, localizado na cidade de Ponta Grossa. A proposta foi em torno de uma
maior mobilização para o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis na escola, mais
precisamente no uso do laboratório de informática. Através da coleta de dados, percebeu-se que o
computador faz parte da vida diária dos professores e alunos e que necessitava ser melhor
utilizado dentro do espaço escolar. O trabalho foi desenvolvido tendo como suporte metodológico,
a pesquisa-ação, o qual teve como instrumento dois questionários com questões abertas e
fechadas, que foram aplicados aos professores e alunos do Ensino Médio. Durante a intervenção
procurou-se evidenciar junto à comunidade escolar a importância da incorporação do uso das
tecnologias no projeto político-pedagógico, tornando-se uma prática coletiva, bem como a busca
de estratégias para a formação continuada dos profissionais de educação na área da tecnologia.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologia em Sala de Aula
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: A Unidade tem a finalidade de compreender a utilização das mídias e recursos
tecnológicos na sala de aula, visando melhorar a educação com tecnologias e TV multimídia que
são recursos presentes na escola e devem ser compreendidos de maneira à possibilitar novos
movimentos no espaço escolar como recurso pedagógicos a prática docente. O fato de a escola
ter todo esse acesso às tecnologias não significa que todos os professores dominem esses
instrumentos. Muitos ainda possui conhecimento inicial o que indica a necessidade de uma
formação continuada que busque alternativas por meio da reflexão crítica da prática pedagógica
para a efetivação do processo de ensino e de aprendizagem.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GISSANA RABELO CERQUEIRA
ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR
IES: UFPR
Artigo
Título: A educação na prevenção da violência no âmbito escolar Palavraschave: Violência na Escola. Educação. Relações Interpessoais.

Resumo: Visando a melhoria de ensino e garantindo aos educadores seus direitos estabelecidos
na LDB, a qual assegura o período reservado para estudos e aperfeiçoamento profissional
continuado, foi delineado um programa de intervenção dirigida a professores de uma escola
pública do estado do Paraná. Foram realizados 07 encontros com duração de 2 horas cada. Nos
encontros ocorriam estudos, discussão e reflexão sobre o problema da violência retratada pelos
professores e alunos em questionário respondido previamente. Considera-se ser um dos objetivos
da escola oferecer uma educação escolar voltada ao conhecimento e à formação de atitudes
éticas e solidárias. Tal formação é essencial especialmente na atualidade quando vivemos em
meio a tantas manifestações e tipos de violência sejam físicas, verbais ou contra o patrimônio
publico. Um trabalho de conscientização dos envolvidos e também dos professores e familiares
pode ser uma alternativa para minimizar a problemática. A conclusão dos participantes dos
encontros foi de que é preciso investigar as causas da violência e buscar compreende-las para
que as ações contra qualquer forma de violência sejam realmente eficazes. A educação para a
paz e o respeito devem ser construídos no cotidiano.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologia na Educação: transformação das práticas pedagógicas no contexto escolar.
Palavras-chave: mudanças; tecnologia; mobilização.
Resumo: Destacaremos neste estudo uma reflexão sobre a importância da escola como

espaço

diretamente relacionado com a formação e

cabe a

todos os agentes envolvidos repensar
que a vida

oferece, buscando

transformação do aluno. Sendo assim,

em mudanças significativas

enriquecer

diante

seus conhecimentos. A presente proposta será

em torno de uma maior mobilização para a criação de novos saberes, dando
de acesso

as

tecnologias

no âmbito

das inovações
oportunidades

escolar, fazendo melhor uso do Laboratório de

Informática. Portanto nosso maior objetivo será a

incorporação do uso do Laboratório de

Informática no Projeto Político Pedagógico, usar o computador como ferramenta para

auxiliar

o aluno a desenvolver-se como cidadão participativo numa sociedade em mudanças,

buscar

através de ações

dos programas, estratégias para a formação continuada dos profissionais
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de educação na área da tecnologia, em parceria com as unidades da Secretaria Estadual de
Educação do Estado do Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GLAUCIA GONZALES MARTINS
ORIENTADOR: SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Uma Visão Crítica da Educação: possíveis causas do desinteresse dos alunos no contexto
escolar
Palavras-chave: aprendizagem; desinteresse; educandos; formação de professores.
Resumo: Os educadores vêm enfrentando dificuldades com a aprendizagem dos educandos da
rede pública de ensino do Estado do Paraná. O fracasso escolar dos estudantes nos leva à crença
da existência de uma crise na educação. A crise pela qual a educação formal regular passa ou
enfrenta é ampla, diversificada e não pode ser compreendida sem que se considerem aspectos
que estão além dos sistemas escolares. Com a perda da qualidade educacional, é comum
encontrar afirmações preconizando que os educandos não se interessam por aprender e
desrespeitam os professores. Neste sentido, este artigo pretende discorrer sobre o assunto de
maneira a valorizar a visão dos professores pedagogos. Para tanto, utilizará dados coletados junto
aos participantes do GTR - Grupo de Trabalho em Rede, atividade exigida pelo Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE da SEED/PR, também junto aos professores e alunos do 1º
ano do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Jandaia do Sul no ano de 2010. A pesquisa
constatou, entre outras questões, que são diversas as possíveis causas do desinteresse dos
alunos no contexto escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Educação na prevenção da violência
Palavras-chave: violência na escola, educação escolar, relações sociais.
Resumo: A violência é uma das questões que afetam os processos educativos e as relações
interpessoais, tornando assim um dos principais desafios enfrentados por educadores. Por esta
razão torna-se necessário uma reflexão em torno das dificuldades encontradas para a
compreensão do fenômeno da violência na escola. Este trabalho tem como objetivo estimular as
relações interpessoais na escola como uma alternativa de controle da violência hoje tão presente
nos diversos âmbitos sociais, inclusive na escola. A presente proposta enfoca professores e
pedagogos organizada a partir de sete encontros quinzenais. Cada encontro terá a duração de 2
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horas, e será realizado a partir de textos para leitura, filme, vídeo e palestra com psicólogo sobre
temas relacionados a prevenção da violência no âmbito escolar, destacando ações voltadas ao
melhoramento das relações entre alunos e professores para que a escola possa agir de modo
efetivamente transformador.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: HELAINE TORRES SANTOS FERNANDES
ORIENTADOR: SUEDINA RAFAEL BRIZOLA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Formação Humana, Cidadã e Profissional - Utopia possível na Formação de Docentes, em
Nível Médio
Palavras-chave: formação de professores, formação humana integral, currículo integrado,
concepção discente.
Resumo: Este estudo tem o objetivo de dar voz aos alunos egressos de 2009 do Curso de
Formação de Docentes, do Colégio Estadual Rio Branco, da cidade de Santo Antônio da Platina e
na oportunidade, ouvi-los numa pesquisa, quanto à formação que receberam, nos quatro anos de
curso, implantado, numa perspectiva que privilegia a formação humana, cidadã e profissional - o
Ensino Médio Integrado. O resultado dessa escuta será alvo de estudos e intensas discussões
teórico-práticas com o coletivo do colégio. Para isso, empregou-se a metodologia da
Problematização observando a realidade discente e com dados levantados em entrevistas e
questionários. Observou-se que a integração curricular não ocorre, pois a ausência da construção
individual de cada professor, não forma a construção coletiva necessária para que a formação
integral aconteça.
Produção Didático-pedagógica
Título: Uma Visão Crítica da Educação - possíveis causas do desinteresse dos alunos no
contexto escolar;
Palavras-chave: Formação de professores; Desinteresse; Aprendizagem.
Resumo: No decorrer dos últimos anos, de uma forma geral, o Brasil tem apresentado grandes
progressos na educação. No entanto, vários problemas ainda persistem tais como: a evasão
escolar, as dificuldades de aprendizagem, principalmente do processo de leitura e escrita. A partir
desta situação busca-se estabelecer uma análise crítica dos aspectos sociais, físicos e
psicológicos no contexto do sistema educacional paranaense, especificamente, a fim de que se
obtenham soluções viáveis e com aplicação prática dentro das escolas a fim de traçar estratégias
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mais eficazes para o trabalho com algumas desses problemas na educação do país para se obter
uma aprendizagem de melhor qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: HELENA DOS SANTOS MENDES
ORIENTADOR: ISABELLE FIORELLI SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: A implementação do currículo disciplinar nas escolas estaduais do Paraná
Palavras-chave: Currículo, currículo disciplinar, Pedagogia-histórico-crítica.

Resumo: Este artigo se constitui no relato de uma proposta de intervenção na realidade escolar,
acerca da implantação do currículo disciplinar consubstanciado nas DCE's (2008) construído entre
os anos de 2004 a 2008, pela rede estadual de ensino do Paraná, voltado para as séries finais do
ensino fundamental, ensino médio e profissionalizante. Ele é o resultado da participação integral
em todas as etapas e atividades oferecidas aos professores PDE/2009 pela Secretaria de Estado
da Educação do Paraná (SEED) e Universidade Estadual de Londrina (UEL) e das orientações da
professora orientadora da IES, acerca dos referenciais teóricos; elaboração de projeto; elaboração
de material didático (Caderno Pedagógico); orientação de Grupos de Trabalho em Rede; oferta de
Curso de Capacitação intitulado com o mesmo nome. Pôde-se, com tudo isso, obter resultados
satisfatórios com aumento de grau de conhecimento, capacitação, potencial de repasse, incentivo,
interesse na busca por mais conhecimentos e gratidão a todos que fizeram e contribuíram para
que isso acontecesse.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação humana, cidadã e profissional - Utopia Possível na Formação de Docentes
em Nível Médio
Palavras-chave: Currículo integrado; formação de professores; profissionalização.
Resumo: Em 2003, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), através do
Departamento de Educação Profissional (DEP), assumiu como política pública para a Educação a
retomada da oferta da Educação Profissional. A SEED/PR assumiu também o compromisso com
a formação humana desses alunos, a qual requer apreensão dos conhecimentos científicos,
tecnológicos e histórico-sociais, pela via escolarizada. Nos cursos, em Nível Médio, inclusive no
Curso de Formação de Docentes, os currículos foram implantados na perspectiva da integração
alicerçando a proposta da formação humana, cidadã e profissional. Esta Unidade Didática
apresenta uma produção direcionada aos professores, coordenadores de curso e de estágio,
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equipe pedagógica e alunos do Curso de Formação de Docentes, na modalidade Normal, em
Nível Médio Integrado. Ele reforça a pretensão de marcar compromisso com a melhoria contínua
da educação que é oferecida ao jovem e adolescente que quer ser professor na Educação Infantil
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e será material estudado na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica, com os alunos do 4º Ano do Curso de Formação de Docentes, pela
professora PDE, como uma das etapas já proposta no Projeto inicial. (Arco de Maguerez).

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: HELOISA HELENA ZAROS LESSA
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE BERDUSCO MENEZES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: O pedagogo e a organização do trabalho coletivo na educação de jovens e adultos
Palavras-chave: EJA. Pedagogo. Organização. Trabalho. Pedagógico.
Resumo: O pedagogo é um dos elementos essenciais para a organização escolar, pois suas
interferências refletem diretamente no planejamento, na avaliação, na mediação, na relação
professor-aluno. A capacidade de articulação coletiva é imprescindível assim como o
conhecimento teórico, pois desse modo se busca meios junto aos docentes bem como a toda
comunidade escolar subsídios que possam nortear a ação educativa. O pedagogo enquanto
profissional da educação tem papel fundamental na organização do espaço escolar e na
contribuição da efetivação da aprendizagem dos jovens e adultos, dessa forma buscou-se na
elaboração desta Unidade Didática a compreensão da organização do trabalho pedagógico nesta
modalidade de ensino como núcleo de articulação na ação educativa de modo compartilhado.
Para a realização do trabalho foi feito num primeiro momento um estudo bibliográfico de autores
que discutem a educação de jovens e adultos e a gestão escolar. Paralelamente a isso, a
realização de uma pesquisa com professores da EJA e direção sobre o papel do pedagogo na
organização do trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos. O artigo apresenta as
discussões e a considerações finais sobre a temática proposta nos estudos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Implementação do Currículo Disciplinar nas Escolas Estaduais do Paraná
Palavras-chave: Implementação, currículo, professor e professor pedagogo.

Resumo: O presente caderno busca servir de material de apoio a professores e demais
interessados, como conteúdo a ser abordado para a implementação do currículo disciplinar
construído nos anos de 2004 a 2008 pela Rede Estadual de Ensino do Paraná. O caderno é
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composto por três unidades. A primeira preocupa-se com a \" questão de sobrevivência, da escola, da
educação e do currículo\". A segunda é direcionada a \"análise do Currículo e papel dos professores\" ,
e a terceira contempla a questão de \"como colocar-se em prática este currículo\".

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: HILDA MARIA DAS GRACAS SANTOS
ORIENTADOR: CELSO DAVI AOKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Indisciplina: Uma problemática vivenciada no cotidiano
escolar. Palavras-chave: indisciplina; aluno; aprendizagem.
Resumo: A escola em seu percurso de formação de cidadãos detentores do conhecimento e
construtores da prática dos direitos humanos depara-se com comportamentos e situações que, de
uma forma ou de outra, contribuem para a desestruturação de seu espaço social. O crescente
número de manifestações de indisciplinas nas salas de aula tem gerado dificuldades no
desempenho escolar público, de modo que a compreensão destes problemas é fundamental para
que a comunidade escolar se organize no sentido de identificar, por meio de estudos teóricos e
discussão coletiva, as causas encontradas no interior da própria escola, na estrutura da sociedade
e na interação entre a escola e o entorno social global. Dentro deste contexto, é importante
salientar que ao pedagogo é imposto o trabalho de identificar junto ao corpo docente, fatores
estruturais, sociais e pessoais que motivam o aumento da indisciplina nas escolas públicas, com o
intuito de buscar soluções para seu enfrentamento, na vivência, análise e acompanhamento de
ações e reflexões do cotidiano escolar. Em vista do exposto e com base nos estudos realizados,
tornou-se possível ampliar a visão que cada segmento da instituição traz em relação ao problema
disciplinar, proporcionando um melhor entendimento e direcionando a equipe para um
posicionamento diferenciado diante das diversas situações vivenciadas no âmbito escolar, com
vistas ao cumprimento efetivo do papel da instituição escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: O professor pedagogo na organização do trabalho escolar da Educação de Jovens e
Adultos
Palavras-chave: EJA; Pedagogo; Organização do trabalho pedagógico.
Resumo: O pedagogo é um dos elementos essenciais para a organização escolar, pois suas
interferências refletem diretamente no planejamento, na avaliação, na mediação, na relação
professor-aluno. A capacidade de articulação coletiva é imprescindível assim como o
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conhecimento teórico, pois desse modo se busca meios junto aos docentes bem como a toda
comunidade escolar subsídios que possam nortear a ação educativa. O pedagogo enquanto
profissional da educação tem papel fundamental na organização do espaço escolar e na
contribuição da efetivação da aprendizagem dos jovens e adultos, dessa forma buscou-se na
elaboração desta Unidade Didática a compreensão da organização do trabalho pedagógico nesta
modalidade de ensino como núcleo de articulação na ação educativa de modo compartilhado.
Para a realização do trabalho foi feito num primeiro momento um estudo bibliográfico de autores
que discutem a educação de jovens e adultos e a gestão escolar. Paralelamente a isso, a
realização de uma pesquisa com professores da EJA e direção sobre o papel do pedagogo na
organização do trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IARA JUNGES
ORIENTADOR: LORAINE ALCANTARA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A educação de alunos surdos na rede regular de ensino de Missal sob a perspectiva de
professores e tradutores-intérpretes de Libras
Palavras-chave: aluno surdo, professores, tradutores-intérpretes.
Resumo: Este estudo tem por objetivo a reflexão acerca do processo de educação e inclusão de
alunos surdos na rede regular de ensino de Missal. Tendo em vista a orientação das políticas
oficiais vigentes, que recomendam a educação com base na proposta bilíngue, objetiva-se
identificar a concepção dos professores e dos tradutores-intérpretes em relação a esse público e
verificar quais são as limitações que se explicitam no processo ensino aprendizagem desses
alunos. Para tal, buscou-se promover a reflexão sobre a mediação do professor no processo de
apropriação dos conteúdos escolares por alunos surdos no contexto da escola regular. Nesta
perspectiva foi utilizado, como instrumentos de coleta de dados, questionários, observações,
análise documental, entrevistas com professores, tradutores-intérpretes, alunos surdos e seus
familiares. Foi organizado um Grupo de Estudos, composto por vários encontros, com a
participação de tradutores-intérpretes e professores da rede regular de ensino, objetivando a
elaboração conjunta da proposta pedagógica curricular e promover a análise da forma que a
língua de sinais é valorizada no processo educacional do aluno surdo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Indisciplina: uma problemática vivenciada no cotidiano escolar
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Palavras-chave: indisciplina; prática pedagógica; processo educacional; cotidiano escolar
Resumo: Diante da amplitude que os atos de indisciplina vêm tomando no dia-a-dia dentro do
ambiente escolar, esta Unidade Temática tem por objetivo analisar aspectos relacionados à
problemática da indisciplina, através de estudo de teóricos, discussão em grupo que possibilite
desenvolver um novo horizonte de reflexão entre os envolvidos no processo educacional, bem
como, subsidiar material de apoio a outras instituições. O material desenvolvido trás em sua
estrutura a seguinte organização: Fundamentação teórica, textos a serem trabalhados em grupo e
questionários com questões abertas e fechadas para pais, professores e alunos, com a finalidade
de buscar conhecer e analisar a indisciplina no contexto escolar e suas implicações para o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada será a pesquisa de
campo e a pesquisa-ação. Os dados coletados, analisados e tabulados serão um referencial para
o desenvolvimento de estratégias de ação junto ao corpo docente da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IDELMA FATIMA VALOTO ZARDO
ORIENTADOR: SOLANGE FRANCI RAIMUNDO YAEGASHI
IES: UEM
Artigo
Título: Práticas Pedagógicas que Auxiliam o Processo Ensino-Aprendizagem
Palavras-chave: Educação; Práticas Pedagógicas; Processo Ensino-Aprendizagem; Professor;
Pedagogo.
Resumo: A educação tem um papel fundamental para a formação do cidadão consciente e
responsável. Cabe à escola organizar uma prática pedagógica que possibilite aos alunos adquirir
conhecimentos suficientes para se tornarem cidadãos críticos e participativos. É de suma
importância que os profissionais da educação reflitam sobre suas funções para que adquiram sua
própria autonomia, produzindo, assim, os conhecimentos necessários para resolver determinadas
situações presentes no cotidiano escolar. Neste propósito, o trabalho realizado teve como objetivo
reconhecer e analisar as funções do pedagogo e do docente na educação, diferenciando seus
papéis, refletindo sobre suas práticas e apresentando sugestões para a organização e
acompanhamento

das

atividades

no

contexto

escolar.

As

ações

realizadas

para

o

desenvolvimento do trabalho foram: palestras, leituras, debates, estudo de textos, reflexões sobre
documentários, questionamentos sobre posturas, metodologias e estratégias diferenciadas,
levando os educadores a apropriar-se dos instrumentos que possibilitem a construção de uma
prática pedagógica que valorize o aspecto social, econômico e cultural de seus alunos. Verificou-
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se que o trabalho realizado favoreceu a reflexão e o entendimento sobre as funções do pedagogo
e do professor levando-os à conscientização da necessidade de mudanças na prática pedagógica.
Chegou-se à conclusão que a variação da postura em sala de aula auxilia no desenvolvimento
dos conteúdos refletindo na melhoria da qualidade da educação e no desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: A educação de alunos surdos na rede regular de ensino de
missal Palavras-chave: inclusão, aluno surdo, ensino aprendizagem.
Resumo: A orientação das políticas oficiais vigentes aponta para a inclusão dos alunos surdos no
ensino regular e recomendam que a educação destes se dê a partir da proposta bilíngue, ou seja,
que os alunos surdos tenham acesso ao conteúdo por meio da Língua Brasileira de Sinais - Libras
e do português escrito. O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca do processo de
educação e inclusão de alunos surdos no Colégio Padre Eduardo Michelis, Ensino Fundamental,
Médio e Formação de Docentes, instituição que compõe a rede regular de ensino. A Produção
Didático-Pedagógica será na categoria de unidade didática, sendo um material composto por
abordagem de uma única unidade de um mesmo tema, contendo texto de fundamentação com as
respectivas atividades a serem desenvolvidas. Está voltada a estudos bibliográficos. O estudo
acontecerá em encontros de professores que atuam na rede regular de ensino e interpretes de
LIBRAS, por meio de textos previamente selecionados, com discussões e debate, na expectativa
de fundamentar a prática pedagógica. O Grupo de Estudos será um projeto de extensão da
UNIOESTE - Cascavel. Propomos um roteiro de estudo para compreender melhor a educação de
surdos e seus processos de aprendizagem. Observando se a metodologia adotada, atende às
especificidades, promovendo a reflexão sobre a mediação do professor no processo de
apropriação dos conteúdos escolares por alunos surdos no contexto da escola regular.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IEDA DO ROCIO BIZZI CECCON
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Aplicabilidade dos Recursos Tecnológicos na Escola Palavraschave: Tecnologia. Educação. Conhecimento. Aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as possibilidades da aplicabilidade dos recursos
tecnológicos na escola bem como, desenvolver meios de informações, conhecimentos e
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experiências, com fundamentação teórica sobre o tema abordado. O desenvolvimento deste
estudo levanta questões que podem ser repensadas no âmbito da educação de como a
informática pode auxiliar no contexto pedagógico. A metodologia sugerida é a pesquisa-ação,
tendo como princípio o trabalho diagnóstico e democrático. A partir desse estudo, espera-se
contribuir com a divulgação para o efetivo uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola,
como laboratório de informática, TV Multimídia e pendrive, na organização do trabalho pedagógico
e da ação educativa, visto que esses recursos auxiliam a comunicação, participação e são
interativos, dialógicos e intertextuais. As propostas que permeiam esta pesquisa estão associadas
na possibilidade de favorecer recursos considerados importantes na prática pedagógica. Desejase discutir o caráter eminentemente educacional das tecnologias disponíveis na escola,
pontuando a importância do professor como mediador deste processo. Escolhemos este tema, por
acreditar que seja além de um ponto de discussão na educação, que seja um eixo na relação
entre educação e tecnologias.
Produção Didático-pedagógica
Título: Interagindo com os Professores em busca de ações que auxiliam o processo EnsinoAprendizagem.
Palavras-chave: Educação, Professor, Pedagogo, Estratégias de Ação, Processo EnsinoAprendizagem.
Resumo: A escola é um local onde se adquire conhecimentos, estabelecendo relações
interpessoais com os alunos de modo que o processo ensino-aprendizagem seja articulado e que
os métodos utilizados cumpram os objetivos propostos. Buscar a qualidade da educação é um
desafio, levar os profissionais da educação à conscientização da necessidade de uma nova
postura, é acreditar na possibilidade de transformar a realidade e acreditar na escola. Neste
contexto, este material foi elaborado com o objetivo de analisar as dificuldades encontradas em
relação ao processo ensino-aprendizagem, possibilitando um estudo entre as funções do
pedagogo e do professor, com base em textos de especialistas, sugerindo procedimentos,
atitudes, estratégias e posturas pedagógicas que auxiliam a prática pedagógica. Este Caderno
Pedagógico está dividido em unidades que abordam a importância da motivação, da utilização de
estratégias diferenciadas na sala de aula, sugerindo práticas pedagógicas que contribuem para
melhorar o processo ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IEDA MARIA ANDREASSA PORTELA FRANCO
ORIENTADOR: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER
IES: UFPR
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Artigo
Título: Sabedores de suas Atribuições
Palavras-chave: Teoria Crítica; Gestão democrática; Instâncias colegiadas.
Resumo: O presente artigo aborda a necessidade de a comunidade escolar ter compreensão das
atribuições de cada pessoa envolvida na escola. Acreditando que o papel da escola é o de
socialização do conhecimento científico, e que estamos com a oportunidade geradora de
transformação do ser estudante em ser- crítico, é o que se avalia se a escola e nós, educadores
estamos realmente, dando conta de atender às reais necessidades desse ser em construção, por
meio de uma concepção crítica de educação. Este artigo foi pensado para: gestores, educadores,
funcionários, pais, estudantes, e parceiros da escola, como as instâncias colegiadas, que
acreditam na gestão democrática. Procura mostrar, a realidade escolar e a busca de respostas
para superação das dificuldades do dia a dia da escola. Tendo como base conceitual a teoria
crítica, os papéis de cada um na construção de uma escola emancipadora e consequentemente,
formação de cidadãos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologia na Educação
Palavras-chave: conhecimento; tecnologia; educação; aprendizagem.
Resumo: O tema informática na educação e preparação de professores despertou a atenção para a
elaboração deste material didático, que tem sido objeto de análise. A ideia é transformar a tecnologia
em uma aliada, um recurso auxiliar para as práticas pedagógicas e não em uma característica
fundamental educacional. É importante salientar que a função do computador é auxiliar, criar
condições de aprendizagem e não deve ser a de ensinar, isso significa que o professor precisa deixar
de ser o repassador de conhecimento, pois isso o computador pode fazer, e ser o criador de ambientes
de aprendizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno, que ocorre em
um contexto educacional em que se dá as inter-relações. Diante deste contexto de transformações e
de novas exigências em relação ao aprender, as mudanças prementes não dizem respeito à adoção
de métodos diversificados, mas sim à atitude diante do conhecimento e da aprendizagem, bem como
uma nova concepção de homem, de mundo e de sociedade, significando que o professor terá papéis
diferentes a desempenhar, o que torna necessários novos modos de formação que possam prepará-lo
para o uso pedagógico do computador, assim como para refletir sobre a sua prática e durante a sua
prática, acerca do desenvolvimento, da aprendizagem e de seu papel de agente transformador de si
mesmo e de seus alunos. A partir dessa perspectiva, se faz necessária a formação do professor
reflexivo,
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numa tentativa de contribuir com o desafio de encontrar caminhos que possibilitem auxiliar
professores a utilizarem os recursos tecnológicos disponíveis na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IELITA APARECIDA DE OLIVEIRA KOSTESKI
ORIENTADOR: CLAUDIA CHUEIRE DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: A prática do pedagogo frente aos novos desafios
Palavras-chave: Prática pedagógica. Pedagogos. Dificuldades pedagógicas.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo compreender o papel do pedagogo no espaço
escolar como elemento de mediação na busca pela superação das dificuldades de professores e
alunos da 6a série do Colégio Estadual José de Anchieta em Londrina - PR. Constatou-se,
mediante pesquisa em atas de reuniões de conselho de classe e com professores da série, que os
alunos apresentavam-se desmotivados em sala de aula e com baixo rendimento escolar. Um
material didático-pedagógico composto por textos e palestras foi trabalhado com os professores
na forma de grupo de estudos, visando à reflexão da prática pedagógica e, ao mesmo tempo,
procurando oferecer subsídios que apontassem possíveis soluções de encaminhamento para o
problema. As manifestações dos professores participantes do grupo indicaram que a troca de
experiências entre eles, subsidiada por referencial teórico adequado, permite enfrentar os
problemas escolares com proposições mais diretas e efetivas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sabedores de suas Atribuições
Palavras-chave: Atribuições; escola cidadã; instâncias colegiadas
Resumo: A necessidade de refletir a educação escolar numa concepção crítica, porém
concebível, foi o fator motivador que levou à elaboração deste material didático, o qual servirá de
apoio para a implementação do projeto de intervenção na escola, com finalidade de sensibilizar o
colegiado escolar e instâncias colegiadas sobre suas reais atribuições no seio escolar.
Acreditando-se que o papel da escola é o de socialização do conhecimento científico, e que
estamos com a oportunidade geradora de transformação do \'ser estudante\' em ser crítico, ser
social, ser humano, nos fez questionar e avaliar se realmente a escola está, e se nós educadores
estamos, dando conta de atender às reais necessidades desse ser em construção. Este material é
recomendado para todos os gestores, educadores, funcionários, estudantes, e parceiros da
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escola, pois evidenciará dentro de uma linha crítica, os papéis de cada um, na construção de uma
escola emancipadora e consequentemente, cidadãos críticos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ILZA MARIA CAPELLINI
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: trabalho pedagógico coletivo. Palavraschave: trabalho coletivo, reflexão, práticas escolares, reformulação do PPP.

Resumo: Este artigo apresenta reflexões teóricas e práticas acerca de uma pesquisa-ação, cujo
objeto de estudo é o Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola estadual do norte do
Paraná. Este estudo desenvolveu-se no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com
início no ano de 2009, onde analisamos quais fatores podem contribuir para que o PPP não
receba a devida importância na escola, bem como os pressupostos teórico-metodológicos que
devem ser levados em conta na sua elaboração e a análise, pelo coletivo escolar, além da busca
por meios para modificar tanto as crenças como as práticas da comunidade escolar por meio de
estudo, reflexão coletiva e reformulação do PPP.
Produção Didático-pedagógica
Título: A prática do pedagogo frente aos novos desafios da educação
contemporânea Palavras-chave: prática pedagógica, pedagogos
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo geral compreender o papel do pedagogo no
espaço escolar como mediador na busca da superação das dificuldades de professores e alunos
das 6ª séries de um colégio estadual na cidade de Londrina. Os alunos citados vêm
apresentando-se desmotivados em sala de aula e com baixo rendimento escolar. Entre os
objetivos específicos estão: identificar quais os problemas mais significativos que interferem no
processo ensino-aprendizagem desses alunos; buscar subsídios teóricos sobre incentivos
pedagógicos e indicar ações necessárias para intervir na superação dos problemas identificados.
O material didático pedagógico composto por textos tem a proposição de criar um grupo de estudo
dos professores, para realizar a leitura e análise dos textos, visando a elaboração de uma
proposta de prática pedagógica que ofereça subsídios e aponte possíveis soluções de
encaminhamento para problemática indicada.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: INAH LUIZA VARGAS BATISTA SANTOS
ORIENTADOR: NEI ALBERTO SALLES FILHO
IES: UEPG
Artigo
Título: A família e o cotidiano escolar Palavraschave: educação, relação, família, escola.
Resumo: A família é a base para qualquer ser humano. É ela quem dará as referências positivas
que serão o norte no estabelecimento de limites para os filhos/alunos. Por esse motivo a escola
faz um chamado de parceria para dar conta dos desafios educacionais contemporâneos. As
relações entre ambas envolvem a todos, família, professores e comunidade em geral. Se houver
sintonia entre os objetivos das partes envolvidas, o aluno terá a segurança necessária para o
enfrentamento das dificuldades que surgirem em sua trajetória. Há indicativos concretos de que os
educadores reconhecem a necessidade de participação efetiva dos pais, na vida escolar de seus
filhos. É necessário trazê-los para o espaço escolar e para isso é preciso ter diagnóstico claro da
situação familiar do aluno, e assim reestruturar as relações família e escola. Com a execução
desse projeto, pretende-se também focar a informação, a discussão, a formação e o intercâmbio
de conhecimentos entre pais e educadores e propor a criação de um espaço na escola, no qual
pais e professores possam discutir todas as questões que permeiam o cotidiano escolar. A
melhoria das relações entre os educadores e a família dos alunos contribuirá para a permanência
com êxito dos mesmos na escola e favorecerá a realização de um trabalho paralelo de resgate de
valores, que irá repercutir favoravelmente, na vida escolar e no contexto no qual esses
adolescentes/jovens estão inseridos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Projeto Político-Pedagógico: trabalho pedagógico coletivo
Palavras-chave: democracia; autonomia; trabalho coletivo.

Resumo: Este caderno pedagógico propõe atividades de análise coletiva acerca de
conhecimentos teóricos sobre o conceito, a elaboração, a implementação e a avaliação do Projeto
Político Pedagógico (PPP) escolar, procurando envolver professores e equipe pedagógica. Além
de uma análise conceitual, a prática escolar será tomada como objeto de estudo, com o intuito de
confrontá-la com a teoria proposta no PPP, levantando convergências e divergências entre teoria
e prática. Também temos como propósito, estimular na escola o hábito de proposições e
execuções avaliativas do trabalho pedagógico de forma contínua e coletiva. Nossos objetivos são:
levantar as representações dos professores acerca do PPP da escola; - ampliar os conhecimentos
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teóricos dos participantes sobre o PPP quanto a sua historicização, estruturação, elaboração e
implementação; - oportunizar, por meio de sessões reflexivas, a análise crítica e a avaliação das
práticas educativas da escola, confrontando-as com o Plano de Trabalho Docente e o PPP;elaborar coletivamente proposições para atualização ou reelaboração do PPP.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: INES ANGELINA FAVERO
ORIENTADOR: GILMAR FIORESE
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A indisciplina/disciplina na escola: um desafio a ser enfrentado
Palavras-chave: Disciplina; indisciplina; estudos; reflexões; coletivo.

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa sobre os problemas decorrentes da
indisciplina escolar, atendendo a uma das etapas do programa de Desenvolvimento Educacional
da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. Procuramos compreender os
problemas que as escolas vêm enfrentando com a indisciplina, com o propósito de explicitar, a
partir de estudos teóricos de alguns autores, o significado da disciplina/indisciplina para o
processo de ensino e da aprendizagem. Resultado de uma pesquisa/desenvolvida no Colégio
Estadual Industrial de Francisco Beltrão sobre os problemas de indisciplina,com alunos e
professores, através de encontros de estudos, reflexões e análise dos problemas enfrentados, à
luz de referenciais teóricos que nos possibilitassem entender os problemas que acontecem na
escola. Buscamos, ainda, clarear os conceitos de disciplina e indisciplina, bem como compreender
os vários períodos históricos por que a escola pública vem passando, envolta pela sociedade
capitalista e, assim, entender melhor os problemas por ela enfrentados, manifestos pela
desordem, desrespeito às regras de conduta, falta de limites e tantos outros que causam a
indisciplina escolar, por sua vez gerando grande insatisfação, tanto nos professores quanto nos
alunos, prejudicando todo o processo de ensino e de aprendizagem. A partir dos estudos e das
reflexões realizados durante o trabalho, desenvolveu-se uma proposta coletiva, em nível de
escola, para o enfrentamento dos problemas da indisciplina, com estratégias envolvendo todo o
coletivo, com o propósito de construir uma nova disciplina escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A família e o cotidiano escolar
Palavras-chave: família; escola; relação; participação.
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Resumo: A família é a base para qualquer ser humano. Por esse motivo a escola faz um
chamado de parceria, pois essa relação é bastante significativa. Se houver sintonia entre os
objetivos das partes envolvidas, o aluno terá a segurança necessária para o enfrentamento das
dificuldades que surgirem em sua trajetória. Há indicativos de que os educadores reconhecem a
necessidade de participação efetiva da família, na vida escolar. É necessário trazê-las para a
escola e isso requer um diagnóstico claro da situação familiar do aluno. Para que essa relação
aconteça propõem-se a criação de um espaço no ambiente escolar, para focar a informação, a
discussão, a formação e o intercâmbio de conhecimentos entre familiares e educadores, ou seja,
um fórum de discussões permanente, no qual sejam abordadas as questões que permeiam o
cotidiano. A melhoria das relações entre os educadores e a família dos alunos contribuirá para a
permanência com êxito dos mesmos na escola e favorecerá a realização de um trabalho paralelo
de resgate de valores, que irá repercutir favoravelmente, na vida escolar e no contexto no qual
esses adolescentes/jovens estão inseridos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: INES CHIARANI CARBONARI
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA NEVES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: AVALIAÇÃO FORMATIVA: fundamentação e possíveis aplicações. Palavraschave: Teoria da Avaliação; A avaliação da Aprendizagem; Avaliação Formativa.
Resumo: A finalidade deste projeto é contribuir para a construção de uma teoria da avaliação que
possa fundamentar e melhorar as práticas de avaliação no ambiente escolar, principalmente nas
práticas da sala de aula. A busca por mudanças na avaliação passando de um modelo baseado
em testes pontuais que valoriza a medição das quantidades aprendidas, para um modelo que o
aluno tem oportunidade de demonstrar o conhecimento que construiu ao longo do processo. A
avaliação deve estar a serviço da qualidade educacional e precisa, entre outras necessidades,
cumprir o seu papel de promoção do ensino, que irá guiar os passos do educador. Precisa possuir
o caráter de contribuição para a formação do aluno. Submetemos a avaliação da aprendizagem a
um processo de discussão dos agentes escolares para que ela seja construída em conjunto, e
possa ser assumida pelo coletivo, numa proposta que valoriza a função formativa da avaliação.
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Produção Didático-pedagógica
Título: INDISCIPLINA ESCOLAR E APRENDIZAGEM: alternativas para o problema no Colégio
Estadual Industrial, na cidade de Francisco Beltrão - PR. Material pedagógico produzido para
implementação do Projeto de intervenção no Colégio Estadual.
Palavras-chave: Disciplina; indisciplina; estudos; reflexões; coletivo.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo pesquisa e estudar as causas e consequências da
indisciplina escolar, considerando que esta problemática, nos desafia diariamente em nossas
escolas. Buscamos uma reflexão mais consistente sobre o problema, bem como a contribuição
dos professores, alunos e pais na construção da disciplina escolar, condição indispensável para o
processo de apropriação do saber. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade do enfrentamento
deste desafio, através de estudos dos fundamentos teóricos que melhor explicitem a essência
desta problemática e auxilie nas reflexões para nossas ações. Também pela necessidade de
disponibilizar para a comunidade escolar um conhecimento mais elaborado sobre a indisciplina e,
construir coletivamente mecanismos concretos de intervenção, cujo resultado seja a melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem. As ações serão desenvolvidas em unidades, onde a
primeira foi, organizada em quatro encontros, com ações envolvendo alunos, cujo enfoque central
será o encaminhamento para uma ação/reflexão sobre a importância da disciplina no processo de
ensino e da aprendizagem. Na unidade II, após uma série de ações (leituras de textos, aplicação
de questionários, entrevistas) será realizado um encontro, cujo propósito será uma reflexão sobre
a problemática da indisciplina e a elaboração de estratégias para enfrentarmos o problema na
escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: INES PEDROZO BRANDALISE
ORIENTADOR: MARIA RITA KAMINSKI LEDESMA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Instâncias Colegiadas: em busca da efetivação da gestão democrática
Palavras-chave: Gestão democrática; participação; instâncias colegiadas
Resumo: A atuação dos vários segmentos da escola pública ocorre de forma restrita,
preocupando-se apenas com aspectos burocráticos, parecendo ter existência meramente formal.
O envolvimento superficial e limitado precisa ser superado através da participação ativa dos
órgãos colegiados, que são os sustentáculos para efetivar a gestão democrática. Esta superação
poderá acontecer através do fortalecimento e ampliação das relações de cooperação e
intercâmbio entre APMF, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil. A busca para a solução das
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dificuldades que impedem a efetiva participação da comunidade é uma constante a ser almejada,
pois depende de um esforço coletivo. É uma luta que se inicia no interior da própria escola,
pautada no objetivo de formar para a cidadania, dando início ao processo de democratização da
escola, que deve criar mecanismos institucionais para que haja um trabalho coletivo e
cooperativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação formativa: fundamentação e possíveis aplicações.
Palavras-chave: avaliação formativa; avaliação da aprendizagem.

Resumo: O Caderno Pedagógico foi construído a partir da compilação de textos de diversos
autores de renome na temática abordada. As leituras e atividades apresentadas para discussão e
debate, sirvam de subsídios para novos encaminhamentos, resultando em práticas avaliativas que
levem à melhoria do processo ensino-aprendizagem e conseqüentemente ao avanço e sucesso
do aluno. Julgamos importante compreender e analisar, os estudiosos sobre o tema: Avaliação da
Aprendizagem Escolar, e articular essa teoria com as práticas desenvolvidas no interior da escola,
buscando oferecer um ensino de qualidade significativa, respeitando-se a diversidade, e
demonstrando o compromisso no encaminhamento e na efetivação de ações direcionadas ao
sucesso do aluno. O objetivo do Material Didático é analisar as concepções e conceitos de
avaliação em suas dimensões teórico-práticas, para constituir instrumento de aperfeiçoamento do
processo ensino aprendizagem. O Caderno Pedagógico constitui-se em atividades que requer
aulas presenciais com a participação dos professores. O estudo de textos será com a
fundamentação teórica do próprio caderno através de leituras de documentos como LDB 9394/96
e Deliberações do Conselho Estadual de Educação, que regulamentam o Sistema de Avaliação
Escolar.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: INES WILLERS CERIOTTI
ORIENTADOR: ADRIAN ALVAREZ ESTRADA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A (in) disciplina escolar e a crise da autoridade docente
Palavras-chave: Indisciplina Escolar; Violência; Autoridade Docente; Sociedade.
Resumo: O presente artigo discute a relação entre os conceitos de indisciplina e autoridade no
contexto escolar e, particularmente, na relação professor-aluno. Faz uma análise da sociedade
dividida em classes e contrapõe uma leitura de cunho institucional da violência escolar e suas
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relações com a prática docente na escola. A pesquisa embasou-se nas diferentes visões de
alguns autores relativas à indisciplina e analisou as ligações entre indisciplina escolar e a relação
professor-aluno a partir do grupo de estudos realizado com alguns Professores dos segundos e
terceiros anos do Ensino Médio matutino, Equipe Pedagógica e Direção sobre o tema.
Produção Didático-pedagógica
Título: Instâncias Colegiadas: em busca da efetivação da gestão democrática
Palavras-chave: Gestão democrática; participação; instâncias colegiadas.
Resumo: Partindo da LDB 9394/96, que em seu artigo 14, inciso II, dispõe sobre a participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, o material pedagógico
enfatiza a importância do envolvimento de todos os segmentos que compõem a unidade escolar
para melhorar da qualidade do ensino / aprendizagem e efetivar a gestão democrática.
Considerando que a atuação das instâncias colegiadas em algumas escolas públicas ocorre de
forma restrita, preocupando-se apenas com aspectos burocráticos e parecendo ter existência
meramente formal, surge a necessidade de superar esse envolvimento limitado através da
atuação dos órgãos colegiados que são os sustentáculos para efetivação da gestão democrática.
É imprescindível repensar ações que ampliem a participação de pais, alunos, educadores
docentes e não docentes na gestão escolar, por meio do fortalecimento e ampliação das relações
de cooperação e intercâmbio entre as instâncias colegiadas. Portanto, o presente material é um
dos meios utilizados para a promoção de momentos de estudos e reflexões sobre a função
primordial da escola e sobre o papel de cada instância na formação do aluno crítico e
transformador.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IOLANDA DOLORES VOLPATO
ORIENTADOR: MARCOS PEREIRA COELHO
IES: UEM
Artigo
Título: A (re) construção do P.P.P., como instrumento para a gestão democrática da escola
pública.
Palavras-chave:

Educação

Pública.

Gestão

Democrática.

Projeto Político

Pedagógico.

Comunidade Escolar
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados das atividades desenvolvidas durante a
realização do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE/2009). Que
se configura como um importante mecanismo, tendo em vista a formação continuada dos
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professores da Educação Básica em parceria entre a SEED - Secretaria de Educação do Estado
do Paraná e as Universidades Estaduais do Estado do Paraná. O trabalho foi desenvolvido em
forma de Curso para a comunidade escolar, e teve por objetivo pensar o Projeto Político
Pedagógico como um instrumento importante para o desenvolvimento da gestão democrática da
escola pública. O embasamento teórico foi obtido por meio da elaboração de uma síntese histórica
da gestão democrática no Brasil, a análise de documentos como: a Constituição Federal e
Estadual, a (LDB) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto dos Colegiados,
Regimento Escolar e por meio de textos clássicos que tratam da Gestão Democrática e do Projeto
Político-Pedagógico da Escola. Desta forma, pretende-se, por meio deste artigo, apresentar
reflexões e socializar resultados obtidos na implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica do PDE, Aplicado no Colégio Estadual “Olavo Bilac” Ensino Fundamental e Médio,
localizado na Rua Humberto Moreschi Nº 103, na cidade de Itambé, Estado do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: Unidade didática - Educação e Luta de classes
Palavras-chave: educação, sociedade, classes.
Resumo: O meu Projeto de Intervenção Pedagógica tem como tema a In(disciplina) e suas
relações com o fracasso escolar. Nas discussões com os participantes do meu GTR, percebeu-se
uma grande angústia em relação à compreensão das causas que originam os casos de
indisciplina na escola. Após proceder o levantamento das angústias e questionamentos sobre o
tema durante o GTR, tutoriado por mim, professora PDE, entendeu-se que para compreender a
indisciplina seria de suma importância compreender a organização social. O objetivo desta
Unidade Didática é provocar reflexões , com enfoque na indisciplina e suas relações com as
dificuldades de aprendizagem fazendo uma análise da sociedade. A metodologia utilizada é leitura
de texto, reflexões e confronto do mesmo com algumas citações bibliográficas que fazem parte do
meu Projeto de Intervenção Pedagógica. Além da análise da sociedade o caderno sugere também
análise dos demais segmentos da sociedade envolvidos na educação como: família, escola,
alunos, funcionários e professores, a partir de citações de diferentes autores que fundamentam
meu Projeto de Intervenção Pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRACEMA ROSSA
ORIENTADOR: CLARICE SCHNEIDER LINHARES
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: O papel do professor pedagogo e o seu processo de implantação
Palavras-chave: Professor-Pedagogo. Organização. Trabalho Pedagógico.

Resumo: Mudanças estão ocorrendo na educação paranaense e, entre elas, destaca-se a função
do coordenador pedagógico, agora intitulado professor-pedagogo. Até esse momento, esse
profissional já passou por diversas denominações: ora pedagogo, ora especialista, ora técnicopedagógico, ora professor-pedagogo. A questão é a seguinte: evitar divisões de trabalho?
Diminuir gastos? Aproximar teoria e prática? Através da história, sabe-se que a formação de tal
profissional sempre serviu para atender às políticas educacionais impostas pelo modelo tecnicista.
Esse trabalho pretende evidenciar a organização do trabalho pedagógico como ação motivadora
para a construção de uma escola democrática e tem como objetivo principal esclarecer sobre o
papel do professor-pedagogo na organização e gestão do trabalho pedagógico. Através da
contextualização da história da educação paranaense, pretende-se diagnosticar a função do
professor-pedagogo nos diversos momentos políticos, evidenciando como acontece o trabalho
pedagógico de mediação, organização e articulação no referido espaço, como também,
especificar a sua função no atual processo educacional, chegando até a Escola Estadual Irmão
Isidoro Dumont - Ensino Fundamental, do município de Itapejara D'Oeste/PR. Entende-se que a
gestão deverá por em prática o processo organizacional para atender a um determinado projeto,
de modo que este se torne um instrumento de democracia. Portando, pretende-se defender que o
professor-pedagogo não deve ser reduzido meramente a um técnico, mas deve agir, intervir e
lançar novos desafios para desestabilizar o instituído e assim contribuir com novos conhecimentos
e ações motivadoras para a construção de uma escola democrática e de qualidade para todos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Como instrumento para a gestão democrática da escola pública a (re) construção do
projeto político pedagógico
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Gestão Democrática. Instâncias Colegiadas.
Coletivo.
Resumo: Este caderno apresenta importantes discussões referentes à temática a ser trabalhada
no ambiente escolar. O texto é composto por questões teóricas que debatem a origem e a
importância da Gestão Democrática, e o papel do Projeto Político Pedagógico em sua efetivação,
como também das Instâncias Colegiadas nesse processo. Tais questões serão debatidas
observando os problemas e as necessidades na organização interna da escola, justificando-se
pela necessidade do envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar envolvidos com
a educação percebam as reais necessidades da clientela atendida pela instituição escolar. Os
temas que compõem este caderno tem por objetivo contribuir para a discussão sobre a
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possibilidade de aprimorar a gestão democrática no âmbito escolar e no trabalho ali desenvolvido,
procurando analisar as relações entre as teorias da administração escolar e o sistema
educacional. A base do estudo foi através do retrospecto da história e a análise de documentos
como: a Constituição Federal e Estadual, a ( LDB) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Estatuto dos Colegiados, Regimento Escolar, por meio de textos, do Projeto PolíticoPedagógico da Escola , textos de apoio, vídeos, por meio de questões para reflexões e outros.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRACI LOURDES CEQUINATTO FRONZA
ORIENTADOR: IRENI MARILENE ZAGO FIGUEIREDO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Relato de Experiência Sobre o Processo de implementação do Projeto de intervenção
Pedagógica PDE.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Indisciplina Escolar. Aprendizagem.
Resumo: Este artigo socializa a experiência obtida com o Projeto de Intervenção Pedagógica do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, realizado no Colégio Estadual Diamante D
´Oeste - Ensino Fundamental e Médio. O projeto envolveu os alunos das 5ª e 6ª séries B do
Ensino Fundamental, sendo que a participação dos pedagogos, professores, agentes
educacionais I e II, pais/responsáveis e direção da instituição ocorreu no encontro para a
apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica, na palestra - O aprendizado da disciplina:
desafios da família e da escola, na Semana Pedagógica e no encerramento das atividades.
Durante a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica enfatizou-se a disciplina como
fundamental para garantir as condições favoráveis ao processo de ensino e de aprendizagem e,
portanto, para a aquisição do conhecimento científico. Destacou-se, desse modo, a formação de
hábitos de estudo, bem como o fortalecimento do trabalho coletivo, a partir do estudo e avaliação
dos direitos, deveres e ações disciplinares previstos no Regimento Escolar da instituição. Em
decorrência da complexidade do tema indisciplina/disciplina escolar, avaliou-se como necessário a
continuidade dos estudos para o ano letivo de 2011.

Produção Didático-pedagógica
Título: O papel do professor pedagogo e o seu processo de implantação
Palavras-chave: Organização do trabalho pedagógico; professor-pedagogo; gestão escolar.
Resumo: Mudanças estão ocorrendo na educação paranaense, destacando-se a função do
coordenador pedagógico, agora intitulado professor-pedagogo. Até esse momento esse sujeito já
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passou por diversas denominações: ora pedagogo, ora especialista, ora técnico-pedagógico, ora
professor-pedagogo. A questão é a seguinte: evitar divisões de trabalho? Diminuir gastos?
Aproximar teoria e prática? Pois se sabe, que através da história, a formação de tal profissional
sempre serviu para atender as políticas educacionais impostas pelo modelo tecnicista. Esse
trabalho pretende evidenciar a organização do trabalho pedagógico, como ação motivadora para
construção de uma escola democrática. Terá como objetivo principal esclarecer sobre o papel do
professor-pedagogo

na

organização

e

gestão

do

trabalho

pedagógico.

Através

da

contextualização da história da educação paranaense, pretende-se diagnosticar a função do
professor-pedagogo nos diversos momentos políticos, evidenciando como acontece o trabalho
pedagógico de mediação, organização e articulação no referido espaço, como também,
especificar a sua função no atual processo educacional, chegando até a Escola Estadual Irmão
Isidoro Dumont - Ensino Fundamental, do município de Itapejara D'Oeste/PR. Entende-se que a
gestão deverá por em prática o processo organizacional para atender um determinado projeto, de
modo que este se torne um instrumento de democrática. Portando, pretende-se defender que o
professor-pedagogo não deve ser reduzido meramente a um técnico, mas deve agir, intervir e
lançar novos desafios para desestabilizar o instituído e assim contribuir com novos conhecimentos
e ações motivadoras para construção de uma escola democrática e de qualidade para todos.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRENE ELIOTERIO DINIZ DAMACENA
ORIENTADOR: MARIA TEREZINHA BELLANDA GALUCH
IES: UEM
Artigo
Título: Contribuições da Abordagem Histórico-Cultural para a organização da Prática
Pedagógica Palavras-chave: Prática Pedagógica; Aprendizagem; Desenvolvimento; Ensino.
Resumo: Nos últimos anos, a educação básica tem passado por um processo de
democratização. Todavia, este processo tem sido acompanhado por um fator que merece nossa
atenção: o desempenho insatisfatório dos alunos. Esta questão nos remete aos conhecimentos
que fazem parte dos cursos de formação de professores, seja no nível superior, seja no ensino
médio, modalidade normal e estiveram na base do trabalho que realizamos no Programa de
desenvolvimento educacional do estado do Paraná (PDE), cujo objetivo foi aprofundar, junto a
alunos do ensino médio - modalidade normal - estudos sobre a organização da prática pedagógica
com vistas a possibilitar aos educandos o acesso aos conhecimentos sistematizados das
diferentes áreas do conhecimento. Para tanto, recorrermos a autores da Teoria Histórico-Cultural,
especialmente Vygotsky, Leontiev e Luria para os quais a apropriação da cultura
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produzida pelos homens é condição para que os sujeitos desenvolvam as funções complexas do
pensamento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Disciplina Escolar: Desafios do Trabalho Coletivo
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Disciplina. Indisciplina.

Resumo: Os encontros desta Unidade Didática serão desenvolvidos de agosto a novembro de
2010 e envolverão os Professores, Pais e/ou responsáveis dos alunos das 5ª e 6ª séries B do
Ensino Fundamental, do período matutino, do Colégio Estadual Diamante D`Oeste - Ensino
Fundamental e Médio. As atividades que serão realizadas visam fortalecer o trabalho coletivo e,
dessa forma, melhorar o relacionamento na escola. Trata-se de enfatizar a importância da
disciplina nos estudos para a aquisição do conhecimento científico e, dessa forma, contribuir com
a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRENE OLIVEIRA FRANCA
ORIENTADOR: KIYOMI HIROSE
IES: UEM
Artigo
Título: Participação dos segmentos da comunidade escolar: mecanismos de ação Palavraschave: Projeto político pedagógico; visitas domiciliares; reuniões com comunidade; mecanismos
de ação.
Resumo: O presente artigo busca relatar a experiência de um Projeto de Intervenção no Colégio
Estadual Bento Mossurunga - EFMN, de Umuarama/PR. É uma leitura do Projeto Político
Pedagógico dessa instituição para a busca de soluções por meio de pesquisas e interação com a
comunidade escolar interna e externa. Contou com a colaboração dos movimentos organizados
da Igreja Católica, neste caso, a Pastoral de Educação e outras, para se chegar até às famílias
dos alunos, como forma de parceria comunidade/escola, cujo intuito foi de se criar cultura escolar
com toda comunidade do entorno. A estratégia explorada foi por meio de reuniões para expor o
projeto e compromisso de visitas domiciliares para contato com as famílias dos alunos. As visitas
domiciliares foram possíveis com o apoio dos párocos. A turma alvo para a implementação do
projeto foi a 5ª série D, período vespertino, por ser turma inicial das séries finais do Ensino
Fundamental e, por considerar que eles permanecerão por um tempo mais longo na instituição
escolar. Isso possibilitará um acompanhamento mais sistematizado quanto à avaliação do
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desempenho escolar. A análise dessa avaliação do desempenho escolar se dá no Conselho de
Classe, no qual se podem observar avanços, ou não, e isto foi ponto crucial para que se buscasse
a interação família-escola, como vínculo de aproximação e compromisso para acompanhar e
valorizar a cultura escolar, dessa forma possibilitar a construção de um elo de parceria
permanente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Contribuições da abordagem Histórico Cultural para a abordagem da prática pedagógica.
Palavras-chave: Organização; Prática Pedagógica; Mediação.
Resumo: Analisando a trajetória da educação brasileira, percebemos que enquanto nas primeiras
décadas do séc. XX um dos grandes problemas enfrentados era a falta de escolas e mais adiante
os índices alarmantes de evasão e reprovação, apesar de não terem sido solucionados, foram
amenizados. Todavia, a questão tem merecido a atenção dos educadores: o baixo índice de
aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, se faz necessário reconstruir o saber da escola
utilizando a mediação como elemento imprescindível para a efetivação do ensino e da
aprendizagem.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRMA SANCHES VALERA
ORIENTADOR: SYDNEI ROBERTO KEMPA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A dimensão Social dos Conteúdos Escolares e a Prática dos Professores Palavras-chave:
prática pedagógica; conteúdos escolares; processo ensino-aprendizagem Resumo: O presente
artigo tem como objetivo salientar a necessidade de um aprofundamento teórico por parte dos
professores e pedagogos e contribuir com as reflexões acerca da prática pedagógica mediadora,
seus efeitos no processo de aprendizagem e na qualidade de ensino, focando uma prática
Pedagógica Histórico-Crítica. Abordar-se-á aspectos relacionados à função social da escola hoje,
bem como, um pequeno histórico da pedagogia, a partir do seu surgimento como ciência da
educação, também comentar-se-á sobre o conceito de dialética e sua importância para a
compreensão da realidade. O artigo tem em vista atender a pedagogos, professores e educadores
envolvidos com as dificuldades encontradas no dia a dia das escolas mostrando que é preciso
assegurar que haja uma contínua construção do conhecimento, buscando suprir a necessidade de
práticas didáticas que auxiliem o aluno a entender os
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conteúdos escolares e estabeleça relações desses conhecimentos com sua vivência, o que
proporcionará uma aprendizagem significativa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Mecanismos de ação: participação dos segmentos da comunidade escolar. Palavraschave: Gestão democrática; Projeto Político Pedagógico; Participação; Cultura Escolar Resumo:
É preciso que os profissionais tenham a consciência e a responsabilidade da necessidade
premente de avançar nas suas decisões e atuações, com o intuito de melhorar as relações no
contexto da escola, e visar uma conquista mais efetiva e participativa de todos os segmentos da
comunidade escolar, professores, alunos, funcionários, pais e comunidade. Buscaremos, nesta
unidade temática, retomar o estudo de alguns elementos teóricos-práticos, no sentido de apontar
soluções para os entraves que dificultam o trabalho escolar no tocante ao processo de gestão
democrática, com enfoque para o trabalho do pedagogo e, consequentemente, que dê
sustentação à melhoria da qualidade de ensino e à elaboração e implementação do Projeto
Político Pedagógico na escola pública, visando, sobretudo, apontar os mecanismos de ação junto
à comunidade escolar. O trabalho será desenvolvido por meio de exposições e estudo do tema,
em reuniões no ambiente escolar e visitas na comunidade.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRTES MUNARO CEOLIN
ORIENTADOR: JOSE LUIZ ZANELLA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Educação e trabalho: Desafios para a Formação Docente e para o ensino.
Palavras-chave: Educação. Formação.Desafio.
Resumo: Ao discutirmos a relação trabalho/educação, precisamos primeiramente compreender
que está diretamente ligada à história da humanidade, e particularmente se estabelece a partir de
demandas de forças produtivas de cada época. Historicamente, podemos constatar que houve
mudanças significativas no mundo de trabalho, e consequentemente no âmbito educacional. Nas
sociedades mais antigas o modo de produção que prevalecia era o comum, ou seja, era uma
sociedade sem classes, na qual o trabalho e seus resultados eram acessíveis a todos, e a
educação se dava no processo de trabalho, de maneira que os homens educavam-se entre si, no
entanto, segundo Saviani (1994), a partir do momento em que o homem se estabelece na terra
como meio de produção, surge a propriedade privada, e a sociedade passa a se dividir em
classes, dos proprietários e não proprietários, dessa maneira, alguns homens sobreviviam do
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trabalho e outros podiam usufruir do ócio, sendo que este modelo caracteriza a sociedade grega e
romana da antiguidade. Nessa época, que surge às escolas, as quais tinham acesso às classes
ociosas, e para os trabalhadores (o povo) a educação se deva no próprio processo de trabalho.
Produção Didático-pedagógica
Título: Prática Educativa e Conteúdos Escolares sob uma Perspectiva crítica
Palavras-chave: Prática Educativa. Perspectiva Crítica.
Resumo: O presente material didático constitui-se em caderno pedagógico, composto de três
unidades que abordam questões relacionadas à prática educativa e aspectos relacionados à
função social da escola hoje, bem como um pequeno histórico da pedagogia, a partir do seu
surgimento como ciências da educação e se comentará sobre o conceito de \"dialética\" e sua
importância para a compreensão da realidade. Tem em vista atender a pedagogos, professores e
educadores envolvidos com as dificuldades encontradas no dia a dia das escolas. Como objetivo,
propõe uma contribuição à prática pedagógica escolar, considerando seus efeitos no processo de
aprendizagem. A partir dos temas propostos se estimulará a reflexão e a busca de diálogo
permanente com a realidade, considerando-a em sua totalidade. De acordo com a metodologia
dialética se observará, analisará e discutirá as possibilidades e impasses propostos pelo contexto
escolar, alvo da intervenção, tendo em vista superação. Os temas propostos são: A
responsabilidade social da escola hoje; A Pedagogia como ciência da educação, uma contribuição
à prática educativa; Concepção Dialética de ensino, uma alternativa crítica em educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA TEIXEIRA
ORIENTADOR: CLAUDIA REGINA MAGNABOSCO MARTINS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O educador se reconhecendo como trabalhador: encontros, reflexões e (des)caminhos.
Palavras-chave: Mundo do trabalho. Trabalho na Educação. Educador. Trabalhador da
Educação. Gestão do Trabalho em Educação.
Resumo: O presente artigo é o resultado da participação no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE e relata as ações desenvolvidas para a realização do Projeto de Intervenção:
Educador ou Trabalhador? Implicações do reconhecimento do Educador enquanto Trabalhador,
junto a 25 educadores do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA
de Irati, Paraná. Buscou-se provocar reflexões e debates sobre as implicações do educador se
perceber enquanto trabalhador, em meio a realização de um Grupo de Trabalho em Rede (GTR),
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de duas pesquisas e de uma Oficina de sete encontros com temáticas que diziam respeito ao
conceito e mundo do trabalho, o trabalho na contemporaneidade e sua especificidade na
educação. Fez-se uso dos referenciais teóricos apresentados no material didático de
implementação do PDE, lidos e debatidos pelos participantes; de figuras, fotos, recortes de filmes,
dinâmicas, estratégias pedagógicas, júri simulado e debates, sempre de forma coletiva,
conduzindo os educadores a um aprofundamento nas reflexões individuais e coletivas do seu
fazer, o que estava relacionado a ele e quais as conseqüências de ter ou não maior clareza
dessas questões. Alcançou-se a compreensão dos trabalhadores de que a troca crítica de
saberes, vivências e estratégias de atuação, é um caminho profícuo e implicado para a
organização de ações coletivas no âmbito escolar, criando novas formas de ser trabalhador, com
mais efetividade e, sobretudo, maior qualidade de vida e de relacionamentos. Os educadores
participantes da oficina consideraram os conceitos e recursos utilizados adequados e
provocadores de reflexões e novos posicionamentos individuais e coletivos sobre o trabalho dos
educadores.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre o Papel das Tecnologias de Informação e Comunicação no Contexto
Escolar
Palavras-chave: Formação continuada; educação; tecnologias de informação e comunicação.
Resumo: O tema proposto visa à necessidade em se promover formação continuada dos
educadores com relação ao uso das novas tecnologias inseridas no cotidiano escolar e
comprometidas com uma prática voltada à formação da cidadania. A integração das mídias
digitais, articuladas a prática pedagógica e aos conteúdos curriculares, favorece também a
reflexão e a reformulação das metodologias de ensino praticadas na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ISABELA CRISTINA RIPKA
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Possibilidades do Processo Educativo a partir das Tecnologias de Informação e
Comunicação
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação; Organização do Trabalho
Pedagógico; Formação Continuada.
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Resumo: Neste artigo buscou-se refletir sobre a importância da utilização pedagógica das
Tecnologias da Informação e Comunicação inseridas no contexto escolar. Existem diversas
possibilidades pedagógicas do uso das mídias e TIC articuladas aos conteúdos curriculares e no
desenvolvimento de projetos, visando à melhoria qualitativa do processo educativo. A utilização
das TIC possibilita romper com o modelo de aula consagrado no cenário escolar, trazendo
alterações metodológicas na práxis educativa. Além de contribuições significativas ao processo de
ensino-aprendizagem em todas as suas dimensões. Ao ampliar os espaços pedagógicos, de
aprendizado, de debates em rede, de publicação de trabalhos desenvolvidos pela escola e pelos
alunos produzindo novos conhecimentos. Há que se considerar ainda, a necessidade de
investimentos públicos na formação continuada, especialmente no que concerne a formação
tecnológica dos professores, objetivando universalizar e ampliar o debate do uso pedagógico das
TIC no contexto escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação e Trabalho: Desafio para a Formação
Docente Palavras-chave: educação; trabalho; formação.
Resumo: Ao discutirmos a relação trabalho/educação, precisamos primeiramente compreender
que está diretamente ligada à história da humanidade, e particularmente se estabelece a partir de
demandas de forças produtivas de cada época. Historicamente, podemos constatar que houve
mudanças significativas no mundo de trabalho, e consequentemente no âmbito educacional. Nas
sociedades mais antigas o modo de produção que prevalecia era o comum, ou seja, era uma
sociedade sem classes, na qual o trabalho e seus resultados eram acessíveis a todos, e a
educação se dava no processo de trabalho, de maneira que os homens educavam-se entre si, no
entanto, segundo Saviani (1994), a partir do momento em que o homem se estabelece na terra
como meio de produção, surge a propriedade privada, e a sociedade passa a se dividir em
classes, dos proprietários e não proprietários, dessa maneira, alguns homens sobreviviam do
trabalho e outros podiam usufruir do ócio, sendo que este modelo caracteriza a sociedade grega e
romana da antiguidade. Nessa época, que surge às escolas, as quais tinham acesso às classes
ociosas, e para os trabalhadores (o povo) a educação se deva no próprio processo de trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ITAGIRA VIGO SCHUH
ORIENTADOR: MARIA LIDIA SICA SZYMANSKI
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: A atuação do pedagogo na escola pública: mediação na organização do trabalho
escolar Palavras-chave: Pedagogo. Ensino. Aprendizagem.
Resumo: O pedagogo, enquanto mediador na organização do trabalho cotidiano da escola
pública, busca efetivar a aprendizagem de seus sujeitos. Para garantir essa especificidade, foram
discutidas e implementadas ações no coletivo escolar, visando reorganizar seu trabalho. As
alternativas de mediação partiram de uma pesquisa, verificando a concepção dos educadores
sobre o papel do pedagogo no contexto escolar. A discussão coletiva dos resultados levou à
organização de um grupo de apoio com os educadores, para estudo dos objetivos da escola e da
função do pedagogo nesse contexto. Organizou-se, paralelamente, um grupo de discussão por
disciplina, tendo como foco o Plano de Trabalho Docente, buscando vivências significativas que
garantissem a transposição didática do saber científico em saber escolar. Realizou-se, ainda,
acompanhamento da atuação docente em sala de aula, ressaltando o papel do pedagogo
enquanto mediador entre o PTD/Professor (ensino/conteúdo) e o aluno (aprendizagem) para a
concretização de um currículo de qualidade. Em uma palestra, seguida de debate, os educadores
buscaram ampliar a compreensão das características do desenvolvimento cognitivo e emocional
na adolescência e suas consequências no processo pedagógico, de forma a mediar de maneira
mais efetiva a construção do conhecimento. Os resultados evidenciaram ser possível a
ressignificação da atuação do pedagogo na escola pública, porém este é um processo que só se
efetiva por meio de um trabalho coletivo, articulando teoria e prática.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educador ou trabalhador?
Palavras-chave: Trabalho, trabalho na educação, educador, trabalhador da educação, qualidade
de vida no trabalho.
Resumo: Diante da complexidade e diversidade de características que envolvem a atuação na
área educacional, o educador pouco consegue se pensar como trabalhador, focando sua atenção
sempre em um outro. O cotidiano desgastante das escolas tem gerado dificuldades físicas e
psicológicas, diferentes níveis de dificuldades de realização das tarefas, problemas de
relacionamentos interpessoais dos educadores, responsabilizando-os por seus sofrimentos. O
Caderno pedagógico está organizado com conceitos e atividades que propiciam reflexões,
debates e trocas de experiências com vistas ao entendimento das intrincadas relações e
interferências culturais, sociais, econômicas, políticas e históricas que envolvem seu cotidiano
laboral. Pretende-se com eles, valorizar o grupo e cada um dos participantes, ao mesmo tempo
em que favorecer o desenvolvimento de estratégias individuais e coletivas no intuito de repensar e
mudar o fazer dos participantes, reconhecendo-se como trabalhadores da Educação e assumindo
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essa condição. Espera-se que este material gere subsídios que contribuam para a maior
implicação de toda a classe de profissionais da Educação e para toda a comunidade escolar e
gestores, ao dirigir sua atenção para os educadores, com outros olhares e compromissos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ITAMARA ISABEL CABRAL
ORIENTADOR: REGINA APARECIDA MESSIAS GUILHERME
IES: UEPG
Artigo
Título: O Projeto Político Pedagógico na Escola Pública: Recorrências e Perspectivas. Palavraschave: Projeto Político Pedagógico; Escola Pública, Democratização do Saber; Instâncias
Colegiadas.
Resumo: Este artigo tem como finalidade situar o Projeto Político Pedagógico (PPP) como um
elemento de recorrência. O objetivo central deste estudo reside na análise das possibilidades e
limites encontrados pela comunidade escolar para a elaboração de suas metas a curto, médio e
longo prazo ao planificar o PPP como fruto das instâncias colegiadas da escola, mediante o
compromisso com a participação coletiva. A configuração desta produção é decorrente do Projeto
de Intervenção Pedagógica manifestado a partir da compreensão de cada sujeito social que
constitui o coletivo do Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, do Estado do Paraná,
contando ainda, no aporte teórico, entre outros autores, com GADOTTI (1994), GANDIN (1994),
ROSSI (2006). Com este estudo, concluímos que a construção coletiva do PPP não é tarefa fácil e
simples de ser realizada, pois é algo que exige muito tempo, esforço e, até, muita persistência,
mas que ao final é muito gratificante, em especial por reproduzir as representações sociais e os
ideais revelados através de sua planificação como documento escrito a muitas mãos, assim
revelando os olhares de cada cidadão que sonha com uma educação escolar de melhor qualidade
e voltada à democratização do saber a partir da escola pública.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Ação do Pedagogo na Concretização do Currículo Escolar
Palavras-chave: Ensino Fundamental e Médio, Ensino aprendizagem, Formação de professores
Resumo: Analisar o papel do pedagogo na organização do trabalho escolar, suas contribuições,
os fatores que o impede e os pontos que o favorecem. Para esse fim apresenta-se uma pesquisa
de campo envolvendo 34 professores de uma escola publica estadual de Ensino Fundamental e
Médio, cujos dados foram coletados por meio de questionário, buscando evidenciar a concepção
frente à atuação do pedagogo. Discute-se algumas questões relativas ao papel do pedagogo na
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organização do trabalho escolar, direcionando e ressignificando seu plano de ação visando um
currículo de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANA ZOROBETH CAVAZZANA FASSONI
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Resgatando a Teoria Pedagógica na Prática Escolar Palavraschave: Teoria Pedagógica. Pratica Escolar. Democratização Social.
Resumo: Essa produção visa apresentar os resultados, bem como as reflexões realizadas por
professores e pedagogos, por ocasião da implementação do Projeto do PDE de uma escola de
Educação Básica do Paraná. O trabalho indicou que a formação dos professores se dá
especificamente sob o conhecimento tácito, isto é, conhecimentos que os professores possuem
sobre as situações de classe e os dilemas práticos que são enfrentados em sala de aula. Todavia,
mesmo que reconhecida pela classe docente a importância da teoria pedagógica para o processo
ensino aprendizagem, a grande maioria deles a consideram como algo distante, de difícil
compreensão ou quase inatingível que pouco pode influenciar efetivamente em sala de aula, isso
mostra que o pragmatismo é característica da contemporaneidade, pois leva em conta a
experiência em todos os sentidos, almejando sempre a alternativa mais vantajosa. Busca-se com
este texto apontar para a imprescindibilidade da teoria pedagógica como embasadora da prática
em sala de aula, levando o professor a compreender a educação em seu desenvolvimento
histórico-objetivo, cujo compromisso possibilite a transformação da sociedade e não sua
repetições ou perpetuação.
Produção Didático-pedagógica
Título: A gestão do projeto político pedagógico como perspectiva para o currículo da escola
Pública do Estado do Paraná
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Políticas de Currículo; Gestão Democrática; Escola
Pública
Resumo: A importância do Projeto Político Pedagógico (PPP) mediante a gestão democrática
constitui o objeto deste estudo que se define pelo entendimento das políticas educacionais. Neste
contexto, o PPP se configura como um elemento de recorrência face às decisões do cotidiano
escolar, estabelecendo a organização e gestão da escola a partir de suas metas a curto, médio e
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longo prazo. Nas formas como o PPP vem sendo utilizado nem sempre contribuem para a
democratização da gestão escolar, pois ele vem se tornando, na prática, em um mero documento
obrigatório. O objetivo da respectiva intervenção, projetada neste estudo, se define à luz do
redimensionamento do significado burocrático do PPP, bem como prevê a sua função, por via da
mediação, com as políticas de currículo. A metodologia desta pesquisa parte da abordagem
qualitativa, numa perspectiva interpretativa acerca das representações sociais, vivências e
práticas educativas exercidas pelos seus sujeitos sociais, sem perder de vista , a participação
colegiada como elemento de divulgação e permanente reestruturação do PPP. O mapeamento
das interpretações da comunidade escolar sobre a importância do PPP num estabelecimento de
ensino estadual com 1.500 alunos do Município de Ponta Grossa configura o recorte desta
investigação, que se alicerça também no aporte teórico, que decorre entre outros autores, de
ROSSI(2006); LIBÂNEO(2004); VASCONCELOS(2002);PACHECO(2003);VEIGA(2004). Nesta
abordagem não se pretende apresentar uma nova revelação, mas sim, afirmar a inegável
valorização do PPP no estabelecimento de uma gestão democrática com uma educação pública
de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANETE TEREZINHA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Avaliação numa perspectiva histórico-crítica
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Pedagogia Histórico-Crítica. Emancipação.
Transformação.
Resumo: Buscou-se, com este trabalho, trazer à tona um assunto polêmico, desafiador e de
grande relevância no processo educativo que é a avaliação da aprendizagem. Dessa forma,
objetivando conduzir os Professores a irem em busca de novos caminhos e de novas maneiras de
se pensar e de se desenvolver a avaliação, para que a mesma possa se concretizar realmente
voltada para uma prática pedagógica que contribua para o crescimento, superação e
aprimoramento do processo ensino e aprendizagem, efetivou-se este trabalho, através da
aplicação de questionário aos Professores, análise dos índices educacionais e Grupo de Estudos.
Todo o estudo foi baseado nas colocações de autores de destaque e com a importantíssima
participação dos Professores do Colégio Estadual Rubens Lucas Filgueiras - Ensino Fundamental
e Médio, favorecendo assim o enriquecimento das análises, estudos e discussões. Este trabalho
foi mais uma semente que se plantou, foi mais uma oportunidade para o educador repensar a sua
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prática avaliativa, rever seu posicionamento pedagógico e colocar em prática os conhecimentos
adquiridos, mesmo que em longo prazo, proporcionando aos educandos uma escola mais justa,
emancipadora e inclusiva.
Produção Didático-pedagógica
Título: Professor: Agente político-pedagógico em formação
Palavras-chave: Professor. Democratização Social.

Resumo: Este Caderno Pedagógico é um material didático a ser utilizado durante o processo de
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica: A TEORIA PEDAGÓGICA NORTEANDO
A PRÁTICA EM SALA DE AULA na Escola Estadual Heloisa Infante Martins Ribeiro Ensino
Fundamental e Médio do Município de Santo Antonio da Platina que visa a auxiliar o professor
para a efetiva aproximação da teoria à prática através de uma experiência coletiva, objetivando
levá-lo a refletir sobre o seu cotidiano com maior profundidade para que abandone o ativismo,
prática comum no meio escolar. Ainda, o presente material pretende levar o professor a refletir
sobre o seu papel atual e seus vínculos com a prática social, tendo em vista a democratização da
sociedade, a formação para a cidadania e o atendimento dos interesses educacionais das
camadas populares. Apoia-se em teóricos renomados como, Dermeval Saviani, Vera Maria
Candau, José Carlos Libâneo, entre outros, que entendem o ato pedagógico como processo
multidimensional, onde se articulam as dimensões: humana, técnica, pedagógica e político/social.
Compreender o ato pedagógico, dessa forma, evidencia sua intencionalidade, sendo que a
educação, além de socializar os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade,
pretende também, viabilizar a formação de homens conscientes e críticos, sujeitos históricos,
capazes de agir para transformar o contexto em que vivem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANILDA GONCALVES
ORIENTADOR: FLAVIO DONIZETE BATISTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Indisciplina na sala de aula: (re)construindo a autoridade do professor
Palavras-chave: Disciplina; Autoridade; Indisciplina; Professor; Educando.

Resumo: O presente artigo objetiva relatar o estudo e as ações desenvolvidas durante o
transcorrer do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, programa de formação docente
da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. O trabalho propiciou significativas reflexões
sobre a temática da disciplina e indisciplina, com o objetivo principal de resgatar a figura do
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professor como sujeito de transformação, que precisa ter uma autoridade capaz de enfrentar as
adversidades e diversidades em sala de aula, para assim construir uma prática pedagógica
comprometida com o ensino e a aprendizagem. A pesquisa sobre a produção de autores
renomados foi muito significativa para compreensão e ampliação de nossos conhecimentos com
relação à proposta. A produção didática que subsidiou a implementação pedagógica na escola foi
organizada através de uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de disciplina e autoridade, que
foi estudada através de trabalhos em grupo. O estudo foi desenvolvido por meio da abordagem
qualitativa, propiciando uma reflexão muito importante entre o grupo, com registros significativos
sobre os estudos realizados, mostrando que é possível uma busca conjunta da superação dos
desafios relacionados à indisciplina, desde que passemos a acreditar em nossa capacidade, em
nossos valores, e na interação com todos os segmentos educacionais e principalmente, quando
buscamos uma formação continuada.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação numa perspectiva histórico-crítica
Palavras-chave: Avaliação histórico-crítica; aprofundamento teórico; transposição;
emancipação; transformação.
Resumo: Sendo a prática avaliativa um desafio constante no processo pedagógico, faz-se
necessário intensificar os estudos para que os educadores passem a ter um novo olhar em
relação ao processo avaliativo, e que esta nova visão provoque mudanças na sua prática e
melhorias no processo ensino e aprendizagem. Este trabalho objetiva contribuir para a superação
de uma prática avaliativa dominadora e excludente; direcionar o trabalho voltado para uma ação
emancipadora e transformadora e conduzir o educador a desenvolver novas maneiras de pensar a
ação avaliativa, transpondo para a prática as teorias estudadas permitindo um redirecionamento
do processo avaliativo, a fim de que as ações realizadas contribuam para a democratização do
saber. Será proporcionado embasamento teórico aos educadores à luz dos referenciais teóricos
através da formação de grupo de estudos, visando o aprofundamento de questões relacionadas à
avaliação para que haja mudança de atitude.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANIR DO CARMO MACAGNAN
ORIENTADOR: IRENI MARILENE ZAGO FIGUEIREDO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Pública
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Palavras-chave: Pedagogo; Projeto Político-Pedagógico; trabalho pedagógico.
Resumo: Nos limites desse artigo, apresentamos parte das atividades desenvolvidas no
Programa

de

Desenvolvimento

Educacional

-

PDE/PR,

turma

2009/2011.

Trata-se,

particularmente, de socializar algumas reflexões sobre os desafios do pedagogo relacionados à
organização do trabalho pedagógico. Assim sendo, o desenvolvimento do Projeto de Intervenção
Pedagógica contemplou estudos sobre a concepção de educação, Projeto Político-Pedagógico e
etapas da prática educativa a partir da perspectiva da Metodologia da Mediação Dialética (MMD),
com os alunos da segunda série do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental em nível médio do Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino
Fundamental Médio e Normal, localizado no Município de Três Barras do Paraná. Os estudos
realizados foram divulgados pelos alunos para os participantes da Associação de Pais, Mestres e
Funcionários (APMF), do Grêmio Estudantil, do Conselho Escolar e no encontro pedagógico da
escola. O resultado do trabalho demonstrou que os objetivos foram alcançados, na medida em
que a interlocução foi efetivada apontando, todavia, para a necessidade de dar continuidade aos
estudos, visando o fortalecimento das ações do pedagogo em relação ao trabalho coletivo da
escola, para enfrentar os problemas relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem, bem
como da constante avaliação do Projeto Político-Pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Indisciplina na sala de aula: (Re) Construindo a Autoridade do Professor
Palavras-chave: Disciplina - Indisciplina - Autoridade - Professor - Educando.

Resumo: O presente trabalho quer ser uma oportunidade para desenvolver uma investigação e
reflexão sobre a indisciplina na sala de aula, identificando as possíveis causas da mesma,
buscando uma melhor compreensão do problema e trabalhando efetivamente em função do
professor e do aluno real que temos, buscando a interação com todos os segmentos escolares,
tendo o professor na liderança do processo, já que o fato indisciplinar ocorre dentro de sua sala de
trabalho, mas sempre de maneira sistêmica com os outros atores escolares, possibilitando uma
visão ampla da problemática. A investigação e reflexão querem propiciar o resgate da
responsabilidade e autoridade do professor, acreditando no seu potencial de traçar e realizar
metas de superação da indisciplina, na expectativa de fazer a diferença na vida de seu educando,
com a existência de uma verdadeira experiência de ensino-aprendizagem na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANIR JOLIO
ORIENTADOR: ELAINE RODRIGUES
IES: UEM
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Artigo
Título: Semana pedagógica, uma modalidade representativa para a formação continuada no
Paraná?
Palavras-chave: Profissionais da educação. Formação continuada. Semana Pedagógica.
Resumo: O presente trabalho resulta de pesquisa exploratória de cunho bibliográfico e
documental, decorrente de participação no programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED. Objetiva-se expor um recorte das semanas
pedagógicas entre 2005 a 2009; permeia a organização e implementação das semanas
pedagógicas através dos documentos institucionais e evidencia a tendência pedagógica contida
nesses documentos; retoma um breve histórico dos últimos anos da formação continuada;.analisa
a concepção teórica do conjunto de autores referendados. Esses estudiosos tem afinidades
quanto a concepção adotada pela SEED; analisa as atividades de 21 escolas estaduais, da rede
pública do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Maringá, PR com vistas, os pressupostos
teóricos apreendidos em sua pratica pedagógica; discute a representatividade desta modalidade
de formação continuada na reorganização teórica e prática do professor e demais profissionais da
escola; verifica se o caminho pensado para a Semana Pedagógica pela SEED é o mesmo
idealizado pelo professor como melhoria da prática docente. Conclui-se que, munidos de tais
estudos, ascenda um novo formato de semanas pedagógicas no sentido de mediar as
perspectivas entre SEED e profissionais da educação. Pesquisar e avaliar o que faltou nesta
modalidade de formação torna possível repensar os sucessos e fragilidades apontadas no
decorrer deste trabalho, como subsídios para uma reformulação dessa modalidade de formação.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico na Escola
Pública Palavras-chave: Pedagogo, Alunos/Docentes, Trabalho Pedagógico.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica na forma de Unidade Didática faz-se necessária para
a implementação do Projeto de Intervenção \"O Pedagogo na Organização do Trabalho
Pedagógico na Escola Pública\" que será desenvolvido com os alunos da 2ª série do Curso de
Formação de Docentes. A metodologia a ser utilizada contempla o estudo de textos e elaboração
de sínteses que serão divulgadas em reunião pedagógica e com o Grêmio Estudantil, APMF e
Conselho Escolar, visando explicitar o papel do pedagogo como mediador da organização do
trabalho pedagógico.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANIR MARIA PFEFFER
ORIENTADOR: EDAGUIMAR ORQUIZAS VIRIATO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Para além das práticas pautadas na lógica formal. Palavraschave: Escola. Ensino e Aprendizagem. Mediação Dialética.
Resumo: Este artigo relata os resultados de pesquisa bibliográfica e experiência pedagógica
desenvolvida no decorrer do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional (2009/2011), no
Colégio Estadual Wilson Joffre - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, no Município
de Cascavel, Estado do Paraná. Aponta algumas fragilidades da escola pública enquanto propõe
a reflexão sobre as mesmas, na perspectiva de compreendê-las e superá-las, sem perder de vista
as limitações impostas pela realidade. Assim efetivaram-se estudos teóricos na forma de um curso
de extensão no qual se empregou a Metodologia da Mediação Dialética como encaminhamento
metodológico para aulas. O curso envolveu professoras de diferentes disciplinas do Ensino Médio
e professoras/professores pedagogos da instituição, acima citada. Foi uma tentativa para os
primeiros passos utilizando esta proposição metodológica, ainda há muito o que se estudar para
articular os fundamentos das ciências de referências da área de atuação com os princípios
filosóficos a partir da lógica dialética.
Produção Didático-pedagógica
Título: Semanas Pedagógicas: uma forma de organização do trabalho escolar? Palavras-chave:
Formação continuada no Paraná; Semanas Pedagógicas; Cultura Escolar. Resumo: O presente
trabalho tem por objeto de estudo a formação continuada para os profissionais que atuam na
Educação Básica do Estado do Paraná. Pretendemos, de maneira mais específica, desenvolver
uma reflexão sobre as Semanas Pedagógicas. O objetivo é enfocar a formação descentralizada,
como um processo, que hipoteticamente entendemos, visa possibilitar a reorganização escolar,
analisando a concepção, estratégia e objetivos que norteiam as orientações encaminhadas às
escolas públicas de todo o Estado, perpassando, pelo resgate das memórias reveladas pelos
documentos, como parte histórica na educação do Paraná. Uma análise das propostas de
formação continuada dos profissionais da educação, a partir da gestão que se iniciou em 2003 e
dos encaminhamentos dados em alguns estabelecimentos de ensino público estadual do
município de Maringá nos faz refletir sobre as possíveis contribuições para o trabalho dos
professores e conseqüente na qualidade do ensino. Os autores referenciados nos textos e
documentos encaminhados para escolas indicam a concepção filosófica adotada no
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encaminhamento das ações educacionais, assim diante deste primeiro contato com nosso tema,
perguntamos, será que estes elementos que envolvem as semanas pedagógicas são
compreendidos ou até mesmo, percebidos, pelo grupo de profissionais atuantes nas escolas? O
que a produção dos professores em relação às atividades encaminhadas pela SEED nos revela
face à discussão dos textos estudados? O que a capacitação tem auxiliado no desafio de mudar o
panorama educacional paranaense, em especial à organização pedagógica? Este estudo
possibilitará, assim esperamos, reflexões sobre o processo educacional, notadamente, avanços e
retrocessos no ato pedagógico que envolve e caracteriza a cultura escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVONE DUARTE
ORIENTADOR: SONIA ANA LESZCZYNSKI
IES: UTFPR
Artigo
Título: A Inserção do Adolescente Infrator no Ambiente Escolar
Palavras-chave: Adolescente Infrato; ato infracional; Estatuto da Criança e do Adolescente;
Medidas Socioeducativas; ressocialização.
Resumo: presente artigo foi desenvolvido em três capítulos; no primeiro capítulo o trabalho retrata
o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o perfil do jovem infrator; no segundo
capítulo o trabalho relata as medidas socioeducativas previstas para o jovem infrator; no terceiro e
ultimo capítulo o trabalho relata os direitos sociais das crianças e dos adolescentes. Com as
discussões realizadas no decorrer da pesquisa, tanto teórica quanto prática, constatou-se que
será preciso oportunizar frequentemente espaço para a realização de estudos e discussões sobre
o cumprimento das medidas socioeducativas pelo jovem infrator. Ainda, constatou-se que ao
verificar que as crianças e adolescentes estão fora da escola, é necessário que o Estado e toda a
sociedade consigam dar a elas oportunidade de estudo como medida preventiva de combate à
violência e de superação a desigualdade social, para que esses jovens não venham a cometer
atos infracionais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões acerca da instituição escolar- Materialismo Histórico-Dialético Concepção de
Prática Educativa numa Perspectiva Ontológica do Ser Social.
Palavras-chave: Conselho de Classe. Humanização dos sujeitos. Mediação Dialética.
Resumo: Ao refletirmos sobre a educação da rede pública percebemos a necessidade de
aperfeiçoamento nas práticas pedagógicas que estabelecem a mediação entre os conhecimentos
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vinculados ao dia a dia da sala de aula, os fundamentos científicos da ciência e a compreensão do
-Ser- social, assim sendo desenvolvemos esta Unidade Didática como parte de um projeto de
implementação pedagógica que tem por finalidade refletir acerca da instituição escolar na
perspectiva do materialismo histórico-dialético fundamentada na concepção ontológica do ser
social, romper com as concepções que reúnem visões metafísicas de todos os matizes e optar por
uma

perspectiva

materialista

histórico-dialética,

através

da

qual

os

conhecimentos

epistemológicos (ciência) possam ser explicitados na perspectiva transformadora e não de
aceitação alienada da realidade sócio-histórica. Será desenvolvida no Colégio Estadual Wilson
Joffre, com os professores das diferentes disciplinas, professoras pedagogas e direção do colégio,
na forma de um encontro de estudos com carga horária de 10 horas aula.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVONEIDE ARAUJO SOARES BERTUCCINI
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINE BERDUSCO MENEZES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Letramento: repensando as práticas pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: Letramento. Educação de Jovens e Adultos. Práticas Pedagógicas.

Resumo: A atual sociedade se apresenta com exigências cada vez mais centradas na escrita e a
todo momento está sendo bombardeada por inúmeras informações provindas de diferentes meios
e tipos de materiais impressos, auditivos, televisivos. Portanto, abordar questões relativas ao
Letramento e Alfabetização levando a repensar as práticas pedagógicas docentes no entorno do
processo da leitura e escrita torna-se uma necessidade oportuna e pertinente. Ao desenvolver
este trabalho, buscou-se colaborar com esclarecimentos acerca do significado, da relação e da
função dos temas apresentados, refletindo as ações pedagógicas desenvolvidas na Educação de
Jovens e Adultos - Ensino Fundamental (séries finais), Ensino Médio e Profissionalizante, que
visem ao Letramento como instrumento de inserção dos sujeitos nas práticas sociais. Procurou-se
também estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais interessantes e significativas
para o aprendizado, que incentivem a melhoria na qualidade do trabalho desenvolvido em sala de
aula. As atividades encaminhadas abordaram estudos teóricos sobre a história da Educação de
Jovens e Adultos, incluindo a discussão do perfil e expectativas dos alunos desta modalidade,
refletindo sobre o significado, diferença e relação entre os termos Alfabetização e Letramento,
enfatizando a importância do papel da escola e do professor em relação à prática do Letramento
nas ações educativas.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre a inserção do aluno infrator
Palavras-chave: (ECA) Estatuto da criança e do Adolescente; aluno infrator
Resumo: Pretendo com este caderno oferecer subsídios para um trabalho de reflexão em grupo,
formado por professores, pedagogos e comunidade da Escola Estadual Dona Carola, em
preparação para a implementação do Projeto de Intervenção pedagógica como recurso educativo.
As atividades reflexivas estão postas abaixo de cada texto teórico, elas objetivam auxiliar
pedagogos (a) no encaminhamento do trabalho. É possível perceber que a Escola, tem interesse
direto nestes alunos que cumprem medidas socioeducativas e que são encaminhados pelo
judiciário. Esta opção de estudo pressupõe de como o direito à educação apregoada pela Nossa
Constituição a estes jovens infratores sentenciados com medidas socioeducativas vem sendo
materializada. Portanto os textos selecionados vem contribuir para o entendimento dessa
problemática nas escolas públicas do Paraná e do Brasil como um todo. Será esta linha de
pensamento que norteará o presente caderno pedagógico, isto é, referências legais como o
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição de 1988, estudo de autores que
interpretam estes documentos e outros autores que publicaram estudos relacionados a esta nova
concepção de criança e adolescente enquanto sujeitos de direitos.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IZAURA IZABEL DO CARMO
ORIENTADOR: FRANCISMARA NEVES DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Evasão escolar: alternativas possíveis de atuação no ensino médio noturno
Palavras-chave: Educação. Ensino Médio. Ensino Noturno. Evasão escolar.

Resumo: O presente estudo qualitativo na modalidade de estudo de caso objetivou analisar os
principais motivos da evasão dos alunos do Ensino Médio Noturno em uma instituição escolar no
município de Lidianópolis- PR. Mesmo com a legislação da Educação Básica que garante o
acesso e permanência à escola, o Ensino Médio Noturno ainda é preocupação para o sistema
educacional brasileiro. Adotamos essa temática como problema de nossa pesquisa e para
desenvolvê-la utilizamos um questionário semi-estruturado de entrevista, e o aplicamos aos 15
alunos evadidos no ano de 2009 e primeiro semestre de 2010. Realizamos também entrevista
com professores sobre os motivos da evasão e do papel da escola na formação destes jovens. Os
resultados indicaram como razões para a evasão escolar: casamento, filhos, desinteresse, falta de
expectativa de vida, trabalho, sendo o trabalho o motivo que mais caracteriza o abandono neste
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nível de ensino e turno. Encontros de discussão sobre os dados coletados foram realizados com
os professores que atuam neste segmento de ensino na referida escola. A literatura científica foi
empregada para subsidiar as reflexões sobre a realidade vivida e instrumentalizar ações na
escola. A formação continuada para o professor desta etapa de escolarização foi destacada como
imprescindível e a necessidade de maior atenção de políticas públicas que permitam a escola ser
repensada no seu papel social para oportunizar que os alunos tenham interesse pela
aprendizagem e pelo conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Letramento: repensando as práticas pedagógicas desenvolvidas na educação de jovens
e adultos
Palavras-chave: Letramento; Educação de Jovens e Adultos; Práticas Pedagógicas
Resumo: Em tempos de aceleradas transformações pelas quais passa a sociedade atual, é
imprescindível que a escola, inserida neste contexto, esteja atenta e em constante atualização no
processo de ensino-aprendizagem com intuito de preparar os sujeitos que nela se encontram ou
por ela irão passar a se integrarem no mundo letrado e a enfrentarem os diversos desafios
apresentados nas situações do seu dia-a-dia. Entende-se que aprender a ler e escrever é um
processo coletivo da escola, portanto requer especial atenção e reflexão de todos, proporcionando
condições favoráveis para que os indivíduos ampliem o conhecimento de mundo, construam sua
própria história e sintam-se atuantes e co-responsáveis por essas mudanças sociais. Pretende-se,
com este trabalho, estimular, sensibilizar e instrumentalizar os envolvidos no contexto escolar,
levando-os a refletirem sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação de Jovens e
Adultos, que visam ao letramento como instrumento de inserção nas práticas da sociedade.
Espera-se também que esta proposta estimule a utilização de práticas mais interessantes e
significativas, ocasionando a melhoria da qualidade do trabalho ofertado em sala de aula. Esta
Unidade Didática compõe-se de um breve histórico da Educação de Jovens e Adultos, abordando
a discussão sobre o perfil dos alunos; a Alfabetização e Letramento; Letramento e a função da
escola e do professor.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IZENILDA INHEGUES DE ALENCAR
ORIENTADOR: JANIRA SIQUEIRA CAMARGO
IES: UEM
Artigo
Título: Indisciplina na Escola: buscando a transformação das práticas docentes
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Palavras-chave: Indisciplina; Prática Pedagógica; Teoria Histórico-Cultural.
Resumo: Este artigo é atividade integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)
na área de Pedagogia e apresenta o resultado da participação do professor PDE - 2009, realizado
pela Universidade Estadual de Maringá. Este trabalho se propôs a contribuir no sentido de
aprofundamento em relação a um dos grandes desafios para os educadores que é a indisciplina
escolar. O objetivo deste trabalho foi subsidiar teoricamente professores de 5º a 8º séries da
Escola Estadual Manuel Bandeira - Ensino Fundamental, do município de Alto Piquiri acerca de
uma prática pedagógica adequada, com vistas à superação da indisciplina. Para concretização do
trabalho, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio de questionário com os professores, a fim
de verificar a concepção que os educadores têm sobre a indisciplina no âmbito escolar. Realizouse, também, uma pesquisa bibliográfica, a partir da qual se compreendeu a formação do
psiquismo infantil, a indisciplina em suas manifestações e práticas docentes viáveis para amenizar
o problema. Após, foi produzido um caderno pedagógico contendo textos de fundamentação para
a implementação na escola por meio de curso de extensão aos professores da Rede Estadual de
Ensino. Ao término, é possível dizer que o trabalho possibilitou aos professores repensarem sua
prática pedagógica e os determinantes para a ocorrência da indisciplina, buscando evitá-la.
Produção Didático-pedagógica
Título: Em pauta o não aprender nas salas de apoio à aprendizagem: processos de exclusão,
evasão escolar e (re) significação do aprender - a relação professor-aluno e a evasão escolar no
ensino médio noturno.
Palavras-chave: Evasão escolar, exclusão, relação professor-aluno, aprendizagem
Resumo: Revisando a literatura sobre a evasão escolar no ensino médio noturno e diante da
constatação desta problemática no município de Lidianópolis - PR, interessa-nos analisar os processos
de segregação e exclusão escolares. Como questões-problema deste estudo elegemos: Quais as
significações dadas por professores e alunos à evasão no Ensino Médio Noturno? Que relação é
possível estabelecer entre afetividade na relação professor-aluno e a evasão escolar? A pesquisa
qualitativa, na modalidade de estudo de caso, será realizada por meio de entrevistas com professores
e alunos evadidos do Ensino Médio em 2009 e 2010. A proposta de intervenção na escola envolverá
encontros de estudo, visando a elaboração conjunta de uma proposta de ação que subsidie a atuação
frente à evasão escolar. Como resultado espera-se conhecer o problema da evasão escolar no ensino
médio noturno no referido município e proporcionar reflexão no que concerne à afetividade na relação
professor-aluno e os processos de escolarização neste contexto. Entendemos que discutir esta
questão se faz necessário para que a escola cumpra seu verdadeiro papel social, buscando não
apenas identificar o problema, mas
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também intervir nesta realidade em uma perspectiva transformadora, com ações pedagógicas
voltadas à realidade dos alunos e visando a permanência deles na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IZILDA APARECIDA RONCHI BARBOSA
ORIENTADOR: HENRIQUE MANOEL DA SILVA
IES: UEM
Artigo
Título: Projeto político-pedagógico: diagnóstico sobre a participação da comunidade escolar no
COLÉGIO JOÃO DE FARIA PIOLI.
Palavras-chave: Projeto político-Pedagógico, comunidade escolar, diagnóstico.
Resumo: Pretende-se por meio desse artigo apresentar reflexões e discussões do trabalho
pedagógico da escola e socializar os resultados obtidos na Implementação do Projeto de
Intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (SEED) aplicado no Colégio Estadual João de Faria Pioli Ensino
Fundamental e Médio de Maringá/Paraná. Tal postura permitiu reavaliar de modo contínuo a
expressão das idéias que norteiam a escola..Este trabalho teve como finalidade apresentar um
diagnóstico da realidade da escola quanto ao conhecimento de Projeto Político-Pedagógico da
sociedade em que está inserida. Devido ao aspecto burocrático de sua concepção, muitas vezes,
a comunidade não compreende a importância e a necessidade do Projeto Político-Pedagógico,
suas concepções e de que como0 é necessária a importante a participação da comunidade
escolar na sua construção e elaboração, no sentido de uma prática transformadora. O objetivo do
trabalho se baseou em uma pesquisa na área e privilegiou aspectos qualitativos na análise do
projeto político. Constatou-se que na construção do Projeto Político-Pedagógico não podemos
perder de foco os seguintes questionamentos: qual a concepção de sociedade, de conhecimentos,
de teoria e prática? Ele tem a dimensão de ser orientado e o condutor do presente e do futuro, ele
é voltado para uma ação transformadora, pois sua elaboração deve ser de forma participativa e
colaborativa. Desta forma, o presente trabalho, a partir de um diagnóstico, realizou palestras,
reuniões, pesquisas com questionários qualitativos, em horários marcados com professores,
funcionários, alunos e pais, com a finalidade de retratar a realidade da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Indisciplina na Escola: buscando a transformação das práticas docentes
Palavras-chave: Indisciplina; Prática Pedagógica; Teoria Histórico-Cultural.
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Resumo: Este Caderno Pedagógico se propõe a contribuir no sentido de aprofundar o
conhecimento em relação a um dos assuntos que mais preocupam os educadores e demais
integrantes da comunidade escolar que é a indisciplina. Para que isso seja efetivado se faz
necessário muita reflexão sobre o tema, para tanto, buscaremos uma melhor compreensão do
próprio conceito de indisciplina, considerando suas formas de expressão e conhecendo suas
características atuais. Essa reflexão deve acontecer para que os educadores possam fazer o
redimensionamento das suas práticas e para que os demais profissionais que atuam na escola
possam enfim, ressignificá-la. Esta produção tem como objetivo subsidiar teoricamente os
profissionais da educação acerca da prática pedagógica adequada, com vistas à superação da
indisciplina, fundamentando-se na teoria histórico-cultural.Os textos contidos neste Caderno
Pedagógico estão organizados em três (03) unidades e serão trabalhados durante a efetivação de
um curso de formação continuada, estimulando aos participantes momentos para reflexão,
discussão e construção coletiva do conhecimento para adequação da prática docente ao fazer o
enfrentamento da problemática na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANETE APARECIDA BARTOSKI LAROCA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARJORIE BITENCOURT EMILIO MENDES
IES: UEPG
Artigo
Título: O fracasso escolar: e o pedagogo como interventor das práticas pedagógicas. Palavraschave: evasão, repetência, ensino, aprendizagem e avaliação. evasão, repetência, ensino,
aprendizagem e avaliação. evasão, repetência, ensino, aprendizagem e avaliação. evasão,
repetência, ensino, aprendizagem e avaliação. evasão, repetência, ensino, aprendizagem.
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica abordou o fracasso escolar no Colégio Estadual
José Elias da Rocha - Ensino Fundamental e Médio. Tendo como principal preocupação a
questão da evasão, da repetência e do mesmo estar inserido no Programa Superação. Tendo
como objetivo investigar as causas, os porquês do fracasso escolar, analisar a respeito da
vivência dos alunos e das reais causas do seu desinteresse, em estudar. O trabalho foi realizado
de maneira coletiva, envolvendo as instâncias colegiadas (APMF, Grêmio Estudantil, Conselho
Escolar, Conselho de Classe), e a Associação de Bairro, trazendo todos à responsabilidade, ao
engajamento na reversão do fracasso escolar. Foram aplicados questionários, entrevistas, vídeos,
entre outras estratégias que possibilitaram a verificação do contexto escolar e a análise dos
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dados. Almejou-se com este trabalho de pesquisa contribuir para a diminuição dos índices de
evasão e repetência, assim como melhorar a auto estima dos alunos, através de aprendizagens
significativas. Neste contexto, destacou-se o pedagogo como interventor e mediador no processo
educativo, visando a novos desafios, contribuindo com a democratização do ensino e de uma
educação de qualidade, possibilitando o acesso e a permanência do aluno à escola. O trabalho
teve como resultado a construção de novas formas do trabalho pedagógico e suas conexões com
a organização social. Isso permitiu que professores, pedagogos ou seja toda a comunidade
escolar envolveram-se e demonstraram entusiasmo na busca da reversão do fracasso escolar em
nossa escolar. Demonstrando que é fundamental a reflexão a respeito da práxis pedagógica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Projeto Político-Pedagógico: Diagnóstico sobre a participação da comunidade escolar no
Colégio Estadual João de Fariam Pioli.
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico; escola; comunidade escolar.
Resumo: Este projeto objetiva, a partir de um diagnóstico da participação da comunidade escolar
no atual PPP da escola, verificar se a comunidade está de acordo ou não com os objetivos
propostos naquele documento. Serão feitas entrevistas e questionários qualitativos aos alunos,
professores, funcionários e pais, com o objetivo de verificar sobre sua participação na construção
do Projeto Político-Pedagógico da sua escola. Serão realizadas leituras de textos referentes ao
PPP,seu conceito, importância e participação coletiva. Após as leituras e esclarecimentos, serão
apresentados aos professores, funcionários, alunos e pais, a fim de buscar a integração de todos
aqueles que fazem parte da vivência escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANETE KROHN PARZIANELLO
ORIENTADOR: DANIELA DE MAMAN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Educação e as Tecnologias: alternativas didáticas para a construção do
conhecimento. Palavras-chave: Metodologia; Aprendizagem; Instrumentos Tecnológicos.
Resumo: Partimos do pressuposto que cabe à escola o papel de permitir o acesso às tecnologias,
como a disponibilidade de instrumentos para o uso dos alunos e o incentivo a formação do
professor, para que este possa orientar o aluno quanto à utilização adequada do material
tecnológico de maneira pedagógica. Nas últimas décadas, o mundo transformou-se de maneira
ampla e profunda. Essas mudanças têm nos levado a enfrentar sucessivos e complexos
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acontecimentos que modificam as nossas vidas, nos mais diversos aspectos. Alguns desses
acontecimentos estão relacionados com as funções sociais e econômicas que a informação e o
conhecimento têm ocupado na sociedade, bem como os avanços das telecomunicações e da
informática, que tem facilitado a produção e a circulação de grandes volumes de informações.
Desta maneira, o acesso precisa abranger a todos, principalmente aos alunos e aos professores,
para que possam pesquisar e produzir conhecimento juntos, estimulando a construção coletiva,
cooperativa, colaborativa e sistemática do conhecimento, bem como o contato com novas
tecnologias. Portanto, é preciso fornecer condições para a adoção da tecnologia, ao processo de
ensino e de aprendizagem como meio de qualificar o processo educacional e, desta maneira,
possibilitar a ampliação dos conceitos elaborados e culturalmente disponibilizados a sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: O fracasso escolar e o papel do pedagogo como interventor das práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Evasão; repetência; ensino; aprendizagem e avaliação.
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica aborda o fracasso escolar no Colégio Estadual
José Elias da Rocha - Ensino Fundamental e Médio. Teve como principal preocupação a questão
da evasão, da repetência e do mesmo estar inserido no programa superação. Tem como objetivo
investigar as causas, os porquês do fracasso escolar, analisar a respeito da vivência dos alunos e
as reais causas do seu desinteresse de estudar. O trabalho será realizado de forma coletiva, com
as instâncias colegiadas e associação de bairro, trazendo a todos à responsabilidade, no
engajamento da reversão do fracasso escolar. Serão aplicados questionários, entrevistas, vídeos,
entre outras estratégias que permitam a análise dos dados. Almeja-se que este trabalho de
pesquisa possa vir a contribuir para a diminuição dos índices de evasão e repetência, assim como
melhorar a auto-estima dos alunos, através de aprendizagens significativas. Neste contexto
destaca-se o pedagogo como interventor e mediador no processo educativo, visando novos
desafios, que contemplem a democratização do ensino e uma educação de qualidade,
possibilitando o acesso e permanência do aluno a escola.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANICE ROSANGELA CARDOSO GRIEBELER
ORIENTADOR: IRENI MARILENE ZAGO FIGUEIREDO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Desafios da prática pedagógica na educação profissional Palavraschave: Educação Profissional; Prática Pedagógica; Teoria e Prática.
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Resumo: Apresentamos parte das atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento
Educacional

-

PDE/PR,

turma

2009/2011.

Trata-se,

particularmente,

do

processo

de

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizado com os professores e os
coordenadores dos cursos técnicos de um Colégio de Ensino Fundamental, Médio e Educação
Profissional da rede estadual de ensino do município de Medianeira - PR. Abordamos, portanto,
questões referentes aos desafios da Organização do Trabalho Didático, a partir da perspectiva da
Metodologia da Mediação Dialética (MMD). Os resultados do trabalho realizado demonstraram
que dentre os desafios inerentes ao trabalho didático na Educação Profissional destacam-se, por
exemplo, a articulação entre as ciências de referência e os fundamentos filosóficos. Nesse
sentido, constatou-se a necessidade de continuidade do processo de formação continuada dos
professores para aprofundar a temática abordada, tendo em vista o relativo aprofundamento com
que foram tratadas algumas questões, embora fundamentais para instigar o debate sobre os
desafios do trabalho didático na perspectiva da mediação dialética.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estratégias metodológicas e inovações de instrumentos tecnológicos, para apoio
pedagógico em sala de aula.
Palavras-chave: tecnologia; estratégias metodológicas; instrumentos tecnológicos
Resumo: Este estudo trata da utilização de instrumentos tecnológicos, na área educacional, na
perspectiva destes instrumentos caracterizarem-se como recursos didáticos, que qualificam a
ação do professor. A investigação que surge com este estudo busca investigar o papel do
pedagogo quanto a utilização de instrumentos tecnológicos, ou seja, buscar preparação para
orientar os demais professores quanto à utilização como recurso didático na prática pedagógica.
Entendemos que esta ação demanda empenho visto que, a utilização de instrumentos
tecnológicos em sala de aula proporciona o desenvolvimento da aprendizagem como um todo. O
docente ao se propor a trabalhar com, por exemplo, vídeo, precisa ir além do domínio do conteúdo
e, ter conhecimento das ferramentas tecnológicas que serão utilizadas. Desta forma, pretendemos
com este estudo, o qual caracteriza-se pela investigação sobre os possíveis benefícios da
inclusão dos instrumentos tecnológicos como instrumento didático como alternativa para superar
dificuldades apresentadas no rendimento escolar dos educandos e melhorando o desempenho
profissional do educador. Assim acreditamos na possibilidade de utilização das tecnologias como
recurso pedagógico, mas é possível visualizar no contexto escolar que grande parte dos
professores tem dificuldade em fazer uso de instrumentos tecnológicos como recurso didático.
Visualizando esta situação, o material didático apresenta uma quadro de encaminhamentos com
instrumentos tecnológicos e suas possibilidades de utilização em sala de aula nas diversas
disciplinas, níveis e modalidades.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANIR DOMINGUES DA SILVA
ORIENTADOR: JOSE APARECIDO CELORIO
IES: UEM
Artigo
Título: Ações pedagógicas para a construção de valores morais e formação para a cidadania na
escola.
Palavras-chave: Cidadania, Direitos e Deveres, Valores morais, Educação.
Resumo: Os valores morais são de fundamental importância para a formação de cidadãos e,
embora os pais sejam os primeiros responsáveis pelo ensinamento de valores aos filhos, a escola
assume um importantíssimo papel na transmissão e resgate de valores morais. O presente artigo
analisa como a escola pode desempenhar esse papel com maestria, contribuindo para a formação
de cidadãos críticos e participativos. Também mostra qual a importância dos direitos e deveres
individuais para a vida em sociedade e como estes se relacionam com os valores morais. Como
metodologia de trabalho, optamos pela pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A primeira
fundamentou o estudo por meio das ideias e conceitos de autores renomados e a segunda
evidenciou a aplicação prática dessas ideias em sala de aula. Os trabalhos foram realizados em
uma escola de ensino médio do Município de Janiópolis, Estado do Paraná, e incluíram dinâmicas
de grupo, leituras de textos e análises de filmes. Os resultados evidenciam que, por meio de um
esforço conjunto e direcionado, é possível orientar os alunos para uma vida mais digna, honesta e
construtiva, demonstrando que a escola pode contribuir com ações pedagógicas para a
construção de valores morais e para formação para a cidadania.
Produção Didático-pedagógica
Título: Mediação Dialética no Trabalho Pedagógico da Educação Profissional
Palavras-chave: Educação profissional; Trabalho; Prática Pedagógica

Resumo: A presente unidade didática foi elaborada como síntese dos estudos realizados sobre a
Educação Profissional e a organização do trabalho didático, visando a confluência dessas duas
grandes áreas. Apresentamos, portanto, os Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Educação
Profissional no estado do PR e, ao mesmo tempo, os desafios da Organização do Trabalho a
Didático a partir da perspectiva da Metodologia da Mediação Dialética (MMD), cuja centralidade
da discussão compreende a unidade teoria e prática para a formação dos trabalhadores.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JAQUELINE SANGALLI
ORIENTADOR: ADRIAN ALVAREZ ESTRADA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Conselho de Classe: um espaço democrático
Palavras-chave: Prática pedagógica; gestão democrática; Conselho de Classe; avaliação;
aprendizagem
Resumo: A efetivação do Conselho de Classe como espaço de reflexão sobre o processo
ensino/aprendizagem é um tema complexo. Destaca a busca pela superação das disfunções do
Conselho de Classe, já que este é um espaço coletivo de debate e de reflexão sobre o processo
de aprendizagem. Este não pretende esgotar o debate, mas sim permite pensar sobre a realidade
do Conselho de Classe no âmbito da escola além de estimular um constante olhar e estudar sobre
o mesmo para então ir dando conta dos desafios vindouros. Buscamos analisar a realidade posta
nos Conselhos de Classe e pensar também numa proposta ideal, dentro das possibilidades que
temos. Em síntese buscamos, através dos estudos e reflexões propostos no projeto de
implementação desenvolvido durante o ano de 2010 recuperar o papel do Conselho de Classe o
qual tem a função de refletir e avaliar o desempenho pedagógico do aluno, e por que não dizer do
professor também, de forma participativa e democrática. Deste trabalho surgiram algumas
reflexões que procuramos expor no texto, no contexto de análise das resistências que existiram e
das rupturas necessárias para a realização de Conselhos de Classe mais democrático.
Produção Didático-pedagógica
Título: Resgate da cidadania na Escola
Palavras-chave: Cidadania. Indisciplina. Valorização Morais.
Resumo: O Projeto Cidadania que será desenvolvido no Colégio Estadual João XXIII, tem como
objetivo fortalecer as relações interpessoais (familiares, escolares e sociais), com vistas à
melhoria da qualidade de vida dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Um dos
problemas que discutiremos nesse trabalho é a indisciplina, que tem dificultado o trabalho do
professor, da escola e trazido problemas de relacionamento entre os estudantes. Uma das
consequências da falta de valores morais entre os jovens é o afastamento de professores da sala
de aula, em como dos próprios alunos, ambos afetados pela saúde física e mental. Nesse sentido,
abordaremos a indisciplina, a agressividade em relação aos professores e aos colegas, a
destruição e a depredação do ambiente escolar e o descompromisso para com os estudos, na
tentativa de encontrar caminhos que possam subsidiar a escola a enfatizar a educação para a
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cidadania e uma educação para valores morais. O Trabalho acontecerá através da organização
de palestras sócio-educativas para alunos e alunas, abordando temas relacionados aos valores
sociais e à construção da cidadania. Contará também com o apoio de filmes ligados ao tema,
documentários, reportagens e textos informativos. Todas as palestras serão desenvolvidas por
profissionais especializadas na mais diversas áreas relacionadas diretamente com a escola e com
a educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JECIONE DOS SANTOS MORETTI
ORIENTADOR: SUELI EDI RUFINI GUIMARAES
IES: UEL
Artigo
Título: Motivação para a aprendizagem na escola: uma proposta de intervenção na atuação de
professores em formação continuada.
Palavras-chave: Motivação. Aprendizagem. Afetividade. Professor. Aluno.
Resumo: Este artigo é um relato de experiências da implementação realizada com profissionais
da educação no Colégio Estadual Arthur de Azevedo EFMPN sobre motivação para a
aprendizagem escolar com o objetivo de oferecer subsídios e proporcionar reflexões sobre um
tema atual e complexo como motivação e também contribuir para elucidação e concretização de
um trabalho que procura ligar a teoria à prática educacional. A motivação para aprendizagem é
um tema muito discutido devido à crescente dificuldade que a escola enfrenta para atingir o nível
desejado de qualidade educacional. A discussão a respeito tem permeado reuniões e debates,
mas permanecido apenas em nível de reflexão, sendo necessário, portanto, estudos que a
fundamentem. Para tanto, foca-se em aspectos que influenciam a motivação para a
aprendizagem, abordando temas ligados à educação escolar, principalmente a alunos das séries
finais do ensino fundamental, relacionados à afetividade, estilo motivacional do professor, vínculo
e necessidade de pertencer, conceitos de autoeficácia, autoconceito, autoestima e o contexto
educacional. Dessa forma, pensamos ser relevante este assunto fazer parte dos documentos
escolares, tornando-se objeto de estudo e trabalho junto ao conteúdo de todas as áreas,
subsidiando, assim, a formação continuada de professores e profissionais da educação.
Produção Didático-pedagógica
Título: CONSELHO DE CLASSE - muitas dúvidas e um desafio: avançar é preciso
Palavras-chave: Democracia, avaliação, conselho de classe, aprendizagem.
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Resumo: O presente caderno foi elaborado a partir das dúvidas que permeiam o cotidiano escolar
especialmente quando a discussão é sobre os chamados Conselhos de Classe. Com os estudos,
os debates, as pesquisas de campo as questões foram aparecendo e assim buscamos respondelas. A intenção deste material é estimular o debate sobre o Conselho de Classe além de
esclarecer alguns pontos sobre o mesmo. As questões aqui apresentadas foram elaboradas a
partir dos debates travados no interior da escola, quando da participação, como ouvinte, dos
Conselhos de Classe bimestral do último semestre de 2009 e do primeiro semestre de 2010.
Assim objetivamos esclarecer as dúvidas frequentes relativas ao Conselho de Classe; dúvidas
estas que pairam sobre os educadores, sobre os alunos, sobre a comunidade e também sobre a
equipe pedagógica e gestora abordando também os aspectos legais. É uma reflexão necessária
visto que hoje são muitos os desafios que nos cercam num processo educativo democrático, ou
seja, são muitas as dúvidas que aparecem no decorrer do processo. É necessário redimensionar
o pensar o fazer educativo, repensar as ações e replaneja-las se necessário, a partir de cada
Conselho de Classe. Assim, a nossa expectativa é que este material se configure num significativo
elemento de articulação e reflexão teórica no interior da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOACIR TEODORO DE SOUZA
ORIENTADOR: JOAO COELHO NETO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: O uso da TV Multimídia no processo de ensino-aprendizagem
Palavras-chave: Tecnologia. TV Multimídia. Ensino-Aprendizagem

Resumo: O uso das tecnologias como a TV Multimídia, enriquece o processo de ensino –
aprendizagem, desde que utilizados de forma adequada, de modo contextualizado, para que
tenha incidência sobre a aprendizagem dos alunos. Essas tecnologias, aliadas ao conhecimento e
à experiência do professor em sua prática docente devem assegurar aos nossos alunos uma
educação permeada pela diversificação de linguagens, dinâmica e aberta às inovações. No
entanto, a sua utilização no espaço escolar é recente e gera desafios aos professores. Buscando
dinamizar o uso da TV Multimídia como subsídio da prática docente, propomos este trabalho.
Produção Didático-pedagógica
Título: Motivação para a aprendizagem na escola: Uma proposta de intervenção com professores
em formação continuada.
Palavras-chave: Motivação. Aprendizagem. Afetividade. Professor. Aluno.
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Resumo: A motivação para aprendizagem é um tema muito discutido devido a crescente
dificuldade que a escola enfrenta para atingir o nível desejado de qualidade educacional. A
discussão a respeito tem permeado reuniões e debates, mas permanecido apenas em nível de
reflexão, sendo necessário, portanto estudos que a fundamentem. Por isso esse material didático
tem o objetivo de contribuir para elucidação e concretização de um trabalho que procura ligar a
teoria à prática educacional. Para tanto se foca em aspectos que influenciam a motivação para a
aprendizagem abordando temas ligados à educação escolar, principalmente a alunos das séries
finais do ensino fundamental, relacionados, à afetividade, estilo motivacional do professor, vínculo
e necessidade de pertencer, conceitos de autoeficácia, autoconceito, autoestima e o contexto
educacional. Dessa forma, pensamos ser relevante, fazer parte dos documentos escolares, essa
unidade didática, tornando-se objetos de estudo e trabalho dos professores junto ao conteúdo de
todas as áreas, subsidiando assim, a formação continuada de professores e profissionais da
educação que se dá por meio de grupos de estudos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOCELE LECHETA
ORIENTADOR: ANA MARIA PETRAITIS LIBLIK
IES: UFPR
Artigo
Título: Ressignificando a avaliação
Palavras-chave: Avaliação; instrumentos; conhecimento.
Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir sobre as práticas educativas utilizadas pelo professor
de História, com turmas de 5ª série/6º ano. Considerando os resultados, expressos nos relatórios
destas turmas, observou-se um baixo aproveitamento escolar nesta disciplina. Com o intuito de
investigar as causas deste quadro educativo, foi elaborado um Projeto de Intervenção,
fundamentado em leituras sobre a avaliação e a sua importância no processo no processo de
ensino e aprendizagem. Com a autorização do professor, foi feito um acompanhamento da sua
prática, com a análise do planejamento, a observação das aulas e a elaboração das atividades
avaliativas. Foram feitas orientações pedagógicas ao professor, fundamentadas teoricamente,
quanto a elaboração dos instrumentos avaliativos, com questões contextualizadas e significativas.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Uso da TV Multimídia
Palavras-chave: Tecnologia, TV pendrive, ensino-aprendizagem
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Resumo: A presença dos recursos tecnológicas como a TV pendrive nas escolas da rede pública
de ensino configura-se uma realidade. Ela permite que o professor enriqueça sua prática docente
trabalhando em vídeo, áudio e imagens de forma rápida e prática. O uso das tecnologias além de
enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, têm incidência sobre a aprendizagem dos alunos.
Uma vez utilizada de maneira correta, tal ferramenta contribui para re-significar a prática de sala
de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOSE CLAUDIONOR GUIMARAES
ORIENTADOR: RUTH IZUMI SETOGUTI
IES: UEM
Artigo
Título: Evasão escolar no período noturno, como enfrentar esse desafio?
Palavras-chave: Evasão escolar; ensino médio; ensino noturno.

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar o resultado de estudos teóricos e de pesquisa
realizada em documentos da secretaria e com os alunos do Colégio Estadual Sílvio Magalhães
Barros - Ensino Fundamental e Médio localizado na cidade de Maringá. A pesquisa que abrangeu
o período de 2003 a 2007 mostrou, entre outros pontos preocupantes que a evasão escolar no
período noturno é maior no primeiro ano do ensino médio, fato que tem preocupado a direção, a
equipe pedagógica e os professores do referido colégio. A pesquisa foi realizada em arquivos de
documentos fornecidos pela secretaria do colégio para averiguar o percentual de alunos evadidos
nos anos de 2003 a 2007. Outro fator que nos preocupou, o qual não era objeto de estudo, foi o
índice de alunos aprovados por conselho de classe. Uma segunda parte do nosso trabalho foi a
pesquisa de campo realizada com os alunos do ensino médio do colégio.
Produção Didático-pedagógica
Título: Instrumentalizando a avaliação
Palavras-chave: Avaliação. Instrumentos. Aprendizagem
Resumo: O material produzido tem por objetivo orientar o professor na elaboração de
instrumentos avaliativos, de forma que estes contribuam significativamente com o processo de
ensino-aprendizagem. As atividades serão desenvolvidas na disciplina de História, envolvendo o
professor e os alunos da 5ª/6º ano do Ensino Fundamental.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOSEFA ALMEIDA BRIONES
ORIENTADOR: DANTE ALVES MEDEIROS FILHO
IES: UEM
Artigo
Título: Planejamento, Práticas Pedagógicas e Novas Tecnologias na Educação
Palavras-chave: Planejamento Escolar. Práticas Pedagógicas com TIC's

Resumo: Esse artigo apresenta uma reflexão sobre o Planejamento Escolar, as Práticas
Pedagógicas e as Novas Tecnologias na Educação. Essa reflexão é resultado da elaboração do
Plano de Trabalho que direcionou a produção de Material Didático. Esse Material foi apresentado
no curso à distância, em Grupos de Trabalho em Rede e, também presencial, como proposta de
Intervenção Pedagógica na Escola. Consta uma revisão da literatura acerca das Tendências
Pedagógicas e encaminha-se ao processo de inserção das Novas Tecnologias na Educação.
Mostra os avanços e dificuldades em lidar com as Tecnologias de Informação e de Comunicação.
Promove troca de experiência entre professores cursistas. Revisa a importância do Planejamento
Escolar com a adequação das metodologias ao conteúdo desenvolvido no processo ensino e
aprendizagem. Demonstra a necessidade de formação contínua dos profissionais envolvidos no
processo, bem como uma reestruturação da escola no ambiente pedagógico e físico. A
participação ativa de toda comunidade escolar nos projetos desenvolvidos dentro e fora do
ambiente escolar cristaliza o verdadeiro exercício de acompanhamento e extensão do
conhecimento sistematizado, fundamenta e garante as atividades necessárias à contínua
formação do indivíduo enquanto cidadão. Esse estudo sugere a importância de um planejamento
das Políticas Públicas quanto ao uso dos recursos tecnológicos para o processo educacional
mediado com as novas tecnologias.
Produção Didático-pedagógica
Título: Planejamento, Práticas Pedagógicas e Novas Tecnologias na Educação
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Não disponível

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOSIANE FILIPCZAK GADENS
ORIENTADOR: NELSI ANTONIA PABIS
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: A Participação da Família no Contexto Escolar Palavraschave: família; escola; participação; ensino e aprendizagem.
Resumo: Este artigo aborda a participação da família no contexto escolar e tem como objetivo
articular família, escola e aprendizagem, com intuito de sensibilizar pais, responsáveis,
professores e alunos da importância da participação da família na vida escolar dos educandos.
Vários autores fundamentam esse assunto: Bordenave (1986), Libâneo (2004), Parolim (2005),
Colus & Lima (2007), Paro (2007). Constituiu-se em uma pesquisa de abordagem qualitativa, a
coleta de dados se deu por meio de questionário aberto, aplicado para os pais dos alunos de 6ª
série da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças. Após a coleta e análise de dados foram
realizados encontros com as famílias dos alunos, para discutir temas de interesse dos pais, tais
como: A Família, A Escola e a Valorização do Ensino e a Participação: Família e Escola. Foi
possibilitado aos pais uma reflexão sobre a importância da participação da família no processo de
ensino e aprendizagem, oportunizando ao aluno o sucesso escolar. Com a apresentação e
análises das informações, verificou-se através do diálogo nos encontros, que os pais externaram
uma visão diferenciada da inicial a respeito da participação na escola, isto é, voltando-se para a
sua participação no processo de escolarização dos filhos.
Produção Didático-pedagógica
Título: planejamento, práticas pedagógicas e novas tecnologias na educação
Palavras-chave: Planejamento; Práticas pedagógicas; Tecnologias na educação.

Resumo: O material didático tem o objetivo de reflexão sobre ação pedagógica do professor. O
objeto de estudo deste material é a mediação entre Educação e Tecnologia no que refere a
elaboração do planejamento do processo ensino-aprendizagem a ser trabalhado com os
docentes. O estudo das principais tendências pedagógicas e as diferentes concepções de
planejamento além uso das novas tecnologias na educação, oferecem o embasamento teórico
para esse material didático.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOSIANE WECKERLIM FERNANDES TKATCENKO
ORIENTADOR: LEILA INES FOLLMANN FREIRE
IES: UEPG
Artigo
Título: Formação Integrada no Ensino Médio Profissionalizante: alguns apontamentos Palavraschave: Reflexão da Prática Pedagógica; Trabalho Coletivo/Diálogo; Formação Integrada
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Resumo: Pensando na formação integrada dos alunos que freqüentam o Curso Técnico em
Química Integrado no Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, o trabalho
realizado propiciou aos professores que trabalham com o curso técnico nesse estabelecimento de
ensino, momentos de estudo e reflexão com o intuito de encaminhar estratégias para garantir a
formação integrada aos alunos. Para isso foram realizados oito encontros onde os professores
que participaram do projeto tiveram a oportunidade de conhecer a proposta do curso técnico e
estudar o caderno temático com os temas Reflexão da Prática Pedagógica, Trabalho Coletivo/
Diálogo e Formação Integrada, e constataram que: a formação integrada do aluno começa com a
prática pedagógica do professor, que o aluno deve ser visto como cidadão antes de um
profissional em formação, que deve haver reuniões periódicas dos professores para assuntos
específicos sobre o curso e que as suas atitudes como profissionais da educação podem fazer a
diferença na formação integrada dos alunos. Por fim são apontadas ações a serem desenvolvidas
pelos diferentes atores envolvidos no processo de formação integrada do aluno.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família e Escola: em busca do sucesso escolar
Palavras-chave: família; escola: participação
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado com a finalidade de subsidiar as reflexões do
coletivo escolar acerca do papel da família e da escola na educação e sua real participação no
processo escolar, para que juntas estabeleçam um elo de cooperação entre si e promovam a
valorização da educação, visto que o objetivo da escola e da família é o mesmo: que o aluno
tenha sucesso em sua vida escolar. Dirige-se aos pais ou responsáveis pelos alunos das 6ª séries
do Ensino Fundamental e a todos os profissionais da educação que vêem, nessa parceria, uma
possibilidade de contribuir para uma educação mais efetiva. Que juntas, família e escola, possam
fortalecer-se enquanto instituições formadoras. Para tanto, nesse caderno, propõe-se três
unidades, cujos temas serão trabalhados durante a Intervenção Pedagógica na Escola: A Família;
A Escola e a Valorização da Educação; Participação Família e Escola. Por meio de reuniões
debate, família e escola reúnem-se, num movimento de colaboração, para rever seus papéis,
refletir, debater, confrontar, buscar caminhos que permitam facilitar o entrosamento entre si e
propor ações efetivas que contribuam para o bom desempenho do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUANA DA ROCHA
ORIENTADOR: JANAINA DAMASCO UMBELINO
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Desafios para a Implementação do Projeto Político Pedagógico
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Gestão Democrática; Autonomia da Escola.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o estudo realizado sobre os desafios
enfrentados pela Instituição Escola para implementar o Projeto Político Pedagógico, permitindo
realizar uma reflexão dos elementos pertinentes ao processo de construção, reconstrução,
evidenciando possibilidades e dificuldades que fazem parte do trabalho pedagógico na
concretização do projeto educativo. O desafio para a implementação do Projeto Político
Pedagógico na escola está em torná-lo um documento que expresse a realidade e as
características próprias da escola, que seja realizado pelo coletivo com participação efetiva de
todos os segmentos. Porém, é comum encontrarmos entraves para a efetivação desse processo,
tornando-o muitas vezes um documento técnico e burocrático. Desta forma, precisamos transpor
esses obstáculos que dificultam a participação, realizando um trabalho de politização e
conscientização que envolva a comunidade no processo de reflexão e ação. Partindo do exposto
constatamos a necessidade de um estudo aprofundado das bases teóricas e das práticas
pedagógicas para que o PPP seja legitimado, reconstruído por todos os segmentos implicados
nesse processo e assim, implementado. A partir do contato com a escola sentimos a necessidade
de investigar as dificuldades existentes na implementação do Projeto Político Pedagógico pela
observação sistemática da dinâmica escolar, e assim, contribuir para a organização do trabalho
pedagógico a partir das decisões tomadas pelo coletivo escolar, na perspectiva da Gestão
Democrática e da Autonomia da Escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: O papel do Professor na Formação Integrada do Técnico em Química
Palavras-chave: Reflexão da Prática Pedagógica; Trabalho Coletivo/Diálogo. Formação
Integrada.
Resumo: A Educação Profissional prevê como uma das modalidades de ensino a Educação
Profissional de Nível Médio na forma integrada. Isso supõe formar o ser humano em sua
integralidade, superando a idéia de educação dividida entre os que pensam e os que executam.
Porém, percebe-se que a prática pedagógica, de muitos professores, está em vencer o conteúdo
de suas disciplinas sem a preocupação com a formação integrada do aluno. Portanto propõem-se
junto aos professores refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula, num
trabalho coletivo na busca de estratégias que garantam a formação integrada aos alunos. Para
isso serão realizadas reuniões no Colégio Estadual Prof. João Ricardo Von Borell Du Vernay que
reúnam professores que atuam no Curso Técnico em Química.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JULIA ERCILIA PIRES
ORIENTADOR: MARCIA BASTOS DE ALMEIDA
IES: UEL
Artigo
Título: O Fenômeno Bullying No Contexto Escolar: Uma Experiência
Palavras-chave: Bullying, adolescente, contexto escolar.

Resumo: Ao analisar o fenômeno da violência, vemo-nos diante de uma série de dificuldades,
não apenas porque o fenômeno é complexo, mas porque muitas vezes se confunde, se
interpenetra, se inter-relaciona com agressão e indisciplina quando se manifesta na esfera
escolar. Nesse contexto os casos de violência entre pares são naturalizados e nota-se ainda que
a grande maioria dos profissionais da Educação não sabe tratar e distinguir os alunos agressivos
dos indisciplinados e violentos, arriscando pseudo-diagnósticos. Vê-se a importância de se refletir
sobre um assunto tão comentado e discutido ultimamente, mas ainda pouco entendido por
educadores e pais que é a prática de violência entre pares ou o bullying na escola. Dentro do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2009, a presente pesquisa buscou auxiliar pais,
pedagogos, professores para uma reflexão sobre o fenômeno bullying, através de relatos,
discussões, dinâmicas e intervenções, visando minimizar essas ações no ambiente escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desafios para a implementação do projeto político pedagógico
Palavras-chave: Projeto Politico-Pedagógico; Gestão Democrática; Autonomia da Escola;
Instâncias Colegiadas.
Resumo: Sendo o Projeto Político-Pedagógico elemento mobilizador, articulador e orientador do
trabalho pedagógico, das concepções, das finalidades e das prioridades que norteiam as ações da
comunidade escolar a produção didático-pedagógica apresentada tem a finalidade de
proporcionar o aperfeiçoamento dos fundamentos teórico-práticos necessários a organização do
trabalho pedagógico, a avaliação e revisão contínua do documento. Necessário se faz um
planejamento quanto ao suporte teórico e tendo como estratégia a formação de grupos de estudos
direcionados aos profissionais da escola, a comunidade escolar representada pelos pais e alunos
e integrantes das Instâncias Colegiadas, com o objetivo de implementar o projeto educativo.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUSSARA CHUBAK PICCOLI
ORIENTADOR: HELGA LOOS
IES: UFPR
Artigo
Título: Afetividade no ambiente familiar e relações com o desenvolvimento e a aprendizagem de
crianças na escola.
Palavras-chave: Família; afetividade; desenvolvimento; escola; aprendizagem.
Resumo: Para se conseguir um lar equilibrado é necessário que a família tenha um presente e
um futuro que influencie positivamente o desenvolvimento da autonomia de uma criança,
proporcionando-lhe meios intelectuais e equilíbrio afetivo, contribuindo assim, para que possa
decidir seu próprio caminho, agindo adequadamente diante das exigências da vida em sociedade.
O sentimento de segurança surge quando a criança sente que é aceita e amada, além de
perceber estabilidade, consistência, constância e solidez nas relações em família; para isso os
pais devem conscientizar seus filhos sobre o que deve ser feito, fornecendo referências e modelos
de boas ações. O presente trabalho, além de uma pesquisa teórica sobre o tema, realizou uma
pesquisa de campo investigando as percepções de crianças/pré-adolescentes acerca da
qualidade das interações que vivenciam em suas famílias. Tal procedimento tem o objetivo de
estabelecer, posteriormente, ações que visem uma aproximação entre a família e a escola,
buscando-se promover, em parceria, o desenvolvimento integral das crianças e uma melhoria em
seus processos de aprendizagem escolar. A coleta de dados se deu por meio de um instrumento
padronizado (Escala de Qualidade na Interação Familiar), aplicado a 68 alunos da 6ª. série de
uma escola estadual do município de Curitiba. O instrumento avalia as relações familiares por
meio de nove dimensões (positivas e negativas). Os resultados mostraram que as dimensões
envolvimento, modelo, regras e monitoria, clima conjugal (positivo e negativo) e sentimento dos
filhos foram predominantemente bem avaliadas pelos alunos, tornando-se pessoas mais seguras
e confiantes, com melhores chances de aproveitamento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Fenômeno Bullying no Contexto Escolar
Palavras-chave: Bullying; prevenção; contexto
Resumo: Ao analisar o fenômeno da violência, vemo-nos diante de uma série de dificuldades,
não apenas por sua complexidade, mas sim porque muitas vezes se confunde, com agressão e
indisciplina, quando manifestado na esfera escolar. Nesse contexto os casos de violência entre
pares são naturalizados e a grande maioria dos profissionais da Educação não diferenciam alunos

Pedagogia 2009
agressivos dos indisciplinados e violentos. A importância e a relevância deste trabalho situam-se
em investigar o universo adolescente principalmente no contexto escolar, e o fenômeno do
bullying, para que se possa pensar em uma possível atuação de um modo eficiente na prevenção
deste tipo de comportamento. Os alvos são pessoas ou grupos prejudicados, que sofrem as
conseqüências dos comportamentos de outros e que não dispõem de recursos para reagir e fazer
cessar os atos danosos contra si, um forte sentimento de insegurança os impede de solicitar
ajuda. Possuem baixa auto-estima e sem possibilidades de adequação ao grupo. Muitos passam
a ter baixo desempenho escolar, trocam de colégio com freqüência, abandonam os estudos,
podem tentar ou cometer suicídio. Esse estudo será descritivo de abordagem qualitativa,
entendido como aquele no qual é realizado um levantamento das características conhecidas que
compõem o fato/fenômeno/processo feito na forma de observações sistemáticas. Essa linha de
estudo é útil para entendimento sobre o contexto em que algum fenômeno ocorra, e permite
observações de vários elementos em um mesmo grupo simultaneamente, propiciando
conhecimento aprofundado de um evento possibilitando explicação de um comportamento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUSSARA DE FATIMA WANDA BRU
ORIENTADOR: CLARICE SCHNEIDER LINHARES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O desafio da criança em sua adaptação e inadaptação na 5ª série do ensino
fundamental Palavras-chave: Cotidiano Escolar; Adaptação; Inadaptação;
Resumo: O presente artigo é resultado de um estudo com professores que atuam nas 5ª Série do
Ensino Fundamental, com o objetivo de refletir sobre a adaptação ou inadaptação da criança ao
acessar a 5ª série e apontar sugestões para melhorar a prática pedagógica. O grupo de estudos
foi desenvolvido no Colégio Estadual Dom Carlos, na cidade de Palmas, Paraná, totalizando 12
horas de estudo distribuídas em seis encontros de duas horas, durante o segundo semestre de
2010. O estudo contou com a participação direta e atuante dos professores, funcionários e
professor pedagogo envolvido com o cotidiano das 5ª. Série, num movimento de ação/ reflexão o
trabalho foi avançando nos debates, em prol de possíveis soluções à luz de alguns princípios
teóricos: Gadotti, 1994; Libâneo, 2001; Parô, 2007; Freitas, 1995; Davis, 2002; Vasconcelos,
2004; Pimenta, 1986; Penin, 1989.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família e escola: Refletindo e buscando novos caminhos para a educação
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Palavras-chave: educação, escola, família, parceria, afetividade.
Resumo: O Caderno Pedagógico tem por finalidade subsidiar a implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na escola. Enfatiza a importância da integração e atuação da família e da
escola na educação dos filhos/alunos. Tem por objetivo,levar os pais e professores a refletir sobre
as dimensões cognitivas e afetivo-emocionais inerentes aos processos de ensino-aprendizagem,
visando o desenvolvimento integral dos filhos/alunos. O caderno Pedagógico é composto de seis
textos adaptados com suas respectivas atividades práticas a serem aplicadas a grupos de
professores e pais. É fundamentado por autores renomados na área da Psicologia Educacional e
do Desenvolvimento que abordam a parceria entre família e a escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUSSARA DOS SANTOS
ORIENTADOR: EDMILSON LENARDAO
IES: UEL
Artigo
Título: A função social da escola: reflexões referenciadas na Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave: Função social da escola; reflexão filosófica; concepções pedagógicas;
pedagogia histórico-crítica
Resumo: O presente artigo, produção final do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2009, expõe a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual
Comendador Geremias Lunardelli - Ensino Fundamental e Médio, no município de Grandes Rios,
proposta por meio de um Evento de Extensão, na modalidade Grupo de Estudos, em parceria com
a Universidade Estadual de Londrina. Sua apresentação está organizada da seguinte forma: a) O
projeto de intervenção pedagógica na escola; b) A fundamentação teórica norteadora da proposta;
c) O encaminhamento do projeto de intervenção e os resultados da implementação.
Produção Didático-pedagógica
Título: O cotidiano escolar
Palavras-chave: Cotidiano, aluno, professor, aprendizagem, escolar
Resumo: O objeto de estudo proposto é o Cotidiano Escolar e a ressignificação dos processos
pedagógicos, tendo por princípio metodológico a dialogicidade. Sendo que esse Caderno
Temático faz parte da produção do material pedagógico no Programa de Desenvolvimento
Educacional PDE.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KATIA REGINA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA PERRUD E
IES: UEL
Artigo
Título: Escola e família: Definindo seus papéis na busca da melhoria da qualidade de ensinoaprendizagem dos alunos de 6ºano.
Palavras-chave: Gestão. Participação. Escola. Família.
Resumo: O presente artigo analisa a relação entre família e escola e sugere reflexões acerca de
sua necessária integração. Discute os papéis tanto da família quanto da escola, no processo de
ensino e aprendizagem. É parte conclusiva do Programa de Desenvolvimento Educacional-(PDE),
e apresenta os resultados de um projeto desenvolvido numa escola pública do estado do Paraná
denominado -Escola e Família: Definindo seus papéis na busca de melhoria da qualidade de
ensino aprendizagem dos alunos de 6º ano. Assim, com base em uma pesquisa qualitativa
realizada por meio de um estudo bibliográfico, aplicação de questionários e grupo de estudos,
desvelam-se as expectativas que a família e a escola têm em relação ao desempenho escolar dos
alunos. Também demonstra que a presença dos pais na educação do filho é fator determinante
para o sucesso escolar. Por fim, conclui-se que família e escola formam um elo fundamental no
processo educacional e ambas devem empenhar-se em ações conjuntas, refletindo sobre os
problemas relacionados ao contexto escolar, com vistas ao pleno desenvolvimento do educando,
sendo este o grande desafio a ser enfrentado.
Produção Didático-pedagógica
Título: A função social da escola: reflexões referenciadas na Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave: função social da escola; reflexão filosófica; concepções pedagógicas; pedagogia
histórico-crítica
Resumo: O presente material objetiva: a) subsidiar a implementação do Projeto de Intervenção
(PDE) auxiliando os profissionais da educação da Rede Estadual de Ensino a refletir sobre as
variáveis que interferem na estrutura e funcionamento da unidade escolar e, consequentemente,
nos seus resultados; b) propor ações que levem a escola a explicitar no seu Projeto Político
Pedagógico sua função social, organizando o trabalho pedagógico coerentemente com esta
função. O referencial teórico norteador destas ações é a Pedagogia Histórico-Crítica
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEONILDA CATARINA AHRENS
ORIENTADOR: IONE DA SILVA JOVINO
IES: UEPG
Artigo
Título: EVASÃO ESCOLAR: uma vilã do ensino noturno
Palavras-chave: Estratégias - redução - evasão - noturno
Resumo: O artigo relata o projeto de intervenção realizado com objetivo de conhecer as causas e
atuar na redução dos índices de evasão do ensino fundamental noturno. Trata da evasão escolar,
como ela reflete negativamente na educação, com prejuízos diretos e indiretos para alunos e todo
o sistema educacional. Foram coletados dados para entendimento da evasão e para buscar
contribuir com a comunidade no enfrentamento de uma questão social, ainda presente em nossa
sociedade: o abandono escolar e a ausência de políticas públicas que dêem conta de resolver o
problema. O objetivo foi coletar informações, promover ações que tentassem mostrar a
importância do acesso, a garantia de permanência dos alunos na escola. Usando aportes da
pesquisa-ação e referenciado nos estudos sobre a evasão escolar uma primeira ação do projeto
almejou interferir na realidade apontada pelas pesquisas de que a maioria dos alunos em
processo de evasão escolar demonstra desinteresse pelos estudos, além de alguns precisarem
ajudar na complementação do orçamento familiar, ou ainda estarem envolvidos com prostituição
infanto-juvenil, drogas e alcoolismo. A partir de estratégias definidas com base na teoria das
inteligências múltiplas, a segunda ação buscou compreender as potencialidades dos alunos,
partilhá-las com os professores envolvidos e, por meio de estratégias diferenciadas, mostrar aos
alunos a importância de permanecerem na escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Escola e família: definindo seus papeis na busca da melhoria da qualidade de ensinoaprendizagem dos alunos de 5ª série.
Palavras-chave: Gestão; Participação; Escola; Família.
Resumo: O presente trabalho se propõe a refletir e analisar a relação entre família e escola,
buscando entender a ausência da família e suas implicações no processo de ensino e
aprendizagem, procurando discutir e refletir com o intuito de (re) definir papéis, tanto da família
quanto da escola, em face do processo de ensino e aprendizagem, com vistas à melhoria da
qualidade de ensino. Este Caderno Temático tem como objetivo criar um material pedagógico que
sirva como referencial teórico a ser objeto de reflexão com as famílias e professores. Está
organizado na forma de textos e no final estão inclusas algumas propostas para estudos e
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debates, bem como sugestões de filmes, leituras, e músicas para dinâmicas. Com isso
pretendemos uma interação entre família e escola, objetivando assim uma análise dos textos
apresentados, promovendo uma discussão que leve em consideração sua pertinência e
viabilidade para a família a escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEONOR ETELVINA NIEHUES
ORIENTADOR: SIMONE BURIOLI IVASHITA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: A Influência do Lúdico no Desenvolvimento do Raciocínio LógicoMatemático Palavras-chave: Atividades lúdicas. Raciocínio lógico. Aprendizagem.
Resumo: O tema de estudo desse artigo insere-se diretamente sobre o desenvolvimento do
raciocínio lógico-matemático, tendo por base que a utilização de jogos e brincadeiras são
fundamentais no contexto escolar, para o desenvolvimento das noções e conceitos matemáticos.
A problemática surgiu das práticas em sala de aula e da conversa com colegas de profissão, que
manifestaram preocupação em relação à maneira como essa disciplina escolar é abordada em
sala de aula e também na dificuldade que os alunos têm de desenvolver e organizar seu
pensamento e raciocínio lógico-matemático. O objetivo maior desse trabalho é subsidiar os
educadores da disciplina de matemática, especificamente da 5ª e 6ª séries, e da sala de recurso,
quanto à importância da ludicidade no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.
Entendemos que é necessário que o professor posicione-se de forma consciente, baseado em
uma teoria que oriente a articulação dos conteúdos trazidos pelos alunos com os conteúdos
culturais e científicos transmitidos pela escola. Utilizamos como ponto de referência a perspectiva
histórico-cultural do desenvolvimento humano, fundamentada em Vygotsky (2001). Os jogos e
brincadeiras devem ser utilizados como instrumentos culturais de desenvolvimento e
aprendizagem por meio da mediação do educador.
Produção Didático-pedagógica
Título: Evasão Escolar: A Vilã do Ensino Noturno
Palavras-chave: Estratégias; redução; evasão; noturno.
Resumo: O trabalho elaborado será direcionado para os professores que atuam de 5ª a 8ª séries
do Ensino Fundamental noturno, devido à constatação de elevado número de alunos evadidos.
Terá como principal objetivo a redução do alto índice de evasão escolar através de estratégias
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metodológicas para as ações pedagógicas. Após o desenvolvimento do trabalho pedagógico,
espera-se que a problemática seja amenizada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LIGIA GNASPINI MAFRA
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Sexualidade: um conteúdo escolar
Palavras-chave: Papel do pedagogo. Plano de Trabalho Docente. Sexualidade. Professor.
Educando.
Resumo: O presente artigo aponta o papel do pedagogo, como profissional da educação que
contribui na elaboração dos Planos de Trabalho Docente, considerando as dificuldades dos
professores em incorporar os Desafios Educacionais Contemporâneos na forma de conteúdos
escolares. Neste contexto, a temática Sexualidade é abordada ao identificar a necessidade que os
alunos têm de obter informações, conhecimento, esclarecimentos e a conscientização das
consequências sobre esse assunto que tanto afeta o futuro dos nossos jovens. Com o intuito de
resgatar a função social da escola, que é o compromisso com o saber elaborado, o acesso ao
conhecimento sistematizado, professor e pedagogo estudam a temática, selecionam o conteúdo
apropriado aos alunos de 5ª a 8º séries do ensino fundamental e planejam a ação que se
consolida pelo ato em sala de aula. Assim, o trabalho permite verificar a proporção de informação
do educando, bem como a real necessidade de compreensão sobre a temática e, ainda, discute o
conhecimento desejado.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Influência do Lúdico no Desenvolvimento do Raciocínio Lógico Matemático
Palavras-chave: Metodologias lúdicas; Aprendizagem significativa; Raciocínio lógico

Resumo: O propósito deste material didático-pedagógico é subsidiar teórico-metodologicamente
os educadores (professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, professores de sala
de recursos e pedagogos), quanto a utilização de metodologias lúdicas na sala de aula buscando
elucidar o quanto a efetividade dessa prática tem promovido uma aprendizagem mais significativa,
em especial na área matemática, já que a grande maioria das crianças e pré adolescentes de 5ª e
6ª séries, deem como aqueles que já frequentam uma sala de recursos, apresentam pouco
desenvolvidos os seus raciocínios lógicos matemáticos e o quanto isso tem contribuído para o
fracasso escolar desses estudantes, onde a mesma pode ainda ser uma alternativa de se resgatar
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nos educandos, a alegria e o prazer de aprender. É pois necessário que o professor posicione-se
de forma consciente, baseado em uma teoria que oriente a articulação dos conteúdos trazidos
pelos alunos com os conteúdos culturais e científicos transmitidos pela escola. Utilizamos como
ponto de referência a perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, fundamentada
em Vygotsky (2001). Esse Material Didático contém uma diversidade de textos, planejados e
articulados, para orientar o desenvolvimento do tema. Está organizado em oito encontros,
apresentando-se com diferentes estratégias como vídeos, questionamentos escritos e orais,
slides, dinâmicas, atividades variadas, oficinas, textos diversos que complementarão as análises
desenvolvidas pelo grupo, tendo em vista, uma maior compreensão e assimilação daqueles que
participarão dos estudos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LIVIA MARIA TARTARO
ORIENTADOR: CECILIA MARIA GHEDINI
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Agressividade do Educando: um grande desafio para a Família e a
Escola Palavras-chave: Agressividade. Histórias de Vida. Família. Escola.
Resumo: Este artigo tem por objetivo explorar (investigar) os principais fatores responsáveis
pelos comportamentos agressivos dos educandos e realizou-se numa 5ª série do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Júlio Giongo do município de Pranchita-PR. Buscou-se
compreender os motivos pelos quais o educando se torna agressivo, inquieto, perturba
professores e colegas. Constatou-se que um dos maiores problemas é que muitas famílias têm
dificuldades de relacionamento devido à situação social e às interferências das novas formas de
organização social, causando diversos problemas que interferem na vida escolar do adolescente
gerando comportamentos negativos não aceitáveis pela sociedade. Este trabalho buscou uma
parceria entre família e escola investigando através das Histórias de Vida das famílias e dos
educandos as possíveis causas de seus comportamentos agressivos. Através de encontros com
as famílias e adolescentes ouviu suas dificuldades, possibilitando diálogo e propondo reflexões,
promovendo situações de reconhecimento de suas atitudes para que reconstruam as dificuldades
de relacionamento entre si e com a escola. Constatou-se que a família como instituição formadora
tem uma influência importante nesses comportamentos, pois os adolescentes absorvem atitudes
de convivência diária e as reproduzem na escola e em outros locais que convivem sem saber se
estão certos ou errados. Por sua vez os familiares nem sempre sabem que atitudes tomar,
acabam por confiar à escola esta tarefa. Os adolescentes ficam sem amparo tanto da família
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como da escola também por falta de diálogo entre as duas instituições. Percebeu-se que é
possível que família e escola tracem juntas objetivos de formação do adolescente que devem ser
discutidos também entre familiares e professores, criando possibilidades de avanço nas situações
de conflito. Propõe-se uma continuidade deste projeto em forma de um programa para todas as
séries da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: A contribuição do pedagogo na inserção da temática Sexualidade no Plano de Trabalho
Docente
Palavras-chave: Desafios Educacionais Contemporâneos; Sexualidade; Plano de Trabalho
Docente; Contribuição do Pedagogo.
Resumo: O pedagogo, como profissional da educação, tem o papel de contribuir na elaboração
dos Planos de Trabalho Docente. Para tanto, há que considerar as dificuldades dos educadores,
não apenas em elaborar o PTD, mas também em incorporar os Desafios Educacionais
Contemporâneos, na forma de conteúdos, de saberes escolares. Tal fato dá-se como efeito da
implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como sua estreita relação com a
“Pedagogia de Projetos”, que fragmentava o conhecimento científico, esvaziando o conteúdo
escolar. Analisando os Desafios Educacionais Contemporâneos, destacamos a Sexualidade,
considerando a necessidade que os alunos têm de obter, mais que informações, o conhecimento,
os esclarecimentos e a conscientização das consequências sobre esse assunto que afetam a
formação e o futuro dos nossos jovens. Com o intuito de resgatar a função social da escola, que é
o compromisso com o saber elaborado, o acesso ao conhecimento sistematizado, através dos
conteúdos expostos nos Planos de Trabalho Docente de cada educador, é que esses atos são
consolidados. São nos encontros pedagógicos, na semana pedagógica, hora atividade, que o
pedagogo encontra espaço para atuar junto aos educadores, assessorando a pesquisa, a busca,
a elaboração e sugestões de ações pertinentes para o conhecimento da Sexualidade, nas
disciplinas escolares. Neste GTR discutiremos Sexualidade na ótica de conteúdo disciplinar, tendo
como objetivo principal a formação integral dos nossos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LIZMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA MERCER
ORIENTADOR: NELSI ANTONIA PABIS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A presença do pedagogo no conselho escolar: interferências para uma gestão democrática
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Palavras-chave: pedagogo; conselho escolar; gestão democrática; participação.
Resumo: A Constituição Federal de 1988, garante aos cidadãos a participação nas políticas
públicas, como forma de garantir a universalização dos direitos básicos que promovam o exercício
da plena cidadania. Impõe-se a necessidade de se instalarem mecanismos institucionais, visando
a participação política de grupos e pessoas na concretização dos fins educacionais, o que levará a
um comprometimento maior de todos os envolvidos. Conforme preceitua-se nos Regimentos
Escolares da Rede Estadual de Ensino a gestão deverá ser democrática envolvendo todos os
segmentos da escola: diretor, pedagogos, professores, funcionários, pais, alunos e movimentos
sociais organizados. O foco da pesquisa foi a atuação do pedagogo nos conselhos escolares,
desde a sua constituição, eleições, organização, etc., sendo o objetivo fornecer subsídios para a
intervenção do pedagogo nesse processo de gestão democrática. Foi feito pesquisa qualitativa
averiguando as contribuições do Conselho Escolar para a Gestão Democrática, as implicações da
participação do coletivo escolar nas tomadas de decisões destacando esta instância colegiada
como elemento que contribui para o desenvolvimento da educação na instituição. Os limites e
possibilidades da participação do pedagogo no conselho escolar, as contribuições, a
fundamentação necessária para um bom trabalho junto à coletividade escolar. A necessidade de
aprofundamento teórico do professor pedagogo junto aos membros do conselho escolar embasou
toda a temática.
Produção Didático-pedagógica
Título: Agressividade escolar: percorrendo caminhos entre educandos, família e
escola Palavras-chave: agressividade; alunos; pais; mães; aprendizagem.
Resumo: Este caderno didático-pedagógico tem por objetivo dialogar com os pais, as mães e os
adolescentes sobre fatores que desencadeiam comportamentos agressivos nos educandos,
através de encontros com diálogos e atividades dirigidas, onde se investiga, através das Histórias
de Vida das famílias dos educandos, as possíveis causas de comportamentos agressivos na
escola, na família e na sociedade. Propomo-nos nesta tarefa em promover aos adolescentes e
suas famílias situações de reconhecimento de suas atitudes para que reconstruam as dificuldades
de relacionamento entre si e com a escola. O presente trabalho irá atingir os educandos do Ensino
Fundamental da 5ª série C do período da tarde do Colégio Estadual Júlio Giongo de Pranchita PR. Temos presente que este trabalho é apenas o início de um processo que deverá continuar
nos próximos anos na escola, envolvendo os adolescentes e as famílias, possibilitando uma
reflexão entre a família e a escola buscando superar tais comportamentos e possibilitar um melhor
processo educativo. Tendo em vista que os pais e as mães têm o principal e mais importante
papel na educação dos filhos, os momentos de reflexão com famílias e adolescentes que serão
proporcionados nestes encontros, terão o intuito de oferecer oportunidades de reconhecimento de
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suas atitudes familiares que poderão ser reconstruídas e que assim, venham contribuir
positivamente na Vida Familiar e escolar dos educandos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LORENI DE FATIMA SANGALETI MANCHAK
ORIENTADOR: IRENI MARILENE ZAGO FIGUEIREDO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Relato de experiência do processo de implementação do projeto de intervenção
pedagógica do PDE.
Palavras-chave: Participação; Projeto Político-Pedagógico; Processo Ensino e Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades realizadas pelo Projeto de Intervenção
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de
Educação do Paraná (SEED/PR), desenvolvido no terceiro período do programa, entre os meses
de agosto a dezembro de 2010, no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, Cascavel - PR. O
projeto envolveu os pais/responsáveis dos alunos das 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental,
período vespertino, e 3º ano do Ensino Médio, período matutino, professores, direção, agentes
educacionais e pedagogas. Apresenta, dessa forma, o referencial teórico-metodológico que
norteou as reflexões no decorrer dos encontros e, também, a dinâmica e o resultado do trabalho
realizado com os envolvidos no projeto e no Grupo de Apoio à Implementação do Projeto. As
ações desencadeadas durante a intervenção pedagógica possibilitaram uma reflexão sobre os
desafios e a importância da interlocução entre a família e a escola para o processo de ensino e de
aprendizagem visando, portanto, o enfrentamento coletivo das dificuldades. Como resultado das
atividades constatou-se que existem limites para a efetivação dos processos participativos na
escola, indicando a necessidade de continuidade dos estudos e das ações que visam o seu
fortalecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: A presença do pedagogo no conselho escolar: interferências para uma gestão
democrática Palavras-chave: Pedagogo. Conselho Escolar. Gestão Escolar Democrática.
Resumo: De acordo com a Constituição Federal de 1988, há de se garantir aos cidadãos a
participação nas políticas públicas, como forma de garantir a universalização dos direitos básicos
que promovam o exercício da plena cidadania. Impõe-se a necessidade da instalação de
mecanismos institucionais, visando a participação política de grupos e pessoas na concretização
dos fins educacionais, o que levará a um comprometimento maior de todos os envolvidos. O foco
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da pesquisa é a atuação do pedagogo nos conselhos escolares, desde a constituição, eleições,
organização, etc, sendo o objetivo dar subsídios para intervenções do pedagogo nesse processo
de gestão democrática. Será feita pesquisa qualitativa e descritiva com objetivo de averiguar as
contribuições do Conselho Escolar para a gestão democrática, as implicações da participação do
coletivo escolar nas tomadas de decisões e destacar esta instância colegiada como elemento que
contribui para o desenvolvimento da educação na instituição. Os limites e possibilidades da
participação do pedagogo no conselho escolar, desde os desafios que encontra, as contribuições,
a fundamentação necessária para um bom trabalho junto à coletividade escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LORICE DE OLIVEIRA RIBEIRO
ORIENTADOR: DALVA HELENA DE MEDEIROS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
Artigo
Título: Educação inclusiva ou educação para todos: estamos preparados?
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Inclusão. Ensino Regular. Educador.

Resumo: A Educação Inclusiva vem pressionando todo o sistema educacional a se (re) posicionar
no que seria sua razão de existência e de validação social: minimizar e ou reduzir as barreiras que
dificultam ou impedem o aprendizado. Nem sempre, a escola e os educadores, estão preparados
para aceitar esta modalidade de ensino nas escolas de ensino regular. Diante disso, foi
implementado um projeto de formação continuada, produto do Programa de Desenvolvimento
Educacional, abrangendo temas direcionados a educação inclusiva, com o objetivo de dialogar e
proporcionar subsídios teóricos ao educador, enquanto profissional da educação, que media o
fazer pedagógico no processo ensino e aprendizagem. Observou-se que o não conhecimento do
que é a inclusão, ainda é um fator que gera insegurança ao professor. Entretanto, esclarecida a
temática, os educadores conseguem elaborar novos procedimentos pedagógicos e assim mediar
o aprendizagem de todos os alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A participação no processo de ensino e aprendizagem Palavraschave: Participação. Ensino. Aprendizagem. Hábitos de Estudo.
Resumo: A Unidade Didática subsidia as reflexões teórico-metodológicas relacionadas ao Projeto
Político-Pedagógico, com ênfase na participação do processo de ensino e aprendizagem. Visa
fortalecer o trabalho coletivo para, através das discussões em grupo, propor alternativas que
possibilitem encaminhamentos para melhoria no processo pedagógico. Contempla textos e links

Pedagogia 2009
para sustentar o debate sobre: participação, autoridade, autoritarismo e formação de hábitos de
estudo, envolvendo pais e/ou responsáveis, professores, equipe pedagógica e alunos do Colégio
Estadual Presidente Costa e Silva, no período de agosto a dezembro de 2010.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES ROTTA
ORIENTADOR: PAULINO JOSE ORSO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Qual é a identidade do profissional pedagogo diante dos desafios da escola pública?
Palavras-chave: Pedagogo; trabalho; educação; humanização.
Resumo: Este trabalho parte dos estudos desenvolvidos durante o PDE, bem como as
experiências pedagógica vivencia das na escola. Tem a intenção de refletir sobre a atuação do
pedagogo evidenciando a teoria e a prática na perspectiva de compreender o trabalho como
princípio educativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Inclusiva: Direito Universal de Todos. Palavraschave: educador, inclusão, necessidade educacional especial.
Resumo: Este caderno é um material composto por várias unidades com abordagem centrada no
tema Educação Inclusiva: Direito Universal de Todos, considerando a proposta de Inclusão Social
e Educacional, muito debatida na atualidade por ser um movimento mundial que se intensificou
desde a década de 90. De início é um material didático que se configura como um instrumento
para a prática da proposta de Intervenção na Escola, que é uma das etapas do PDE. Conhecer e
ressignificar inclusão e em especial o atual conceito de necessidades educacionais especiais”
pressupõe-se pelo fato de que, os alunos que apresentam deficiência ou dificuldades expressivas
de aprendizagem podem apresentar necessidades educativas especiais de diversas gravidades
em diferentes momentos e dependem de outros fatores além dos apresentados no âmbito escolar
ou da sua capacidade intelectual. O caderno pedagógico, portanto, busca proporcionar ao coletivo
escolar conhecimentos sobre a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, de
forma que estas informações lhes proporcionem suporte e amparo para que possam desenvolver
com qualidade sua prática pedagógica inclusiva no cotidiano escolar, resultando na mediação do
conhecimento a todos os alunos considerando as diversidades, sem exclusão.

Pedagogia 2009

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES SOARES FARIAS
ORIENTADOR: EDNEIA CONSOLIN POLI
IES: UEL
Artigo
Título: Avaliando na perspectiva histórico crítica
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Formação de professores. Instrumentos de
avaliação.
Resumo: Compreendemos que a avaliação esta inserida no processo ensino-aprendizagem e
deve ser considerada uma prática essencial para assegurar não somente o alcance dos objetivos
da prática docente, mas também, mediar o conhecimento dos educandos, criando condições
necessárias para uma atuação docente e da escola como um todo, tendo como principal meta a
melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva é importante refletir ações
avaliativas de nosso dia a dia, buscando alternativas significativas e atuais, para de forma
competente, direcionar os trabalhos. Nesse contexto, este artigo oportunizará reflexões sobre o
tempo de aprendizagem dos educandos, as formas de avaliar, os instrumentos avaliativos e a
recuperação de estudos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Pedagogo nas escolas públicas: compreensão politico e filosófica de seu trabalho.
Palavras-chave: Trabalho-Princípio- Educativo- Pedagogo.
Resumo: Nesta Produção Didático-Pedagógica que tem como título: O Pedagogo nas Escolas
Públicas: compreensão político e Filosófica de seu Trabalho, apresentamos a proposta de
Caderno Temático que pretende analisar e discutir sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pelo
pedagogo, a partir da sua prática. Ao estudarmos determinado tema nos apropriamos de
elementos que permitem analisar a nossa prática, compreendendo-a e possibilitando ter uma ação
de intervenção que avance. Muitos estudos já foram realizados sobre os problemas pedagógicos
vivenciados na escola, porém o que percebemos é que estes não têm diminuído e, ao contrário,
parece aumentar a cada dia. Mas, qual deveria ser o papel do pedagogo? O pedagogo deve
limitar-se a garantir as condições de funcionamento normal da escola, garantir a trabalhabilidade
dos demais professores? Qual função, portanto, o pedagogo deveria desempenhar no ambiente
escolar? Este tem sido polemizado por alguns setores do sistema de educação assim como o da
própria instituição onde hoje ele se encontra. Na verdade, os equívocos em relação às suas
atribuições, ocasionados pela história recente de sua pretensa profissionalidade, tem deslocado o
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foco de seu trabalho, descaracterizando sua função e secundarizando o sentido do trabalho
pedagógico. Através deste material, o Pedagogo poderá se aprofundar em temas relevantes para
o redirecionamento de sua prática pedagógica, através de leituras, estudos, discussões e
reflexões sobre alguns textos e artigos selecionados para este fim.
Neste sentido, apresentamos a proposta de grupo de estudos, como forma de aprofundar os
conhecimentos referentes ao trabalho do pedagogo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES ZANIN VIEIRA
ORIENTADOR: JOSE LUIZ ZANELLA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A formação dos professores da EJA sobre o mundo do trabalho
Palavras-chave: Trabalho. Educação. Docência. Jovens e Adultos.

Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo o trabalho, por entendermos que dentre os três
eixos que norteiam o Currículo da EJA, que são: Cultura, Tempo e Trabalho vêm a ser este último
que necessita ser aprofundado, visto ser o menos compreendido no contexto do ambiente escolar.
Os jovens e adultos que procuram a EJA precisam da escolarização formal, por questões
pessoais e pelas exigências do mundo do trabalho. Para que haja a efetiva integração entre EJA e
o Mundo do Trabalho é preciso que os educadores e alunos o compreendam como eixo gerador
da produção de outros conhecimentos, e que essa compreensão possa contribuir para que o
campo da discussão do emprego, do subemprego e do desemprego faça-se presente na EJA.
Com o objetivo de compreender o mundo do trabalho para dar conta de uma educação que
corresponda a uma formação integral do aluno trabalhador, organizamos o presente artigo em
quatro partes. Na primeira abordamos um breve histórico da EJA no Brasil para situá-la no
Paraná, em que a proposta curricular contempla o trabalho como um de seus eixos. Na segunda
parte, fazemos uma aproximação ao mundo do trabalho, onde pontuamos momentos marcantes
da evolução e interpretação dada ao mesmo no decorrer da história. Na terceira realizamos uma
reflexão critica do trabalho no capitalismo. A quarta constitui-se no Projeto de Intervenção como
uma primeira aproximação a formação dos professores sobre o mundo do trabalho.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliar na perspectiva histórico-crítica
Palavras-chave: educando, educador, avaliação, promoção, reflexão.
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Resumo: O presente Caderno Pedagógico é um material didático de intervenção e
implementação pedagógica, fazendo parte das atividades realizadas durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional-PDE. A referida implementação ocorrerá no Colégio Estadual
Professora Maria Muziol Jaroskievicz - Ensino Fundamental e Médio, no Município de Faxinal-Pr,
NRE de Apucarana-Pr, durante o segundo semestre de 2010, conforme cronograma. Sendo
elaborado pela Professora Pedagoga Lourdes Soares Farias e orientado pela Professora Doutora
Ednéia Consolin Poli, da Universidade Estadual de Londrina – UEL. O presente material destinase aos professores, pedagogos e equipe administrativa da escola, tendo como objetivo a
realização de estudos e reflexões sobre a Avaliação da Aprendizagem, visando uma melhor
compreensão sobre o ato de avaliar, numa dinâmica qualitativa e numa reflexão capaz de ter um
novo olhar para as dificuldades e avanços dos educandos, com o intuito de provocar mudanças na
sua prática avaliativa. Para tanto, destacaremos os critérios e instrumentos de avaliação, bem
como a recuperação de estudos como parte do processo de ensino-aprendizagem. Nesse
contexto também discutiremos sobre o tempo de aprendizagem dos alunos, que entendemos ser
de fundamental importância, visto que, cada educando tem o seu tempo para aprender, com esse
exercício estaremos oportunizando uma avaliação compatível com uma educação democrática,
melhorando o ensino e a aprendizagem e proporcionando aos educandos uma escola mais justa e
emancipadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCELENE FIDELIX
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A compreensão do currículo: da linguagem crítica à uma linguagem de possibilidades.
Palavras-chave: Currículo. Escola. Aprendizagem. Conhecimento.
Resumo: A reflexão sobre o currículo está presente nas escolas e tem se constituído em
frequente preocupação de estudiosos, professores, gestores, pais e estudantes. Percebendo o
currículo como um mecanismo essencial na questão da seleção e organização do conhecimento e
também como artefato histórico e social, passível de mudanças e transformações, é pertinente
tratar o referido tema tendo em vista a preocupação da efetivação de um ensino significativo. O
presente trabalho tem como principal objetivo o incentivo à participação de professores e equipe
pedagógica nas leituras, reflexões e discussões sobre a temática, visando auxiliar os profissionais
na organização da prática docente. O resultado configurou-se na certeza de que as reflexões
permitiram uma revisão e um repensar sobre os conteúdos selecionados, observada a
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metodologia adotada, na busca de alternativas e criação de possibilidades de desenvolvimento de
um processo de ensino e aprendizagem de qualidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno pedagógico: refletindo sobre currículo, livro didático e avaliação
Palavras-chave: currículo, livro didático, avaliação, aprendizagem, conhecimento.
Resumo: Este caderno pedagógico é resultado de uma proposta de formação continuada do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE - que proporciona aos professores uma
retomada ao estudo acadêmico e aperfeiçoamento dos fundamentos teóricos que envolvem os
temas abordados. O professor necessita estar em constante aperfeiçoamento, portanto os textos
propõem desencadear um processo de reflexão e estudo sobre concepções de currículo, livro
didático e avaliação, como instrumentos auxiliadores para a formação social e cultural. Dessa
forma, com a leitura, questionamentos e discussões os textos apresentam ao professor uma
possibilidade de reflexão sobre a prática educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCI ANDREATO MENDES
ORIENTADOR: JOAO LUIZ GASPARIN
IES: UEM
Artigo
Título: Reorganização dos Conteúdos Curriculares das Disciplinas Específicas do Curso de
Formação de Docentes na Modalidade Normal.
Palavras-chave: Reorganização dos Conteúdos Curriculares. Professores. Formação de
Docentes.
Resumo: O presente artigo tem como tema de estudo a Proposta Pedagógica Curricular e como título,
Reorganização dos Conteúdos Curriculares das Disciplinas Específicas do Curso de Formação de
Docentes na Modalidade Normal do Colégio Estadual Cianorte Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional. O estudo expressa de forma clara e objetiva a distribuição dos conteúdos curriculares do
curso por séries, de maneira que haja continuidade de uma série para
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outra, sem prejuízo para os alunos. O trabalho foi desenvolvido com a direção, coordenações e
professores que ministram aulas nas disciplinas específicas do Curso de Formação de Docentes
da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Nível Médio na Modalidade
Normal Integrado e Aproveitamento de Estudos. O texto final da reorganização dos conteúdos
consta de Apresentação da Disciplina, Objetivo Geral, Ementa, Conteúdos Programáticos,
Avaliação e Referências. O trabalho, que expressa uma Proposta Curricular-Pedagógica, foi
entregue à direção da escola e posto à disposição de todos os docentes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação continuada de professores: repensando a prática pedagógica no Curso Normal Médio Integrado
Palavras-chave: Formação Continuada. Prática Pedagógica. Curso Normal Médio. Mediação
Dialética.
Resumo: O Caderno Pedagógico cujo título “Reorganização dos Conteúdos Curriculares das
Disciplinas Específicas do Curso de Formação de Docentes na Modalidade Normal”, tem como
objetivo proporcionar conhecimentos teórico-práticos aos professores e alunos do curso e de
forma geral, contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. É um material de apoio que será
utilizado durante a implementação do projeto na escola, quando serão selecionados e
reorganizados os conteúdos curriculares das disciplinas de formação específica do Curso de
Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Nível
Médio, na Modalidade Normal – Integrado e Aproveitamento de Estudos. Compõe-se de quatro
unidades e sugestões de atividades: Unidade I - A Importância dos Objetivos Educacionais.
Unidade II – Os Conteúdos de Ensino na Perspectiva Histórico-Crítica. Unidade III – Critérios de
Seleção dos Conteúdos. Unidade IV – Reorganização dos Conteúdos Curriculares das Disciplinas
de Formação Específica do Curso de Formação de Docentes na Modalidade Normal – Integrado e
Aproveitamento de Estudos. A linha de pesquisa que mais se aproxima desta proposta de
trabalho é a Pedagogia Histórico - Crítica, tendo como referencial teórico o materialismo histórico
dialético. Os autores pesquisados e que deram sustentação ao Caderno Pedagógico foram:
Dermeval Saviani, João Luiz Gasparin e José Carlos Libâneo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCI FRANCISCO ALVES
ORIENTADOR: ANALETE REGINA SCHELBAUER
IES: UEM
Artigo

Título: Pedagogos para quê? a organização do trabalho pedagógico na escola pública de
educação básica
Palavras-chave: Professor pedagogo. Escola pública. Organização do Trabalho Pedagógico.
Resumo: O presente artigo objetiva apresentar os resultados finais de dois anos de estudos,
realizados durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2009,
ofertado pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), que teve como tema O papel do
Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico. O projeto foi desenvolvido com a direção,
professores pedagogos e coordenadores de curso do Colégio Estadual de Iporã Ensino
Fundamental Médio e Profissional do Município de Iporã Estado do Paraná. A motivação para o
estudo da temática partiu da necessidade de repensar a atuação do pedagogo no interior da
escola, bem como a função deste profissional como organizador do trabalho pedagógico,
refletindo acerca das formas de uma articulação maior entre os profissionais da educação. Teve
por finalidade compreender quais caminhos devem ser percorridos por este profissional para
reverter uma prática enraizada e desvirtuada de tarefeiro no interior da escola. Os estudos se
fundamentam na pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-cultural, com base nos seguintes
autores: José Carlos Libâneo, Selma Garrido Pimenta e Demerval Saviani. Esta produção tem por
finalidade socializar os resultados obtidos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Uma experiência possível: afetividade na escola
Palavras-chave: Afetividade; relação professor-aluno; ensino-aprendizagem.
Resumo: Em experiência profissional, como professora pedagoga há mais de 17 anos, foi
possível observar o desgaste contínuo e progressivo das relações entre professores alunos. Um
relacionamento que muitas vezes se apresenta com desrespeito, descaso, indiferença e até
mesmo agressividade. Considerando que um bom ajustamento afetivo se torna condição
necessária ao pleno desenvolvimento do aluno, o professor tem um papel importante, pois a forma
como se relaciona com o aluno reflete nas relações do aluno com o conhecimento e nas relações
aluno-aluno. Esse caderno pedagógico apresenta reflexões aos professores a fim de indicar
alternativas para que haja harmonia entre professores e alunos e êxito nos objetivos propostos no
processo

ensino-aprendizagem.

As

atividades

estão

relacionadas

a

questões

como:

caracterização da sociedade pós-moderna, implicações do stress de professores e alunos no
processo ensino-aprendizagem, principais contribuições de Wallon e Vygotsky sobre o tema
afetividade na aprendizagem, autoridade e limites.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIA FATIMA EGEVARTH LEME
ORIENTADOR: SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO
IES: UEM
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Artigo
Título: Formação continuada de professores: repensando a prática pedagógica no curso de
formação docente normal - médio integrado
Palavras-chave: Formação Continuada de professores; Mediação Dialética.
Resumo: O artigo apresenta o resultado da pesquisa e desenvolvimento do Projeto de
Implementação na Escola do Programa PDE 2009 e 2010, que reflete sobre a formação
continuada com o objetivo de compreendê-la como aspecto essencial para a efetiva prática
pedagógica de professores do curso de Formação Docente, visando mudanças na prática
pedagógica. Fundamenta-se nos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica e apresenta-se com
base nos pressupostos teóricos da mediação dialética, como proposição de uma ação pedagógica
diferente, no que concerne à formação ético-política no âmbito do trabalho escolar em que se
apresenta como forma compreensível de alternativas metodológicas condizentes com as
necessidades educacionais atuais. A partir da avaliação dos resultados realizada pelos
professores na escola, a proposta é coerente e viável, pois, propõem a compreensão da práxis
crítica em que o professor conduz a prática educativa e pela mediação dialética que possibilita ao
aluno chegar ao conhecimento científico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno pedagógico: refletindo sobre currículo, livro didático e avaliação
Palavras-chave: currículo, livro didático, avaliação, aprendizagem, conhecimento.

Resumo: Este caderno pedagógico é resultado de uma proposta de formação continuada do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - que proporciona aos professores uma
retomada ao estudo acadêmico e aperfeiçoamento dos fundamentos teóricos que envolvem os
temas abordados. O professor necessita estar em constante aperfeiçoamento, portanto os textos
propõem desencadear um processo de reflexão e estudo sobre concepções de currículo, livro
didático e avaliação, como instrumentos auxiliadores para a formação social e cultural. Dessa
forma, com a leitura, questionamentos e discussões os textos apresentam ao professor uma
possibilidade de reflexão sobre a prática educativa.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIANE DO ROCIO DOS SANTOS DE SOUZA
ORIENTADOR: SANDRA GUIMARAES SSAGATIO
IES: UFPR
Artigo
Título: Limites e possibilidades do planejamento educacional em ambiente hospitalar
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Palavras-chave: Escolarização Hospitalar; Planejamento; Humanização Hospitalar; Inclusão.
Resumo: Este artigo apresenta as ações desenvolvidas na implementação o projeto realizadas
através do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional (2009) na escola do hospital,
pautando-se na realização de uma estudo sobre o processo de construção de um planejamento
fundamentado numa perspectiva histórico-crítica em uma unidade conveniada a SEED-Secretaria
do Estado da Educação do Paraná, através do Programa Sareh - Serviço de Atendimento à Rede
de Escolarização Hospitalar no sistema educacional do Estado do Paraná. Neste estudo ressaltase a importância desse campo de trabalho para a área de saúde e educação e aponta-se a
importância da formação continuada dos educadores do Sareh. Esclarece-se a necessidade legal
e social do atendimento pedagógico em ambiente hospitalar, e descreve-se o estudo realizado
com os professores na Hora atividade. As temáticas abordadas e as reflexões feitas foram
descritas no sentido de proporcionar ao leitor conhecimento do processo educativo fora das
unidades escolares, em um espaço onde o tempo é precioso e há necessidade de compreender a
educação como direito e elemento fundamental para manter a identidade do aluno paciente. O
trabalho realizado buscou reforçar o papel político pedagógico do planejamento, com o objetivo de
sensibilizar o leitor sobre a realidade hospitalar, a situação do aluno paciente, bem como destacar
a participação política/pedagógica dos profissionais envolvidos no processo de escolarização e a
importância do planejamento na prática diária destes profissionais e sua presença nas políticas de
humanização hospitalares. Apresenta conclusões positivas a respeito dessa Intervenção
Pedagógica realizada em ambiente hospitalar e sugere continuidade dos estudo dessa temática.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reorganização dos Conteúdos Curriculares das Disciplinas Específicas do Curso de
Formação de Docentes na Modalidade Normal
Palavras-chave: Caderno Pedagógico; Reorganização dos Conteúdos Curriculares; Formação
de Docentes.
Resumo: O Caderno Pedagógico cujo título -Reorganização dos Conteúdos Curriculares das
Disciplinas Específicas do Curso de Formação de Docentes na Modalidade Normal, tem como
objetivo proporcionar conhecimentos teórico-práticos aos professores e alunos do curso e de
forma geral, contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. É um material de apoio que será
utilizado durante a implementação do projeto na escola, quando serão selecionados e
reorganizados os conteúdos curriculares das disciplinas de formação específica do Curso de
Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Nível
Médio, na Modalidade Normal - Integrado e Aproveitamento de Estudos. Compõe-se de quatro
unidades e sugestões de atividades: Unidade I - A Importância dos Objetivos Educacionais.
Unidade II - Os Conteúdos de Ensino na Perspectiva Histórico-Crítica. Unidade III - Critérios de
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Seleção dos Conteúdos. Unidade IV - Reorganização dos Conteúdos Curriculares das Disciplinas
de Formação Específica do Curso de Formação de Docentes na Modalidade Normal - Integrado e
Aproveitamento de Estudos. A linha de pesquisa que mais se aproxima desta proposta de trabalho
é a Pedagogia Histórico - Crítica, tendo como referencial teórico o materialismo histórico dialético.
Os autores pesquisados e que deram sustentação ao Caderno Pedagógico foram: Dermeval
Saviani, João Luiz Gasparin e José Carlos Libâneo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIANE DO ROCIO DURIGAN
ORIENTADOR: EMERICO ARNALDO DE QUADROS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Uma experiência possível: afetividade na escola
Palavras-chave: Afetividade; relação professor-aluno; ensino-aprendizagem.
Resumo: Na escola, a forma com que o professor se relaciona com o aluno reflete nas relações
do aluno com o conhecimento e nas relações aluno-aluno. Professores e alunos precisam estar
em harmonia para que tenham êxito no processo educativo. Muitos fatores podem desencadear
problemas no relacionamento entre professores e alunos. Esse trabalho tem por objetivo apontar
alguns aspectos sobre a importância da afetividade na escola, buscando o desenvolvimento do
educando em todos os aspectos e não apenas o da cognição.
Produção Didático-pedagógica
Título: Doença ou morte iminente: uma reflexão sobre a intervenção pedagógica na escola do
hospital
Palavras-chave: Escolarização Hospitalar, Morte Iminente, Formação de Professores, Pedagogia.
Resumo: Este caderno pedagógico visa contribuir para o aperfeiçoamento da ação dos
profissionais da escolarização hospitalar que atuam em contexto de doença grave e/ou morte
iminente. A inserção de pedagogos e professores no atendimento educacional desses alunos
ainda é recente e exige aprofundamento teórico sobre questões ligadas à sua prática. A presença
da dor, do sofrimento, as mudanças de comportamento decorrentes de tratamentos invasivos e
mutilações, constituem exemplos que exigem do educador preparação e postura diferenciada.
Objetivo Geral: Contribuir para a melhoria do trabalho dos profissionais que atuam na
escolarização hospitalar em contexto de doença grave e/ou morte eminente. Objetivos
Específicos: 1-Possibilitar a sensibilização e a escuta dos processos internos perante a morte; 2Problematizar junto aos professores o entendimento que eles têm sobre a morte em seu contexto
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profissional; 3- Apresentar as grandes alterações ocorridas nos rituais e percepções que envolvem
a morte e o morrer ao longo da história. Esse projeto será implementado no hospital durante a
Hora Atividade dos docentes da equipe SAREH, juntamente com a professora PDE, respeitando o
cronograma de trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCILENE PEREIRA
ORIENTADOR: MARTA CHAVES
IES: UEM
Artigo
Título: Estudo e reflexão sobre a função da escola: contribuições de Leontiev
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Leontiev; função da escola.

Resumo: Este artigo é resultado dos trabalhos desenvolvidos no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE da Secretaria do Estado do Paraná. O presente artigo tem como finalidade
destacar o estudo e reflexão da função da escola na contemporaneidade. Desta forma, reconhece
a necessidade de pensar na escola como unidades que promova a educação humanizadora,
fundamentada em uma teoria que promova o ensino de qualidade. Neste sentido buscamos
aporte teórico na Teoria Histórico-Cultural, com ênfase nas elaborações de Leontiev. Com base
nestes estudos foi elaborado um material didático para o trabalho com pedagogos e professores
da Rede Pública do Estado do Paraná, que versou sobre a origem do psiquismo humano, o
materialismo histórico dialético, o contexto da Teoria Histórico-Cultural e as contribuições da
referida teoria para a educação contemporânea.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico
Palavras-chave: Pedagogo. Organização do trabalho. Prática pedagógico.

Resumo: O Caderno Pedagógico se justifica pela necessidade de oferecer subsídios teóricometodológicos à equipe pedagógica, a direção e coordenadores de curso do Colégio Estadual de
Iporã para orientar a reflexão e a ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico. Este
Material Pedagógico tem como foco de estudo dois temas de Projeto de Intervenção Pedagógica,
desenvolvidos pelas pedagogas Maria Aparecida Cogo e Luci Francisco Alves e intitulados,
respectivamente, O Papel do Pedagogo Enquanto Mediador do Plano de Trabalho Docente e O
Papel do Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico. Está fundamentado na Pedagogia
Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-Cultural. A metodologia utilizada para a implementação
deste material pedagógico será por meio de um curso de extensão UEM divididos em oito
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encontros de oito horas com grupo de estudos para leituras, reflexões, debates e sistematização
de estudos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LURDES APARECIDA CORTEZ MENDES
ORIENTADOR: FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA FRANCIOLI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: O professor recém concursado e sua prática pedagógica
Palavras-chave: metodologias; socialização do conhecimento; mudanças de concepções.
Resumo: O presente estudo analisa as teorias pedagógicas que influenciaram a educação
brasileira procurando realizar um balanço das bases teórico-metodológicas utilizadas na pesquisa
realizada na construção do projeto de intervenção pedagógica. Para seu desenvolvimento foram
estudadas e analisadas as teorias pedagógicas que norteiam a educação brasileira. A realização
do estudo possibilitou compreender que é necessário rever as metodologias com os professores
iniciantes, visto que esses professores encontram grandes dificuldades para ministrarem suas
aulas. Consideradas essas questões, este trabalho concluiu que as metodologias de ensino são
as ferramentas que potencializam o desenvolvimento das teorias nas práticas pedagógicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estudos e reflexões sobre a função da escola: contribuições de Leontiev
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; Leontiev; função da escola.
Resumo: A elaboração do material: Caderno Temático justifica-se pela constatação dos desafios
contemporâneos como: a indisciplina, a pouca participação das famílias e os desempenho escolar,
fatores estes que interferem que a escola realize a sua função. O alto número de aprovações por
Conselho de Classe reforça esta situação, indicando a necessidade de discussão sobre a função da
escola na atualidade, considerando os limites e as possibilidades da atuação docente a partir de
intervenções pedagógicas que venham a favorecer a aprendizagem, fundamenta-se na Teoria
Histórico-Cultural. O objetivo é realizar estudos e reflexões com os pedagogos e professores sobre a
função da escola, assim busca em Leontiev, pesquisador russo o aporte teórico de suas elaborações
no campo da psicologia. É relevante um aprofundamento teórico que venha contrapor a ideia de que
os problemas da humanidade possam ser resolvidos no plano individual, sendo assim a metodologia
escolhida são grupos de estudos e encontros coletivos.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUZIANA KLOSOWSKI
ORIENTADOR: MARIA RITA KAMINSKI LEDESMA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Conselho de Classe: Mecanismo a favor ou contra a aprendizagem?
Palavras-chave: avaliação, ensino e aprendizagem.
Resumo: Este artigo resulta do trabalho final para a conclusão do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE proposto pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tem como
objetivo propor momentos de reflexão sobre o tema Conselho de Classe, que, segundo pesquisas,
apresenta características mais burocráticas que reflexivas, perdendo a função real de instância
coletiva de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. No decorrer do texto, procurou-se
oferecer contribuições de estudiosos sobre o tema, como a mais importante instância colegiada e
um dos momentos mais ricos para construir coletivamente caminhos que levem a superação da
dicotomia entre a teoria e a prática educacional. Pretendeu-se também enfatizar o Conselho de
Classe como meio para criar alternativas para o enfrentamento dos entraves encontrados, em
busca de um ensino de qualidade, de um novo fazer pedagógico democrático e comprometido
com a formação do ser humano, na sua integridade, pois é função da escola formar aluno crítico,
criativo e transformador da sua realidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conhecendo Diferentes Metodologias de Ensino
Palavras-chave: Organização de atividades, trabalhar projetos e metodologias.
Resumo: A presente produção didático-pedagógica (Unidade Didática) tem como objetivo
promover o estudo com pedagogos e professores iniciantes na carreira do magistério da Escola
Pública para discutir as diferentes metodologias que influenciaram a Educação Brasileira,
destacando a produção literária de Saviani, como a principal referência. Pretendemos trabalhar
projetos com a finalidade de promover a construção de conhecimento por parte dos participantes
que utilizarão a Unidade Didática construída. Considerando que os novos professores apresentam
dificuldades com relação às novas metodologias no cotidiano da sala de aula, nossa proposta foi
de elaborar este material, com o objetivo de auxiliá-los na sua prática docente.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MAGALI TELES DA SILVA CALSAVARA
ORIENTADOR: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA
IES: UEL
Artigo
Título: (RE) pensando a prática pedagógica dos professores que atuam no curso de formação
docente - modalidade normal - tendo o trabalho como princípio educativo
Palavras-chave: Trabalho, ciência, cultura e tecnologia.
Resumo: Este artigo foi produzido no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2009,
com o intuito de subsidiar a prática educacional dos professores do Curso de Formação Docente.
Os temas abordados têm como objetivo possibilitar aos professores uma reflexão sobre a prática
pedagógica tendo o trabalho como princípio educativo, bem como aprofundamento de conceitos,
tais como: a ciência, a cultura e a tecnologia. Tem como referência Ciavatta (l992), Duarte (1993,
Frigoto (2005), Arroyo (1998), Kuenzer (2002) e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do
Paraná. O artigo apresenta uma discussão teórica por meio da exploração de temáticas no intuito
de levar à reflexão de experiências vivenciadas que articulem teoria e prática, tendo o trabalho
como princípio educativo e possam servir para programar ações que contribuam para a formação
dos futuros profissionais da educação. Marca o compromisso que assumimos com a melhoria da
qualidade da educação pública e pelo reconhecimento do direito de todos os cidadãos de acesso
à cultura, a informação e ao conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: mecanismo a favor ou contra a aprendizagem
Palavras-chave: avaliação, ensino/aprendizagem.
Resumo: Como produção didático-pedagógica foi elaborado este caderno Pedagógico, pretendese ser o início de uma prática e tornar-se permanente no cotidiano da escola, pois como afirma
Cruz (2005) o Conselho de Classe é a avaliação que a escola pratica no dia-a-dia.O público alvo
desta intervenção serão os professores, Direção, Equipe Pedagógica e alunos do Ensino
Fundamental. O presente trabalho tem a finalidade de propor momentos de reflexão através de
leituras críticas de estudiosos da área, confrontando a teoria e a prática atual do Conselho de
Classe na nossa escola. Desta forma, a presente proposta está organizada com unidades de
estudo e reflexão. É composto por cinco unidades, cada uma delas trata de um tema específico
composto por textos que proporcione a reflexão coletiva com o grupo de professores, Pedagogos
e Direção. Cada unidade contemplará conceitos básicos sobre: Gestão Democrática, Avaliação,
Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar, LDB e Deliberação nº 007/99. A finalidade maior
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é reconhecer esta instância como um dos momentos mais ricos de interação, para construir
coletivamente caminhos que levem a superação da dicotomia entre a teoria e a prática, e oferecer
ao aluno a oportunidade de construção do conhecimento não apenas como educando, mas
também como cidadão.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MAIR ARANTES PEREIRA
ORIENTADOR: JOSE CARLOS DA SILVA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Hora-Atividade: Superando o Cotidiano Escolar.
Palavras-chave: Hora-Atividade; Pratica pedagógica; espaço escolar; educação básica. Resumo:
O artigo apresenta o resultado da pesquisa realizada no PDE 2009, executado no Colégio
Estadual Rio Branco-EFMNP, tendo como objeto de estudo Hora-Atividade: Superando o
Cotidiano Escolar. Propõe-se que a hora-atividade seja entendida como processo de construção e
reconstrução da pratica pedagógica com o compromisso de instrumentalizar os profissionais da
educação num processo continuo de aperfeiçoamento. Dessa forma, busca situar a hora-atividade
no espaço escolar, a partir do amparo legal, ressaltando a tênue relação das diversas dimensões
que a função docente apresenta. Assim, definem-se concretamente as metas propostas no P.P.P.
do Colégio que vão ao encontro das necessidades pedagógicas, através da mediação do
pedagogo para otimizar a hora-atividade, visando a melhor organização da ação docente no
sentido de atingir o alvo educacional que se configura na promoção do educando. A horaatividade sendo uma conquista política e um resgate histórico da organização do trabalho
pedagógico justifica-se sua efetiva implementação com direcionamento no espaço escolar. Após
analise dos resultados obtidos, através de coleta de dados, com a socialização dos mesmos com
a fundamentação teórica do campo educacional, verificou-se que a hora-atividade ainda deixa
seqüelas a se concretizadas perante os profissionais da educação, embora tenha conhecimento
que a lei da hora-atividade veio favorecer seu trabalho extra classe. Neste contexto e,
considerando a política educacional da rede publica do Paraná, a hora-atividade requer um olhar
especial para sua concretização, onde a mesma deixe de ser um trabalho burocrático e passa a
ser um espaço de formação, estruturado para o processo educativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Repensando a prática pedagógica dos professores que atuam no Curso de Formação
Docente - Modalidade Normal, tendo o Trabalho como princípio educativo.
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Palavras-chave: trabalho; cultura; tecnologia; ciência.
Resumo: Este caderno temático foi produzido no Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 2009, com o intuito de subsidiar a prática educacional dos professores do Curso de
Formação Docente. Os temas abordados tem como objetivo possibilitar aos professores uma
reflexão sobre a prática pedagógica tendo o trabalho como princípio educativo, bem como
aprofundamento de conceitos, tais como : a ciência, a cultura e a tecnologia. O material apresenta
uma coletânea de textos e propõe temáticas para reflexão envolvendo experiências vivenciadas
que articulem teoria e prática, tendo o trabalho como princípio educativo e possam servir para
programar ações que contribuam para a formação dos futuros profissionais. O material está
organizado da seguinte maneira: apresentação de três textos de fundamentação teórica e para
aplicabilidade no processo ensino-aprendizagem: um filme, slides e a utilização das TICs. Este
caderno temático marca o compromisso que assumimos com a melhoria da qualidade da
educação pública e pelo reconhecimento do direito de todos os cidadãos de acesso à cultura, a
informação e ao conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA ANTUNES WISNIEWSKI PELETTI
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: A mídia como recurso didático na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos
de ensino médio
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Mídia. Tecnologias de Informação. Ensino
Médio. Resumo: O uso de Tecnologias de Comunicação e Informações (TICs), dentro da sala de
aula, como forma de dinamizar, atrair e fixar conteúdos programáticos estão sendo cada vez mais
comuns, visando a melhoria da aprendizagem dos alunos. Recursos tecnológicos tais como:
vídeos, programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais e softwares
diferenciados, podem interferir nas mudanças no processo ensino-aprendizagem. É difícil
conceber o uso somente da lousa, giz, livro e voz do professor, como elementos suficientes para
que ocorra o processo educativo e o desenvolvimento da cidadania e do censo crítico. A
aprendizagem deve tornar-se desafiadora, significativa e instigante e assim mobilizar o aluno na
busca de soluções próprias que serão discutidas em classe à luz de seus próprios referenciais
teórico-práticos. O grande desafio que se impõe aos professores será mudar o enfoque do ensinar
optando pelos caminhos que levem ao aprender, onde a sala de aula passará a ser um lugar de
encontro para acessar, construir, discutir e transformar o conhecimento. Ao professor cabe
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aperfeiçoar-se constantemente em seus conhecimentos e conteúdos curriculares de áreas, bem
como buscar apreender e dominar TICs que possam articular estes conteúdos curriculares que
estão permeando os ambientes escolares, articulando-os com as tecnologias que, por vezes, já
são de domínio do aluno em seu ambiente escolar e domiciliar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Hora-atividade: superando o cotidiano escolar
Palavras-chave: hora-atividade; prática pedagógica; espaço escolar; educação básica
Resumo: Propõe-se que a hora-atividade seja entendida como processo de construção e
reconstrução da prática pedagógica com o compromisso de instrumentalizar os profissionais da
educação num processo contínuo de aperfeiçoamento, de acordo com amparo legal.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA CRISTINA GUIMARAES CANDIA
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A Concretização do Currículo Integrado do Curso de Formação de Docentes: um desafio
da prática pedagógica.
Palavras-chave: Curso de Formação Docente. Ensino Médio Integrado. Currículo. Trabalho
coletivo.
Resumo: Projeto de Intervenção Pedagógica realizado no Colégio Estadual Rio Branco - Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, localizado no município de Santo Antônio da Platina Paraná com objetivo possibilitar a concretização da proposta curricular do Curso de Formação de
Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade
Normal, em Nível Médio. A qual apresenta as disciplinas da Base Nacional Comum articulada às
disciplinas da parte específica, proporcionando ao aluno uma formação integral, oportunizando a
aquisição dos conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos, além dos conhecimentos
relacionados à especificidade do ser professor. Neste contexto, propusemos auxiliar o trabalho do
professor nesta articulação. Para tanto, realizamos coleta de dados empíricos e apresentação da
análise dos mesmos. Organizamos encontros nos quais discutimos, coletivamente, as bases
teóricas do tema currículo integrado, para que os professores pudessem ampliar seus
conhecimentos em relação a esta formação. Sugerimos ações que possam superar a dicotomia
teoria-prática, na perspectiva da práxis. No desenvolvimento do projeto pudemos evidenciar que
concretizar a proposta curricular do Curso de Formação de Docentes é um desafio e que a
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integração só acontecerá se houver um comprometimento por parte dos profissionais, o que
requer disponibilidade de tempo para estudos e discussões.
Produção Didático-pedagógica
Título: A mídia como recurso didático na superação das dificuldades de aprendizagem
Palavras-chave: Mídias. Tecnologias. Materiais Didáticos. Aprendizagem.

Resumo: Este material didático visa o estudo das mídias e a utilização de tecnologias dos
recursos midiáticos e a sua importância como recursos didáticos para o ensino e os seus efeitos
sobre a aprendizagem. A mídia tem um papel na formação do educador, e a escola de prepará-los
para enfrentar o desafio de educar os jovens para que se tornem usuários de tecnologias da
Educação e Comunicação. Estando o docente mais ativo e critico, irá demandar uma maior
diversidade e qualidade nos produtos de mídia bem como contribuir como seu desenvolvimento. A
inclusão de novas abordagens, apoiadas no uso educacional desses recursos requerem algumas
habilidades do professor, visto como um produtor de materiais didáticos e ambientes
educacionais, que precisa ser fluente no uso de diferentes ferramentas pedagógicas. A
revitalização da prática docente pode ser efetivada com a introdução de diversos recursos
alternativos que estão disponibilizados no espaço escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA CRISTINA PRESSENDO
ORIENTADOR: ROSANA BEATRIZ ANSAI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DE UNIÃO DA
VITÓRIA
Artigo
Título: Sexualidade e Adolescência: Uma Abordagem Pedagógica no Colégio Estadual
Bernardina Schleder
Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Práticas Pedagógicas.
Resumo: Falar sobre sexualidade é muito complexo para alguns professores, por isso a
importância de compreender como pode ser feita a intervenção sobre o assunto, visto que é na
adolescência que ocorrem mudanças tanto físicas como psicológicas provocando muitas atitudes
de indisciplina, agressividade e curiosidade sobre o desenvolvimento do corpo. A escola como
agente transformador, responsável pela construção do conhecimento deve oferecer aos
adolescentes orientações relacionadas a sexualidade, esclarecendo dúvidas, preparando-os para
que

façam

escolhas

com

responsabilidade,

prevenindo-se

de

Doenças

Sexualmente

Transmissíveis, bem como da gravidez indesejada. O desafio é trabalhar a Educação Sexual na

Pedagogia 2009
escola com naturalidade, efetivando práticas pedagógicas que auxiliem na formação do ser
humano, sem intenção de invadir a privacidade das famílias e adolescentes. O estudo tem por
objetivo apresentar o contexto da Educação Sexual que se efetiva por meio de um relato de
experiência realizado por ocasião da implementação do projeto voltado para uma abordagem
pedagógica com os alunos de 7ª série, do Colégio Estadual Bernardina Schleder. Para a
efetivação do estudo foram utilizadas estratégias pedagógicas diversificadas através de oficinas
em contraturno, de forma planejada e sistematizada, com atividades pontuais e de acordo com o
interesse dos alunos, as quais subsidiaram as ações realizadas identificando recursos didáticospedagógicos, técnicas de grupos e estratégias apropriadas a intervenção do professor em sala de
aula sobre o tema Sexualidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sexualidade e Adolescência: Uma Abordagem Pedagógica
Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Práticas Pedagógicas.
Resumo: Não disponível
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA DE FATIMA DAL PASQUALE
ORIENTADOR: CRISTIANE SILVA MELO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
Artigo
Título: Formação de Professores e o uso das novas tecnologias como recursos pedagógicos na
alfabetização de alunos no ensino fundamental.
Palavras-chave: Formação Docente; Prática pedagógica; Novas tecnologias e educação.
Resumo: Este artigo Aborda resultados da pesquisa desenvolvida junto ao Projeto de
Implementação Pedagógica intitulado -Formação de professores e o uso das novas tecnologias
como recursos pedagógicos na alfabetização de alunos no ensino fundamental- em uma escola
pública do município de Campo Mourão, no período de maio a dezembro de 2010, por meio da
realização de atividades integrantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). desenvolvimento do Projeto, buscou-se
proporcionar aos alunos do Curso de Formação de Docentes, modalidade normal, de uma escola
pública do município de Campo Mourão, conhecimentos acerca da utilização de novas tecnologias
na alfabetização de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, a fim de promover a
compreensão sobre as contribuições das tecnologias para o ensino e a aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Sexualidade e Adolescência: Uma Abordagem Pedagógica
Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Práticas Pedagógicas
Resumo: O material apresenta-se como uma Unidade Didática, na qual será abordado o tema
Educação Sexual na Adolescência. Consta de uma parte teórica e outra descritiva da aplicação do
projeto na escola aos diversos segmentos que dela fazem parte, bem como apontamentos e o
desenvolvimento de algumas oficinas com um conjunto de atividades didático-pedagógicas, e
tendo como objetivo buscar a construção de subsídios para o trabalho docente em sala de aula.
As oficinas são voltadas para atender a população de alunos adolescentes entre a faixa etária de
13 a 17 anos. Estão compostas de duas a três atividades em cada oficina que podem ser
aplicadas em dias alternados. O preparo da escola para saber trabalhar sobre o assunto
sexualidade é muito importante, pois é um tema delicado, torna-se essencial a parceria com os
pais, sendo necessário envolvê-los em todo trabalho desenvolvido na escola, integrando-os no
processo educativo. Realizar um trabalho de Educação Sexual através de uma abordagem
pedagógica é um desafio para a escola, por isso é necessário que todos os envolvidos no
processo estejam em busca dos mesmos objetivos, pensando a escola, hoje, não só como um
lugar de aprendizagem teórica, mas também como um espaço de vivências emocionais e sociais.
O excesso de informações, nem sempre de boa qualidade a qual nossos alunos estão expostos,
nos faz acreditar na importância do trabalho de prevenção.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA GODOY LEPCA
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Os critérios que norteiam a escolha do livro didático público, em Curitiba, sua relação com
o conhecimento e a presença do multiculturalismo em sala de aula.
Palavras-chave: livro didático; multiculturalismo; reação com o saber
Resumo: O livro didático como um instrumento auxiliador para a formação social, cultural e
política do educando, deve exercer sua função de socialização do saber e o professor deve saber
do que trata o material escolhido para subsidiar seu trabalho. Este material é resultado de uma
proposta de formação continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE - que
proporciona aos professores uma retomada ao estudo acadêmico e aperfeiçoamento dos
fundamentos teóricos que envolvem o tema abordado. O professor necessita estar em constante
aperfeiçoamento, portanto os textos propõem desencadear um processo de reflexão e estuda
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sobre a concepção do livro didático e sua real função, como um instrumento auxiliador para a
formação social e cultural. Também possibilita conhecer e entender sobre a presença do
multiculturalismo em nossas escolas. Dessa forma, com leitura, questionamentos e discussão os
textos apresentam ao professor uma possibilidade de refletir sobre sua prática. Vamos descobri o
que mais motiva o professor ao realizar a análise do Livro Didático Público.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de Professores e o uso das Novas Tecnologias como Recursos Pedagógicos
na Alfabetização de Alunos no Ensino Fundamental
Palavras-chave: Formação de Docente; Prática Pedagógica; Novas Tecnologias e a Educação.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico destaca reflexões sobre a formação de professores e
o uso das novas tecnologias como recursos pedagógicos na alfabetização de alunos no ensino
fundamental. Trata-se de um material didático que apresenta programas de alfabetização como
sugestões para abordagens de atividades que professores podem desenvolver com os alunos que
encontram-se em processo de alfabetização, bem como indica referências bibliográficas para o
estudo acerca da temática formação de professores e as tecnologias no cotidiano escolar. Neste
trabalho são abordadas atividades que utilizam meios digitais, multimídia e a internet, assim como
programas de alfabetização que contribuem no desenvolvimento da leitura e escrita de alunos em
fase de alfabetização e letramento. Este trabalho é parte integrante da -Proposta de Intervenção
Pedagógica na Escola- apresentada pela autora ao -Programa de Desenvolvimento Educacional PDE- da Secretaria da Educação do Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA SCHEIBEL
ORIENTADOR: MARJORIE BITENCOURT EMILIO MENDES
IES: UEPG
Artigo
Título: Aprendizagem cooperativa: uma opção metodológica para se encaminhar os trabalhos em
grupos nas salas de aula
Palavras-chave: Trabalhos em grupo; Aprendizagem Cooperativa; Habilidades; Formação de
Docentes.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma Intervenção Pedagógica com base em
pesquisa realizada em uma escola pública estadual do município de Ponta Grossa com 22 alunas
do curso de formação de docentes. Partimos da premissa de que a forma como os trabalhos em
grupos estavam sendo realizados nas salas de aulas, pouco contribuíam no processo de
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aprendizagem dos alunos, para uma vivencia mais próxima entre elas, bem como para a
socialização de idéias e conhecimentos. Em virtude dessas observações buscamos na concepção
da Aprendizagem Cooperativa os aportes teóricos e metodológicos para que pudéssemos dar aos
trabalhos em grupos um novo encaminhamento. A abordagem metodológica utilizada foi a
pesquisa qualitativa de natureza interpretativa /participante, tendo como técnica de coleta de
dados a observação e os registros em diário de campo. Os principais resultados que obtivemos
com a pesquisa evidenciaram que quando os grupos têm os entendimentos do que seja um
trabalho em grupo, possuem a clareza das metas a serem atingidas, bem como as habilidades
que deverão permear a realização deste tipo de trabalho e, consequentemente, há uma melhoria
significativa em suas produções e nas relações interpessoais estabelecidas entre os membros do
grupo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Qual a importância que podemos atribuir às semanas pedagógicas nas escolas?
Palavras-chave: Formação Continuada; Semanas Pedagógicas; Organização do Trabalho
Pedagógica
Resumo: A presente proposta de Intervenção Pedagógica na Escola surgiu com base na
Orientação da Professora da IES/Universidade Estadual de Maringá que nos levou a pensar sobre
a Formação Continuada no Estado do Paraná durante os anos de 2003 à 2009. O cotidiano da
Escola nos leva a observar a sua rotina, fragilidades, avanços e expectativas, propiciando-nos a
iniciar uma pesquisa por meio dos documentos que embasaram as Semanas Pedagógicas, bem
como os relatórios desenvolvidos pelos professores. Procura-se identificar as mudanças ocorridas
na escola, bem como a atuação dos professores em sala de aula. O objetivo deste Material
Didático é de oferecer subsídios teóricos metodológicos para a execução do projeto de
Intervenção que será ministrado por meio de curso, aos Professores, Pedagogos e Instâncias
Colegiadas. A metodologia utilizada será por meio de aulas expositivas, estudos em grupos,
questionamentos, debates e reflexões.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA PERRUD E
IES: UEL
Artigo
Título: Participação da família na escola: construindo caminhos para um ensino de qualidade
Palavras-chave: Participação. Gestão democrática. Escola e família.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir sobre a participação da família no processo
de ensino e aprendizagem. Relata os resultados de uma pesquisa realizada junto aos pais e
professores das 5ªs séries de uma escola pública da rede estadual de ensino do estado do
Paraná com a finalidade de promover um trabalho coletivo que envolvesse a comunidade e a
família na escola numa gestão democrática para a melhoria da qualidade de ensino. As ações
pautaram-se por um estudo bibliográfico, análise de atas referentes às reuniões periódicas com os
pais e Conselho de Classe no final dos anos de 2006 a 2008, análise de questionários aplicado
aos pais e professores e grupo de estudos mensais. Os resultados apontaram para uma maior
conscientização da importância da participação e ações concretas, não só da família, mas de toda
a comunidade escolar no processo educativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Um novo olhar para os trabalhos em grupos
Palavras-chave: Trabalhos em grupos; Aprendizagem Cooperativa; Formação de Professores
Resumo: O homem desde os primórdios da civilização percebeu que ao realizar trabalhos em grupos
obteria maiores êxitos na realização de suas atividades. Observando como essa prática está sendo
realizada, nas salas de aula percebeu-se que esses trabalhos não estão atingindo os resultados
esperados, na maioria das vezes o que se observa é apenas um agrupamento físico de pessoas, não
há uma verdadeira interação a nível cognitivo, afetivo e social. Diante disso, surgiu a seguinte questão:
Como realizar trabalhos em grupos nos cursos de formação de professores de modo que essa prática
venha a contribuir para o estabelecimento de um clima de cooperação, participação e crescimento
mútuo entre os alunos? Para redimensionar esses trabalhos, optou-se em utilizar a abordagem teórica
e metodológica da Aprendizagem Cooperativa. Essa metodologia apresenta uma proposta de trabalho
viável para dar suporte aos trabalhos em grupos. Tendo como uns dos principais estudiosos Niquini
(2004) e Jonhson e Jonhson (2000) Carneiro e Lopes (2004) entre outros. Esta pesquisa tem como
objetivos: propiciar aos alunos condições de estabelecerem as diferenças entre um trabalho em grupo
realizado de forma tradicional, de um trabalho em grupo realizado mediante a utilização da concepção
teórica e metodológica da Aprendizagem Cooperativa; proporcionar aos alunos momentos de
interações que favoreçam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e sociais; internalizar
novos elementos referenciais em sua formação visando à transposição didática desses saberes e
práticas á sua futura atuação como docente; vivenciar uma proposta metodológica diferenciada de
caráter cooperativo, reflexivo e humanizador; elaborar um portfólio cooperativo sobre a temática:
trabalhos em grupos.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA RONCADA
ORIENTADOR: ELSA MIDORI SHIMAZAKI
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.
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Escrita; Vigotsky. Interdisciplinaridade. Plantas
Medicinais.
Resumo: Não disponível.
Produção Didático-pedagógica
Título: Participação da família na escola: construindo caminhos para uma educação de
qualidade Palavras-chave: gestão democrática; participação; família; escola.
Resumo: Este artigo traz reflexões sobre a participação da família na escola articulada com a
gestão democrática, além de apresentar os limites e as contradições existentes nas relações de
poder que envolvem a organização e funcionamento da instituição escolar. Objetivos: apresentar
fundamentações sobre a importância da participação da família na escola, além de analisar o nível
desta participação Este artigo traz reflexões sobre a participação da família na escola articulada
com a gestão democrática, além de apresentar os limites e as contradições existentes nas
relações de poder que envolvem a organização e funcionamento da instituição escolar. Objetivos:
apresentar fundamentações sobre a importância da participação da família na escola, além de
analisar o nível desta participação (por meio de mecanismos que conduzam à participação efetiva
da família na elaboração e avaliação do PPP - Projeto Político Pedagógico nas escolas).

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIANA ALENCAR DE SOUZA TIBURCIO
ORIENTADOR: ELAINE RODRIGUES
IES: UEM
Artigo
Título: Qual a importância que podemos atribuir às semanas pedagógicas nas escolas?
Palavras-chave: história da educação; formação continuada; semanas pedagógicas; processo
educativo de qualidade.
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Resumo: Este artigo apresenta como objetivo descrever e analisar as contribuições das Semanas
Pedagógicas para as ações dos educadores bem como o resultado das atividades que
desenvolvemos nas escolas de forma presencial e também por meio de curso virtual, oferecido na
plataforma Moodle. Procuramos resgatar os documentos referentes às propostas das Semanas
Pedagógicas encaminhadas pela SEED - Secretaria de Estado da Educação, bem como a
reflexão e síntese dos assuntos abordados. Nosso recorte temporal teve como marco inicial para
a pesquisa a gestão iniciada em 2003 e o limite final estabelecido foi o ano de 2009. A
metodologia foi descritiva e comparativa dos dados e conteúdos inerentes as semanas
pedagógicas, quatorze em seu total, ocorridas no período. Os resultados da pesquisa apontam a
Formação Continuada como um desafio visando, educação de qualidade. Os autores
referenciados nos textos, sugeridos para estudo durante as semanas pedagógicas, propõe ações
de acordo com concepções filosóficas entendidas como sendo as mais coerentes para a melhoria
da prática pedagógica escolar, daí a necessidade de manutenção dos debates, para que isto se
efetive é fundamental manter os investimentos na formação continuada, inclusive aos professores
do PSS (Processo Seletivo Simplificado), possibilitando apropriação das ferramentas necessárias
ao processo educativo de qualidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno pedagógico: refletindo sobre currículo, livro didático e avaliação
Palavras-chave: currículo, livro didático, avaliação, aprendizagem, conhecimento

Resumo: Este caderno pedagógico é resultado de uma proposta de formação continuada do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - que proporciona aos professores uma
retomada ao estudo acadêmico e aperfeiçoamento dos fundamentos teóricos que envolvem os
temas abordados. O professor necessita estar em constante aperfeiçoamento, portanto os textos
propõem desencadear um processo de reflexão e estudo sobre concepções de currículo, livro
didático e avaliação, como instrumentos auxiliadores para a formação social e cultural. Dessa
forma, com a leitura, questionamentos e discussões os textos apresentam ao professor uma
possibilidade de reflexão sobre a prática educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCINA DO CARMO GONCALVES KAMINSKI
ORIENTADOR: ANTONIA MARIA BERSANETTI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
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Artigo
Título: Organização do trabalho pedagógico: articulando o trabalho do Professor no ato de
ensinar.
Palavras-chave: trabalho docente; ato de ensinar; pedagógico; conhecimento.
Resumo: O tem como objetivo dialogar com Professores e Pedagogos sobre a importância do
Plano de Trabalho Docente na valorização do ato de ensinar, pretende-se contribuir com o
pedagogo para que possa enquanto organizador do trabalho pedagógico, mediar o trabalho do
professor no ato de ensinar. Para tanto, compreender a importância da função social da Escola
pública em garantir o saber sistematizado e construído pela humanidade. Ressaltando a
importância da organização do trabalho pedagógico, compreendendo que a escola, para garantir
uma gestão democrática, precisa ter um planejamento, organizado na coletividade, Assim,
trabalhando especificamente sobre o Plano de trabalho Docente a partir das perspectivas das
Diretrizes Curriculares da Educação básica. Dialogando sobre a Pedagogia-Histórico-Crítica, que
tem como fundamentação teórica a dialética histórica. Apresentação sobre a fundamentação
metodológica das disciplinas de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica.
Espera-se que este possa realmente contribuir com o trabalho pedagógico na escola, dialogando
com os Professores sobre a importância do Plano de Trabalho Docente, e consequentemente
contribuir com o pedagogo, para que este possa enquanto organizador do trabalho pedagógico,
mediar o trabalho do professor no ato de ensinar. Assim, constituindo uma Escola Pública,
enquanto espaço de assimilação/transmissão do saber historicamente construído, que se deve
constituir em uma alternativa concreta de acesso ao saber, entendido como conhecimento
socializado e sistematizado na instituição escolar.
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 Palavraschave: 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
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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: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARETE ZORNITA
ORIENTADOR: SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Educação e Diversidade: formando o professor com novos olhares para trabalhar com as
sociedades indígenas
Palavras-chave: Educação indígena. Diversidade. Interculturalidade. Formação de docentes.
Prática pedagógica.
Resumo: O presente é parte integrante do processo formativo do Programa de Desenvolvimento
Educacional, PDE, da Secretaria Estadual de Educação, SEED, no estado do Paraná. Esse
trabalho propõe desenvolver práticas pedagógicas para o curso de formação de docentes. O foco
é a disciplina de estágio supervisionado para a atuação na área indígena, com destaque para o
respeito a pluralidade e as diversidades culturais. Buscou-se fortalecer a autonomia pedagógica
através do comprometimento dos futuros docentes, com as perspectivas políticas e culturais das
comunidades indígenas considerando a responsabilidade da escola nas reflexões sobre as
diferenças culturais. Avaliamos que o cidadão ao conhecer seus direitos e deveres, pode tomar
consciência e participar ativa e criticamente das ações interculturais. Nesse sentido a utilização
dos novos conhecimentos adquiridos na escola e das novas tecnologias podem contribuir para a
construção de uma sociedade emancipadora.
Produção Didático-pedagógica
Título: A organização do trabalho pedagógico: articulando o trabalho do Professor no ato de
ensinar.
Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente; Pedagogia Histórico-Crítica; Diretrizes Curriculares
Resumo: O presente tem como objetivo abordar a organização do trabalho pedagógico na escola,
ressaltando a função fundamental do professor como mediador do conhecimento no processo
ensino aprendizagem. Pretende-se a partir de pressupostos teóricos, compreender o que
descaracterizou o trabalho do professor em sala de aula nas últimas décadas, assessorando-o a
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transformar uma prática educativa dominante e alienadora que valoriza o conhecimento utilitário e
imediatista, numa prática dialética, procurando analisar como o plano de trabalho docente pode
contribuir para que o professor possa aproximar a teoria da prática numa concepção histórico critica, ressaltando a importância do plano de trabalho docente, enquanto documento que antecipa
a ação do professor na organização do processo ensino aprendizagem. Pretende-se a partir deste
contribuir para que o professor possa aproximar a teoria da prática numa concepção históricocritica, ressaltando a importância do plano de trabalho docente, enquanto documento que antecipa
a ação do professor na organização do processo ensino aprendizagem, buscando a valorização
no ato de ensinar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARIDA LUCIA DE SOUZA
ORIENTADOR: SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Formação Continuada no Século XXI Palavraschave: afetividade; emoção; gerenciando conflitos.
Resumo: Este artigo trata de um tema que não tem sido contemplado nas discussões sobre
escola, ensino e aprendizagem. A falta destas discussões contribui para o mal-estar docente e
discente, tornando o relacionamento dentro da escola carregado de agressividade. Através dos
estudos buscamos compreender o que vem ocorrendo com o ser humano: por que tanta
agressividade, tanto mal estar? Por que as pessoas estão agindo e reagindo impulsivamente e
agressivamente? A situação do mundo contemporâneo, sua implicação na educação e na
realidade do professor interfere no fazer pedagógico. Utilizamos alguns teóricos para entender a
importância da afetividade e da emoção no processo de aprendizagem, no dia a dia escolar e no
gerenciamento de conflitos. O objetivo foi desenvolver com a comunidade escolar um repensar
sobre nossas atitudes e nossos comportamentos, perante os desafios e conflitos, de forma a
diminuir as ansiedades e as aflições que assolam o ambiente escolar e que, diretamente ou
indiretamente, interferem no processo pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação e Diversidade: formando o professor com novos olhares para trabalhar com as
sociedades indígenas
Palavras-chave: Educação indígena, diversidade, interculturalidade, formação de docentes,
prática pedagógica.
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Resumo: O presente projeto propicia o desenvolvimento da prática pedagógica do curso de
formação de docentes na disciplina de estágio supervisionado e para os professores atuantes na
área indígena, objetivando o ensino aprendizagem no que diz respeito à pluralidade e as
diversidades culturais, dentro de um contexto amplo e globalizado. O objetivo é fortalecer a
autonomia pedagógica através do comprometimento dos futuros docentes, com as perspectivas
políticas e culturais das comunidades indígenas, para que desenvolvam uma prática pedagógica
comprometida com a responsabilidade sobre o papel da escola frente às diferenças culturais.
Desta forma, almeja-se promover a articulação entre educação escolar intercultural e a pedagogia
indígena atuantes na formação de novas gerações e na transmissão de saberes, valores e
tradições gerando novas didáticas que influenciem na construção da identidade étnica e no
sucesso do ensino aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ALICE PIECHNICKI ROGEL
ORIENTADOR: ELIANE CLEIDE DA SILVA CZERNISZ
IES: UEL
Artigo
Título: O professor pedagogo e a organização do trabalho pedagógico na escola
pública Palavras-chave: Professor; pedagogo; trabalho pedagógico.
Resumo: Os pedagogos historicamente têm ocupado as funções de Orientadores Educacionais e
Supervisores Escolares nas redes públicas de ensino de todo o Brasil. No Estado do Paraná,
porém, esta situação sofreu alterações que seguiram o modelo de organização do trabalho
capitalista, o que levou a extinção destes cargos e a criação do cargo de professor pedagogo, que
veio aglutinar as funções de ambos profissionais. Neste sentido, este artigo pretende discutir o
trabalho do professor pedagogo tendo como base as recentes mudanças das políticas
educacionais para a formação e atuação do pedagogo na escola pública paranaense. Pretende
também analisar os desafios que o Professor Pedagogo vem enfrentando na atualidade como
mediador e articulador da organização do trabalho pedagógico na escola pública. Para tanto, esta
investigação pautou-se em uma pesquisa bibliográfica embasada nas obras de Saviani (2000),
Kuenzer (1998) e Garcia (1995). Dentre as temáticas abordadas estão a formação do pedagogo
nas faculdades, a instituição da função de professor pedagogo, através das políticas públicas de
educação no estado do Paraná e o papel do professor pedagogo na organização do trabalho
pedagógico na escola pública. Encerra-se a discussão abrindo questionamentos sobre as
dificuldades que o Pedagogo vem enfrentando no contexto da gestão escolar. A pesquisa
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constatou que ainda há muitos conceitos a serem explorados para a compreensão do papel do
Professor Pedagogo no contexto escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação continuada no século XXI Palavraschave: afetividade; emoção; gerenciando conflitos.
Resumo: A Unidade Didática apresenta os conteúdos e as estratégias para o desenvolvimento do
Projeto Formação Continuada no Século XXI: gerenciando conflitos. Trata-se de um tema que não
tem sido contemplado nas discussões sobre escola, ensino e aprendizagem. A falta destas
discussões contribui para o mal estar docente e discente, tornando o relacionamento dentro da
escola carregado de agressividade. A partir desta problemática buscamos compreender o quê
vem ocorrendo com o ser humano: porque tanta agressividade? Tanto mal estar? Por que as
pessoas estão agindo e reagindo impulsivamente e agressivamente? Iniciamos esta Unidade
Didática com uma abordagem sobre a situação do mundo contemporâneo, sua implicação na
educação e na realidade do professor. Em um segundo momento, apresentamos a importância da
afetividade e da emoção, no desenvolvimento e crescimento humano, possibilitando assim o
gerenciamento de conflitos. Para finalizar propomos algumas atividades e ou dinâmica que
objetivam desenvolver o processo de conhecimento sobre si mesmo e os outros, trabalhar em
grupo e desenvolver a cooperação, solidariedade e respeito mútuo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ANGELA CEGATTE
ORIENTADOR: JULIANA TELLES FARIA SUZUKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: O uso da TV Multimídia - pendrive - no processo educativo
Palavras-chave: Tecnologias em Educação. TV pendrive. Formação de Professores.
Resumo: As tecnologias estão a cada dia mais presentes na educação. Por esta razão este artigo
aborda a utilização dos recursos tecnológicos presentes na escola, especificamente a TV
Multimídia (pendrive). Teve como objetivo maior levantar aspectos que geralmente impedem o
professor de utilizar a TV Multimídia como ferramenta metodológica na organização da sua prática
pedagógica, bem como, construir uma metodologia para orientar o professor na reflexão e
incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem. Adotou-se a pesquisaação, estratégia na qual o pesquisador participa como parte integrante do universo investigado.
Autores como Kensky (2007), Valente (1993), Carneiro (2002), Cox (2008) dentro outros
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permearam as reflexões teóricas deste estudo. Participaram como sujeitos desta pesquisa dez
professores do Colégio Estadual Prof. Silvio Tavares, no município de Cambará – Pr. Como
metodologia realizou-se um mapeamento inicial de dados por meio de questionário, a seguir a
realização de um grupo de estudo para formação e por fim novamente um questionário semi
estruturado. Como resultado observou-se que os professores não utilizavam a TV pendrive por
falta de conhecimento sobre a ferramenta.
Produção Didático-pedagógica
Título: O professor pedagogo e a organização do trabalho pedagógico na escola
pública Palavras-chave: Professor; pedagogo; trabalho pedagógico
Resumo: Tem a finalidade de trazer subsídios teóricos para facilitar a compreensão sobre a
atuação do professor pedagogo na escola pública paranaense. Organizado em 3 unidades:
formação do professor, formação do pedagogo e atuação do professor pedagogo na organização
do trabalho pedagógico na escola. A reflexão e o estudo sobre a sua formação, perpassa pela
compreensão de suas antigas funções e a identidade pela qual este governo vem buscando
firmar, a do professor pedagogo, seja através do entendimento das atuais propostas nacionais
para a formação do pedagogo, assim como das propostas de efetivação de seu trabalho
pedagógico na rede pública paranaense. É um material pedagógico a ser trabalhado
coletivamente, com pedagogos e professores através de grupo de estudos, de maneira dialogada
e reflexiva e servirá de base para a implementação do projeto de intervenção pedagógica na
escola. Ao término de cada unidade, será realizada uma síntese geral, a qual poderá se constituir
em material de apoio para as atividades seguintes e para o cotidiano dos professores e dos
pedagogos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA CHERATO
ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Reflexão para prevenção da agressividade Palavraschave: Reflexão; Aluno; Prevenção; Agressividade.
Resumo: O objetivo proposto neste estudo é desenvolver atividades de reflexões preventivas
para a agressividade e suas manifestações no ambiente escolar para que haja mudanças no
comportamento dos alunos e, assim contribuir para a prevenção dos comportamentos, que
ocasionam a agressividade e consequentemente o surgimento da violência entre os alunos da 5ª
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série. Nesse trabalho procurou-se desenvolver atividades que viesse despertar o interesse, a
motivação e cooperação, com entusiasmo dos alunos, a fim de levá-los a perceberem as
consequências dos atos agressivos na escola e na sua vida.
Produção Didático-pedagógica
Título: O uso da TV Multimídia ( pendrive) no processo educativo
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, tecnologia, TV multimídia

Resumo: As tecnologias a cada dia tornam-se mais integradas à nossa sociedade. Seu uso fazse necessário no processo educativo, uma vez que a escola não pode desconsiderar questões da
atualidade, correndo o risco de tornar-se uma escola anacrônica. Tendo como objetivo maior
analisar o uso das tecnologias como ferramenta metodológica no processo de ensino e
aprendizagem, propomos este trabalho voltado para a discussão da prática docente, não somente
com a finalidade de instrumentalizar os professores, mas de possibilitar uma ação educativa mais
significativa em sala de aula. Para tanto, faz-se necessário discutir, refletir, pesquisar e se
capacitar quanto ao uso das tecnologias, visando vencer os desafios propostos, e ainda com
sobriedade explorar o que tem de melhor na utilização desses novos recursos sem que ocorra nos
vultosos erros de subestimá-las, desperdiçando oportunidades ou atribuir-lhes papéis miraculosos,
superestimando-as. Que neste Caderno Temático o professor possa constituir-se em recurso útil
para a construção de uma metodologia de trabalho a ser desenvolvida no espaço escolar com as
diferentes tecnologias presentes na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA COGO
ORIENTADOR: ANALETE REGINA SCHELBAUER
IES: UEM
Artigo
Título: O pedagogo enquanto mediador do plano de trabalho docente Palavraschave: Professor pedagogo; Escola pública; Plano de trabalho docente
Resumo: Este artigo tem como tema O pedagogo e a organização do plano de trabalho docente e
está vinculado ao trabalho realizado como pedagoga da Rede Pública de Educação Básica do
Estado do Paraná. Neste estudo, objetivou-se compreender como a equipe pedagógica pode
organizar e orientar a elaboração do plano de trabalho docente junto ao professor e a execução
do mesmo em sala de aula. Visto que, de acordo com a Lei Complementar 103/2004 da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), compete ao pedagogo orientar o processo
de elaboração do plano de trabalho docente junto ao coletivo de professores do estabelecimento
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de ensino. Esta produção tem por finalidade socializar o resultado desta compreensão que se deu
por meio de dois anos de estudos e de intervenção pedagógica, durante participação no Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2009, ofertado pela SEED. Os estudos estão
fundamentados na pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-cultural, com base nos autores:
Gasparin, Saviani, Vasconcellos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexão para prevenção da agressividade
Palavras-chave: Reflexão - Prevenção da Agressividade

Resumo: O Material elaborado propõe inicialmente, uma atividade de sondagem para averiguar
se alunos agressivos convivem com agressividade em casa. A seguir através de textos, fábulas,
contos e dinâmicas grupais procurar-se-á levá-los a reflexão dos valores elencados como:
disciplina, respeito, prudência, solidariedade e o amor, sempre realizando feedback, por meio de
discussões, produção de desenhos e textos. Usando a metodologia reflexiva, espera-se resgatar
também a auto-estima, atitudes positivas no relacionamento interpessoal, buscando sensibilizá-los
para um convívio mais harmonioso e mais humano com os demais colegas e professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE FREITAS
ORIENTADOR: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS
IES: UNICENTRO
Artigo
título: Escola e a família:instituições indissociáveis Palavras-chave:
Escola. Alunos. Família. Instituições Indissociáveis.
Resumo: A família é considerada como uma importante instituição de aprendizagem dos alunos,
pois nela que se dá suas primeiras experiências constituindo assim, o capital cultural que lhes é
transmitida. É cada vez mais importante sensibilizar os pais para participarem ativamente na vida
escolar dos seus educandos. A escola faz parte do quotidiano do aluno e os pais com devem
estar envolvidos em todo o processo de aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico
Palavras-chave: Pedagogo, Organização do trabalho, Prática pedagógica

Resumo: O Caderno Pedagógico se justifica pela necessidade de oferecer subsídios teóricometodológicos à equipe pedagógica, a direção e coordenadores de curso do Colégio Estadual de
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Iporã para orientar a reflexão e a ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico. Este
Material Pedagógico tem como foco de estudo dois temas de Projeto de Intervenção Pedagógica,
desenvolvidos pelas pedagogas Maria Aparecida Cogo e Luci Francisco Alves e intitulados,
respectivamente, -O Papel do Pedagogo Enquanto Mediador do Plano de Trabalho Docente e -O
Papel do Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico. Está fundamentado na Pedagogia
Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-Cultural. A metodologia utilizada para a implementação
deste material pedagógico será por meio de um curso de extensão UEM divididos em oito
encontros de oito horas com grupo de estudos para leituras, reflexões, debates e sistematização
de estudos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS
ORIENTADOR: PATRICIA LESSA DOS SANTOS
IES: UEM
Artigo
Título: Produção da Leitura de Textos Literários
Palavras-chave: Produção de leitura, gênero discursivo, textos literários.
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada para o programa de desenvolvimento
educacional cujo tema foi estratégias de leitura na escola. Para isso foram utilizados textos do
gênero literário e do gênero discursivo, a partir de situações vivenciadas pelos alunos e alunas. A
pesquisa foi realizada com alunos do 1º ano do Ensino Médio em uma escola pública na cidade de
Moreira Sales. O estudo contou com um embasamento teórico sobre o tema e contemplou a
realização de oficinas de leitura com autores da literatura utilizados para está série. O tema foi
trabalhado em sala de aula com intervenção e aplicação de material didático produzido com a
finalidade de levar os alunos a observação e desenvolvimento de leituras posteriores. A
organização para leitura partiu da reflexão, orientação e habilidade discursiva do gênero literário
abordados. Como resultado tivemos a ampla participação dos alunos e alunas envolvidos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Escola e a Família/Instituições Indissociáveis
Palavras-chave: Escola. Família. Comunidade.

Resumo: Esta pesquisa justifica-se pela relevância que o tema apresenta nas questões das
interações família e escola. O tema abordado requer estudos bem aprofundados sobre as formas
de interação que podem ocorrer entre essas duas instituições sociais e como essas interações
contribuem ou não para sucesso ou fracasso escolar. A literatura aponta que apesar da variedade
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de tipos de organização familiar no Brasil, de forma geral, a família continua sendo um espaço
valorizado pelos adolescentes e jovens, ela aparece como um espaço de solidariedade. Os
objetivos propõem aos alunos expor de maneira livre e pessoal ,como também despertar o gosto
pela escrita e análises críticas referente ao tema. Dialogar com os professores , deixar os
docentes livres para sugerir,elogiar ou criticar,ajudar o funcionamento da instituição; Inserir os pais
na escola e alertá -los quanto aos acontecimentos do cotidiano dos seus filhos; Induzir os alunos a
pensarem se a participação dos pais na escola os ajudaria a crescer quanto a sua aprendizagem.
O método pelo qual analisa -se diversas situações, configura -se como uma dimensão muito
importante do processo de investigação e deve ser utilizada com o objetivo de levar a investigação
à dados concretos, ou seja, procurar dar resposta à pergunta de investigação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA GATTI PERES BONDARIK
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A ação do pedagogo na construção do Plano de Trabalho Docente
Palavras-chave: Currículo Escolar. Papel do Pedagogo. Planejamento. Plano de Trabalho
Docente.
Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica
realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no Colégio Estadual Zulmira
Marchesi da Silva - Ensino Fundamental e Médio, localizado em Cornélio Procópio/PR. O referido
projeto foi consequência de nossa atuação como pedagoga no citado colégio e da identificação de
uma dificuldade de grande parte dos professores: elaborar o Plano de Trabalho Docente (PTD).
Diante deste contexto, surgiu o problema de pesquisa: Quais mecanismos de ação o pedagogo
poderá oferecer aos docentes, perante as dificuldades apresentadas na elaboração de seu Plano
de Trabalho Docente, reconhecendo-o como instrumento organizador da ação pedagógica? Os
envolvidos na intervenção foram os professores de Língua Portuguesa e Matemática da 5ª série,
que participaram dos encontros em que aconteceram os estudos por meio de referencial teórico,
bem como a coleta dos dados empíricos. Os dados eram analisados e socializados no decorrer do
projeto, alimentando-o e orientando as ações que seriam desencadeadas. O referencial teórico
que fundamentou as ações centrou-se em autores que discutem o papel do pedagogo, o
planejamento e o currículo escolar e a função da escola na perspectiva da Pedagogia HistóricoCrítica.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Uma Concepção Metodológica de Leitura em Língua Portuguesa
Palavras-chave: Abordagem teórica - metodológica da leitura

Resumo: Propõe-se um trabalho com os alunos da primeira série do Ensino Médio, período
vespertino, tendo como meta abordar os conteúdos objetivando o ensino de leitura e metodologia
que levem a considerar as profundas transformações no contexto escolar. Torna-se fundamental
explicitar as questões, implicando numa reformulação nos conteúdos trabalhados na leitura para
alunos iniciantes no Ensino Médio. Assim propõe-se uma discussão teórica-prática proposta no
currículo frente aos textos que responda os desafios da prática escolar. A prática social,
movimento histórico cultural, pede um novo enfoque a questão de conteúdos. Portanto ao realizar
a prática de leitura em sala de aula ainda como processo formador, deve-se participar o objeto de
conhecimento como mediação e interação na sociedade. Este trabalho tem o objetivo de oferecer
instrumentos alternativos que atendam os espaços voltados para a produção de leitura
possibilitando contatos de questionamentos, sobre o que lêem. No entanto pressupõe atividades
com literatura, leitura informativa, poética formando a competência discursiva. O compromisso das
atividades busca avaliar conteúdos significativos e desafiadores a diferentes práticas sociais, que
respondam a uma determinada estrutura social. Nas práticas textuais busca-se uma conquista de
melhor condição para produção de leituras a outras formas de ler a vida e os textos, outros passos
para uma nova escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA LEANDRO
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A Participação da Família no Contexto Escolar: uma experiência no Ensino
Fundamental Palavras-chave: Educação escolar; Família e Escola; Ensino; Aprendizagem.
Resumo: Hoje, escola e família são as duas principais instituições responsáveis pela educação
das crianças e adolescentes, e há um crescente movimento no sentido de se obter a colaboração
de ambas no processo educacional. Pesquisas apontam que, em situações onde os pais são mais
presentes, os resultados são melhores e que muitos dos conflitos que surgem na escola são
oriundos de situações ocorridas no âmbito familiar. Só é possível caminhar em direção à melhoria
da qualidade do ensino ofertado pela escola pública, quando todos os envolvidos no processo têm
clareza de sua função e de seu papel. Tendo como ponto de partida e de chegada o pleno
desenvolvimento do aluno como cidadão consciente e participativo, conhecedor de seus direitos e
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deveres. Acreditando que, diante do contexto social atual, a educação não é uma tarefa que a
escola possa realizar sozinha, uma vez que as mudanças ocorridas nas famílias refletem na
escola. E, buscando subsídios para concretizar uma parceria entre ambas, desenvolvemos o
presente trabalho, o qual tem com principal objetivo, verificar se, na escola foco dessa pesquisa,
há participação da família na vida escolar de seus filhos e em que grau essa participação
influencia o desempenho dos mesmos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A ação do pedagogo na construção do Plano de Trabalho Docente
Palavras-chave: Planejamento. Plano de Trabalho Docente. Elaboração. Implementação.
Prática Social.
Resumo: Diante da falta de clareza no que tange aos termos planejamento e Plano de Trabalho
Docente, bem como em relação à sua elaboração e implementação no dia-a-dia de sala de aula,
propomos, como pedagoga, assessorar o professor na construção deste instrumento pedagógico.
Temos, como objetivo, possibilitar, por meio de estudos e reflexões, que o professor reconheça o
Plano de Trabalho Docente como principal instrumento de ação pedagógica, bem como elaborar
um PTD real e exeqüível, sendo este norteado pelo método pedagógico proposto por Dermeval
Saviani em sua obra Escola e Democracia, que tem como base o processo dialético prática-teoriaprática. Assim, almejamos a construção de mecanismos para a interação teórico-prática entre a
equipe pedagógica e o corpo docente na elaboração/implementação do PTD.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA MENEZES BUENO EIZUKA
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Família e escola em prol da qualidade da aprendizagem
Palavras-chave: escola e família; parceria; aprendizagem escolar.

Resumo: Estudos mostram que a participação da família na escola pública nem sempre está
ligada à tomada de decisões e sim como mera forma de prestação de serviços. Este trabalho nos
mostra que a participação da família deve visar ações efetivas que contribuam para o bom
desempenho do aluno. Escola e família têm os mesmos objetivos: fazer a criança se desenvolver
em todos os aspectos e ter sucesso na aprendizagem, no desempenho escolar. Quando há
parceria entre essas instituições, os índices de evasão e violência diminuem e o rendimento das
turmas melhora de forma significativa. Quando todos nós tivermos clareza de que a função social
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da escola está em possibilitar ao aluno o acesso ao conhecimento e que este é via de
emancipação humana e social, estaremos sim preocupados com a aprendizagem efetiva. Portanto
deve-se pensar numa integração dos pais com a escola, em que ambos se apropriem de
informações que favoreçam a educação escolar, tornando em benefício de ambos na forma da
melhoria da educação dos filhos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Participação da Família no Contexto Escolar: uma experiência no Ensino
Fundamental Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Educação. Família. Escola.
Resumo: A melhoria da qualidade da educação ofertada pela escola pública é fonte de
preocupações de educadores e pais que acreditam ser este o espaço mais apropriado para a
transmissão dos conhecimentos sistematizados. Pesquisas demonstram que um trabalho de
parceria entre escola e família é de fundamental importância para que problemas como a evasão,
a repetência e a baixa qualidade do ensino sejam combatidos e que a educação ofertada às
crianças, adolescentes e jovens seja pautada por critérios de qualidade. Assim sendo, a presente
Unidade Temática traz um breve relato das origens da família e da escola e suas transformações
através dos tempos, terminando com um estudo dos encaminhamentos legais que, no presente,
colocam essas duas instituições como co-responsáveis pela educação da criança e do
adolescente, buscando subsídios para se estabelecer uma relação de parceria entre elas,
verificando como a presença e participação dos pais influencia na vida escolar de seus filhos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA SANTOS ARAUJO
ORIENTADOR: REGINA MARIA ZANATTA
IES: UEM
Artigo
Título: A Função do Pedagogo na Escola Pública do Paraná Palavraschave: Função do Pedagogo; Educação; Ensino-aprendizagem.
Resumo: A pesquisa se desenvolve a fim de encontrar alternativas que possam contribuir para a
prática educativa do pedagogo no cotidiano da escola pública e que poderá interferir na melhoria
da qualidade do ensino. O motivo que impulsionou esta pesquisa foi porque, no atual contexto, o
professor pedagogo tem revelado que não consegue desenvolver suas funções de maneira
satisfatória, o que tem causado certa frustração profissional. As explicações acerca desta situação
são, principalmente, as de que múltiplas tarefas lhes são atribuídas e que não condizem com a
sua habilitação profissional. Isto vem forçando-os a deixar para um segundo plano sua real
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função. As tarefas ou papéis que são exercidos pelo pedagogo são de ordem burocrática, de
disciplinador de discentes, de fiscalizador de professores, de inspetor de pátio da escola, de
controlador de entrada e saída de alunos, de assistente social, de psicólogo, de assistente de
saúde, dentre outros. Diante deste quadro pergunta-se: Qual o caminho que os pedagogos
poderiam traçar para melhorar esta situação? Pensa-se que estudar e discutir com os demais
profissionais da educação, os fundamentos que explicitam a verdadeira função do pedagogo,
seria o caminho para esclarecer os objetivos que deveriam ser traçados em comum e que
organizariam o trabalho pedagógico, priorizando a melhoria do ensino e da aprendizagem dos
alunos, de maneira crítica e democrática.
Produção Didático-pedagógica
Título: A participação da Família na Escola
Palavras-chave: Escola e Família; aprendizagem escolar; gestão escolar.
Resumo: Estudos mostram que a participação da família na escola pública nem sempre está
ligada à tomada de decisões e sim como mera forma de prestação de serviços. Este trabalho nos
mostra que a participação da família deve visar ações efetivas que contribuam para o bom
desempenho do aluno. Escola e família têm os mesmos objetivos : fazer a criança se desenvolver
em todos os aspectos e ter sucesso na aprendizagem , no desempenho escolar. Quando há
parceria entre essas instituições , os índices de evasão e violência diminuem e o rendimento das
turmas melhora de forma significativa. Quando nós tivermos clareza de que a função social da
escola está em possibilitar ao aluno acesso ao conhecimento e que este é via de emancipação
humana e social , estaremos sim preocupados com a aprendizagem efetiva. Portanto deve-se
pensar numa integração dos pais com a escola, em que ambos se apropriem de informações que
favoreçam a educação escolar , tornando em benefício de ambos na forma da melhoria da
educação dos filhos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA CELESTINA LEATTE
ORIENTADOR: CELIO JUVENAL COSTA
IES: UEM
Artigo
Título: Currículo oculto x currículo escolar:
Palavras-chave: Currículo Oculto. Reflexão. Currículo Formal.
Resumo: Sem aparecer nos planos educacionais, o Currículo Oculto produz resultados não
planejados pelo professor, sendo que na maioria das vezes nem é percebido. Optamos pelo tema
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para conhecer um pouco mais sobre o assunto e, proporcionar aos professores um espaço para
reflexão das atividades cotidianas e das interferências que ocorrem em sala de aula que vão além
do currículo formal. A implementação do material didático foi realizada a partir da aplicação do
questionário de sondagem, onde professores e alunos identificaram o grau de conhecimento que
possuem a respeito do currículo oculto e em que situação ele é percebido nas atividades diárias.
A partir dos dados obtidos disponibilizamos aos professores o material didático especialmente
elaborado para fundamentar os estudos. Após as leituras e entrevistas realizadas percebeu-se
melhora no entendimento acerca da presença e atuação do currículo oculto junto ao currículo
escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: O papel do pedagogo na gestão democrática Palavraschave: papel do pedagogo, educação, gestão democrática
Resumo: Esse trabalho tem o intuito de refletir sobre as questões referentes à prática cotidiana
do professor pedagogo na escola pública da atualidade e de buscar subsídios que possam
melhorar o trabalho coletivo da escola. Para este intento desenvolveu-se uma unidade didática
que poderá subsidiar o trabalho de intervenção pedagógica. Essa Produção Didático-Pedagógica
tem a finalidade de pesquisar, e discutir as questões propostas, para melhor entender o papel do
pedagogo na gestão democrática . É composta por textos de fundamentação que deverão,
durante o processo de intervenção, serem estudados, refletidos e aprofundados, afins de que se
proponham ações conjuntas para melhor atuação do pedagogo na escola pública do Estado do
Paraná, sem perder de vista as ações.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA CLEIDE BORGES
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A compreensão e busca de alternativas metodológicas para a Prática
Docente Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Magistério. Docência. Formação.
Resumo: O Estágio Supervisionado constitui parte integrante e fundamental na formação inicial
dos professores, pois, entendemos que a função primeira da escola é a garantia de apropriação
dos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo pela humanidade. Tais contribuições do Estágio
Supervisionado faz com que os professores tenham um contato direto com a realidade do
magistério, suas dúvidas, suas dificuldades dentro e fora da sala de aula. Toda essa vivencia,
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somada às reflexões feitas pelo docente faz com que ele se torne um profissional capaz de
cumprir com sua obrigação, estando cada vez mais apto para tal tarefa. Além da consistente
fundamentação teórica, a competência para exercer sua ação, a partir da reflexão sobre a ação é
possível estabelecer uma nova ação no intuito de superar as dificuldades detectadas no decorrer
do processo, portanto a práxis educativa visa efetivar a função social da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Currículo oculto x currículo escolar: relações e interferências
Palavras-chave: Currículo Oculto. Reflexão. Currículo Formal.
Resumo: Sem aparecer nos planos educacionais, o Currículo Oculto produz resultados nem
sempre planejados ou esperados pelo professor. Optamos pelo tema para conhecer um pouco
mais sobre o assunto e, proporcionar aos professores um espaço para reflexão das atividades
cotidianas e das interferências que ocorrem em sala de aula que vão além do currículo formal. A
implementação será realizada após a aplicação de questionário para identificar o grau de
conhecimento que professores e alunos possuem a respeito do currículo oculto e em que situação
ele é percebido nas atividades diárias.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA CLEONICE VOSS
ORIENTADOR: MARIA RITA KAMINSKI LEDESMA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O pedagogo como mediador do processo de formação do cidadão
Palavras-chave: cidadania; valores humanos; desenvolvimento humano.

Resumo: O presente artigo é um relato da intervenção pedagógica realizada por uma pedagoga
com alunos da sétima série do Colégio Estadual Alberto de Carvalho, cujo objetivo foi promover a
reflexão sobre cidadania e valores humanos e fomentar na escola elementos indicadores de uma
educação mais voltada para o desenvolvimento humano e para a formação da cidadania. A
intervenção na escola permitiu que, através da leitura e reflexão de textos sobre o tema, bem
como através de dinâmicas, encenações, exibição de vídeos e filme, elaboração e exposição de
cartazes, os alunos pudessem se conscientizar de sua condição de cidadãos e de que o ato de
cidadania leva necessariamente à aquisição e prática de valores morais que a sustentam. O artigo
apresenta a importância de se refletir sobre como o trabalho do pedagogo pode se tornar
mediador do processo de construção do ser humano como cidadão, lembrando que além do
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conhecimento a educação tem o papel de produzir uma nova cultura, cujos valores promovam
também novas relações sociais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Compreensão e busca de alternativas da prática docente
Palavras-chave: Alternativas metodológicas; organização do trabalho pedagógico; prática
docente.
Resumo: A produção didático pedagógica foi construída para ser aplicada aos alunos que
freqüentam o curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental-Normal em Nível em Nível Médio, tem como objetivo propiciar uma reflexão crítica
sobre a Prática Docente abrindo perspectivas e alternativas metodológicas de intervenção
educacional comprometida com uma ação pedagógica transformadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA ELIAS ESPER STIVAL
ORIENTADOR: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER
IES: UFPR
Artigo
Título: Políticas públicas de formação continuada de professores do estado do paraná acerca da
violência escolar
Palavras-chave: políticas públicas; formação continuada; violência escolar e escola pública.
Resumo: O presente estudo pretende abordar o tema da violência no ambiente escolar, tendo
como objetivo analisar a formação continuada dos professores da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (SEED). Tem como enfoque a temática das violências no contexto escolar,
frente às mudanças que estão ocorrendo na sociedade contemporânea. A partir das reflexões
sobre a temática definiu-se como problema de pesquisa: As políticas públicas de formação
continuada de professores implementadas na Rede Estadual de ensino do Paraná estão
subsidiando teoricamente os professores acerca da violência escolar? E como objetivo geral:
analisar a formação continuada destinada aos professores da rede estadual de ensino do Paraná.
Optou-se pela pesquisa qualitativa de cunho exploratório/descritivo, possibilitando o estudo em
profundidade na escola pública da rede estadual de ensino do Paraná, mediante questionários
aplicados com 14 professores envolvidos no grupo de apoio pertencente ao trabalho efetivado
pela professora do Programa de Desenvolvimento de Educação (PDE-2009), no Colégio Estadual
Professor Francisco Zardo - Ensino fundamental, médio e profissionalizante. Os objetivos
propostos são: discutir as implicações das reformas educacionais implantadas nas escolas
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públicas paranaense; investigar a política educacional de formação continuada aos professores da
rede estadual de ensino, frente as determinadas mudanças que estão ocorrendo na sociedade
contemporânea e analisar as manifestações de professores de escolas de educação básica sobre
as violências produzidas e reproduzidas na escola pública. Portanto, esta investigação possibilitou
abordar a temática em questão com profundidade em relação às necessidades das instituições
para efetivar um trabalho permanente com estudantes e subsidiando a atuação dos profissionais
da educação.
Produção Didático-pedagógica
Título: O pedagogo como mediador do processo de formação do cidadão
Palavras-chave: cidadão; formação humana; valores.
Resumo: Este Caderno Pedagógico constitui-se em um material didático-pedagógico a ser
utilizado durante o processo de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola.
Faz parte do plano de trabalho do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O material
tem sua abordagem no tema -formação do cidadão. É composto por três unidades: Uma ideia de
cidadania, Cidadania e valores humanos e Vivenciar valores para conviver. Cada unidade propõe
a leitura de textos e sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelos alunos com a
orientação da professora-pedagoga. Este trabalho tem por objetivo o aprofundamento dos alunos
em relação ao tema, bem como fomentar na escola elementos indicadores de uma educação mais
voltada para o desenvolvimento humano e para a formação da cidadania. Para tanto, procura
apontar alguns caminhos para um redimensionamento de situações adversas vivenciadas entre os
alunos na escola, contando com o trabalho do pedagogo como mediador do processo de
formação do cidadão, porque além do conhecimento, a educação tem a tarefa de produzir uma
nova cultura, cujos valores promovam também novas relações sociais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Recuperação paralela como processo de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Recuperação Paralela. Processo de Ensino e Aprendizagem.

Resumo: A pesquisa sobre o tema Recuperação Paralela é o objeto deste artigo, que propõe
relatar o seu desenvolvimento e a sua implementação que aconteceu em forma de grupo de
estudos com os professores em um Colégio da rede pública estadual. Com o intuito de viabilizar o
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esclarecimento do que é fazer a Recuperação Paralela durante o processo de ensino e
aprendizagem é que foi proposto um projeto de estudos sobre este tema, pois entende-se que é
necessário garantir o acesso ao conhecimento historicamente construído e acumulado pela
humanidade. A escolha do tema tem a ver com as práticas presenciadas nas escolas, com a
resistência à aquisição aos conhecimentos através dos estudos e com a resistência às mudanças
de atitudes e postura. Com o propósito destas mudanças, pretende-se viabilizar a participação de
todos os envolvidos com o processo de ensino, no grupo de estudos, de forma emancipada e
crítica, possibilitando uma evolução conceitual, relativa aos conhecimentos acumulados pelas
literaturas que tratam desta temática, dando ênfase principalmente ao conhecimento das leis que
amparam este processo educativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Políticas Públicas de formação continuada de professores do Estado do Paraná acerca
da violência escolar.
Palavras-chave: Violência social, políticas públicas; formação de professores e escola pública.
Resumo: A escola pública enfrenta determinadas situações de violências (físicas, simbólicas e
verbais) que os docentes procuram gerenciar no interior de sala de aula. Os fenômenos da
violência se alastram nas escolas interferindo na educação contemporânea, comprometendo a
produção dos saberes e a prática pedagógica, bem como desencadeando a dominação cultural de
grupos tornando a escola um palco de violência que reflete nas relações sociais existentes.
Pretende-se instrumentalizar os profissionais da educação do Colégio Estadual Professor
Francisco Zardo, para que realizem competentemente a consecução de ações, e que considerem
a adequação curricular, de flexibilização dos tempos dos espaços pedagógicos e da reflexão
sobre a ação educativa para democratização das aprendizagens de conteúdos científico-culturais
e de formação humana. Tendo como objetivo contribuir com a formação continuada dos
profissionais da educação para subsidiar a prática educativa na instituição escolar, local de
aplicabilidade e implementação do projeto do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE),
que vêm sendo sistematizado desde de 2009. O referido trabalho será apresentado textos bases
organizados como os grupos de profissionais da educação. Sendo ministrados os encontros
presenciais com leituras dirigidas, debates e atividades dirigidas. Serão sugeridos aos
participantes deste curso sites, livros, artigos, filmes, reportagens que propiciem uma reflexão
sobre a prática pedagógica na perspectiva da dinâmica escolar no contexto da sociedade
contemporânea.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA SIQUEIRA GOMES
ORIENTADOR: SUSANA SOARES TOZETTO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A reflexão na prática pedagógica do professor da educação
Palavras-chave: reflexão; prática pedagógica; professores.

Resumo: Este trabalho objetivou, primeiramente, analisar a importância da reflexão na prática
pedagógica do professor da Educação Básica. Especificamente buscou discutir com os
professores a importância da reflexão sobre a sua prática pedagógica e identificar como percebem
a necessidade da reflexão sobre a sua prática pedagógica. Foi implementado o projeto A Reflexão
na Prática do Professor da Educação Básica no Colégio Estadual São Vicente de Paulo, em Pato
Branco, Paraná, com realização de 05 (cinco) encontros com 02 (dois) Pedagogos e 13 (treze)
professores do Ensino Fundamental. Foram realizadas discussões, com os pesquisados, sobre
temas relevantes ao processo ensino e aprendizagem e pesquisa acerca do embasamento teórico
recebido na formação acadêmica e sobre a reflexão na prática desenvolvida na sala de aula. Os
resultados indicam que a prática desenvolvida não corresponde ao perfil de um professor
reflexivo. Mudanças na conduta em sala de aula por parte de alguns professores foram
constatadas, bem como resistência a mudanças pela falta de conhecimentos teóricos. Tempo
para dedicar-se ao estudo teórico pela jornada de trabalho exaustiva e realidade da prática em
sala de aula, são motivos para uma ação não reflexiva. Conclui-se que uma mudança no
comportamento reflexivo, exige-se, do professor, uma aula bem planejada, proporcionando melhor
conhecimento aos alunos e manifestação de respeito mútuo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Recuperação Paralela como processo de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: recuperação simultânea; ensino e aprendizagem; processo de ensino;
organização pedagógica.
Resumo: A recuperação paralela como processo de ensino e aprendizagem deve propiciar e
favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares. Daí a necessidade de pensar a
escola numa visão emancipadora e de Gestão Democrática através do seu Projeto Político
Pedagógico, construído à partir da sua realidade fiel, na perspectiva de mudança e transformação
e também fazer parte do Plano de Trabalho Docente. Com essa preocupação este trabalho tem
por objetivo interpretar e avaliar as práticas sobre a recuperação paralela junto com os
professores, com a intenção de minimizar os obstáculos caracterizados pelas inúmeras
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contradições, que são determinadas pelas práticas de recuperação de estudos e pelas práticas
avaliativas que tem contribuído para que aconteça os altos índices de evasões e reprovações.
Desta maneira iniciaremos o trabalho organizado junto ao professores com reflexão coletiva sobre
o questionário e em seguida fazer a apresentação do projeto de intervenção e do caderno
pedagógico como subsídios teóricos da implementação do trabalho. Serão oito encontros com
estudos dos textos do Caderno Pedagógico com reflexões coletivas e execução das atividades
propostas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES BARAUCE FREITAS
ORIENTADOR: REGINA APARECIDA MESSIAS GUILHERME
IES: UEPG
Artigo
Título: O Pedagogo como mediador entre a escola e a família
Palavras-chave: Família e Escola. Mediação Pedagógica. Aprendizagem formal e currículo
vivido. Gestão Democrática
Resumo: Este artigo resulta de um Projeto de Intervenção Pedagógica mediante a perspectiva de
pesquisa referente a prática pedagógica que se constitui acerca do papel do/a Pedagogo/a e de
todos os sujeitos sociais que fazem parte do coletivo escolar face as suas participações na
aprendizagem formal das quintas séries do Ensino Fundamental tendo em vista a mediação
pedagógica exercida numa escola pública do Município de Castro, onde se busca que o
cumprimento das metas estipuladas através do planejamento prévio, sejam assumidas por todos
que fazem parte do processo ensino e aprendizagem, as divisões de tarefas sejam exercidas com
as devidas responsabilidades e competências e, que a reflexão, ação, reflexão permeiem as
intenções a serem desenvolvidas tornando estas eficientes,claras e transformadoras. À luz do
aporte teórico que configura este estudo, entre outros autores, destacam-se: Houssaye (2004),
Libâneo (2004), Paro (2007), Pacheco (2003), Luckesi (2005) e Veiga (2005). Na abrangência
desta investigação está delimitada a participação e a presença do/a Pedagogo/a como
articulador/a da ação educativa desenvolvida no cotidiano vivido pelos/as profissionais, alunos/as
e suas famílias buscando à concretização do currículo oficial e praticado, salientando a
participação destes na escola, tendo em vista a ação pedagógica que se configura a partir da
gestão democrática e participativa
Produção Didático-pedagógica
Título: A Reflexão na Prática Pedagógica do Professor da Educação Básica
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Palavras-chave: reflexão; prática pedagógica.
Resumo: O método para este estudo é do tipo qualitativo descritivo. A idéia básica proposta por
Triviños (1987, p. 116) em pesquisa qualitativa é a de que essa se apresenta como alternativa
metodológica frente ao positivismo quantitativista. Seu entendimento sobre a pesquisa qualitativa
leva em conta a abrangência do conceito, à especificidade de sua ação, aos limites deste campo
de investigação. Comenta Triviños (1987) que alguns autores entendem a pesquisa qualitativa
como uma expressão genérica que compreende, por um lado, atividades de investigação que
podem ser denominadas de específicas e, por outro lado, que todas elas podem ser
caracterizadas por traços comuns. Sobre a pesquisa qualitativa, diversos autores compartilham do
mesmo ponto de vista, sobre suas raízes fundadas na Antropologia, alcançando, após, a inserção
nos estudos dos sociólogos e, por fim, irrompendo na investigação educacional (TRIVIÑOS,
op.cit). O ambiente da pesquisa qualitativa é o natural, como fonte direta dos dados, tendo o
pesquisador como instrumento-chave. Sua visão é importante na medida em que envolve o real
social. Tratando-se de pesquisa qualitativa do tipo dialética, parte também, da descrição que
intenta captar não só a aparência do fenômeno, como também sua essência. Busca, porém, as
causas da existência dele, procurando explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se
esforça por intuir as conseqüências que terão para a vida humana (TRIVIÑOS, 1987, p. 129). Gil
(1999), comenta que as pesquisas descritivas têm como principal finalidade a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de
relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. São aquelas
pesquisas que realizam os pesquisadores sociais preocupados com a situação prática e também
as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas comerciais,
partidos políticos, dentre outros. Para este estudo ficou delimitado o corpo de docentes do Colégio
Estadual São Vicente de Paula, instituição de ensino de natureza pública localizado no município
de Pato Branco – PR, composta por 411 alunos matriculados no Ensino Fundamental e com um
corpo docente total de 37 profissionais. Quanto ao número de professores que irão participar do
referido projeto, espera-se trabalhar com, pelo menos, 10 docentes cujos critérios estabelecidos
são descritos na seqüência como determinantes da escolha dos sujeitos da pesquisa: a) ser
professor do Ensino Fundamental, com atuação em qualquer uma das áreas de ensino. b) ser
professor do Colégio Estadual São Vicente de Paula do município de Pato Branco - PR. c) ser
pedagogo do Colégio estadual São Vicente de Paula -Pato Branco - PR O início da intervenção
pedagógica dar- se- á por meio da apresentação do projeto para os professores do Colégio
Estadual São Vicente de Paula, em reunião previamente agendada pela direção do mesmo.
Nesse encontro, será enfatizada a relevância do tema- reflexão sobre a prática pedagógica- para
o colégio num todo. Na oportunidade, além da explanação do projeto, será feito um levantamento
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do número de docentes que desejam participar do mesmo. Deverá ser elaborado um questionário
para que esses docentes interessados na participação do trabalho, respondam. Este questionário
será composto por questões abertas. Esse mesmo questionário será um dos subsídios para a
elaboração do artigo final. Os recursos a serem utilizados para a efetivação deste projeto serão:
coleta de dados ( questionário), textos de referências, data show, diálogo. Serão promovidos
momentos de leitura e discussão de textos sobre a temática. Há ainda a intenção (dependendo do
tempo e da disponibilidade das pessoas), de oportunizar palestras com profissionais
especializados em várias áreas (psicólogos, médicos), cujos conhecimentos são importantes para
os professores, pois numa sala de aula aparecem situações com as quais o educador tem que
lidar e que sem um pouco de conhecimento sobre elas, fica difícil de resolver. Caso haja tempo
hábil, serão vistos alguns filmes relacionados ao dia a dia na escola para que se discuta e haja
troca de idéias e de experiências. O projeto envolve também a elaboração do material didáticopedagógico que será um Caderno Temático para ser trabalhado com os professores do Colégio
Estadual São Vicente de Paula. Também faz parte do projeto, a participação no GTR. Como o
tema central do projeto refere-se à reflexão, planeja-se que um dos encontros com os professores
seja dedicado à questão Indisciplina, já que é um assunto de interesse dos docentes do Colégio
onde o projeto será desenvolvido. Pretende-se trazer para a reflexão e discussão, situações pelas
quais os professores passam em sala de aula e por meio de leitura e interpretação de textos
relativos ao tema, bem como pela troca de experiências, possa haver sugestões de atitudes que
venham a minimizar o problema. As atividades serão desenvolvidas em um ano e meio
aproximadamente, de agosto de 2009 a novembro de 2010. Neste período será elaborado o
projeto de pesquisa, assim como material para a intervenção pedagógica que será aplicada de
agosto de 2010 a novembro de 2010 e, no final, todos os dados coletados farão parte do artigo
científico final.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES DE PAULA
ORIENTADOR: CARLOS WILLIANS JAQUES MORAIS
IES: UEPG
Artigo
Título: Cotidiano escolar e razão comunicativa: entre o diálogo e o embate Palavraschave: Esclarecimento; Linguagem; Práxis Educativa; Formação moral.

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as ações implementadas no Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE), realizadas no Colégio Polivalente, Núcleo Regional de
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Ponta Grossa-PR. Tomou-se como fundamentação teórica os conceitos de esclarecimento e de
educação apresentados por Immanuel Kant e a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. A
questão norteadora desta reflexão trata de delinear como pode se efetivar o diálogo é o princípio da
formação humana e da organização escolar? Quais são as amarras que impossibilitam sua a
efetivação? O desafio que se apresenta é identificar as possibilidades de ação em que de fato as
interações que dizem respeito ao mundo da vida sejam presentes no ambiente escolar, favorecendo
um avanço nos níveis morais das pessoas para que juntos possamos atingir os objetivos pertinentes a
educação, tão necessários a nossa sociedade e ao nosso futuro.

Produção Didático-pedagógica
Título: Olhares pedagógicos sobre os desafios do cotidiano escolar: perspectivas e
enfrentamentos para a escola pública
Palavras-chave: Conhecimento oficial; currículo; escola pública; família; aprendizagem
significativa.
Resumo: Analisando toda a mediação educacional e as dificuldades encontradas quanto à
aprendizagem percebe-se claramente que nem todos os envolvidos estão realmente engajados.
Percebe-se também que há uma grande transferência de atribuições e responsabilidades diante
das dificuldades encontradas. O objetivo desta produção pedagógica é repensar o ensino
democratizando-o, contextualizando e desmitificando a cultura da qual a escola está imbuída.
Para tal, buscar-se-á o posicionamento dos profissionais da educação, da família, dos (das)
educandos (as) sobre as dificuldades encontradas no âmbito das práticas educativas. Contando
também, com sugestões para possíveis mudanças com relação às análises e intervenções
pedagógicas com vistas à concretização do currículo oficial e praticado; sendo este efetivado pelo
planejamento, no qual o mais importante seja a dialética entre a realidade existente para a
realidade desejada. Serão realizadas entrevistas diretas em duas turmas de quinta série para
coletar dados sobre as dificuldades encontradas no transcorrer do processo de aprendizagem, no
Ensino Fundamental . Na intervenção buscaremos a participação e o engajamento dos sujeitos
sociais que fazem parte da realidade escolar investigada. Espera-se que, com o desenvolvimento
desta investigação cada membro do coletivo escolar redescubra o seu papel na dinâmica da
escolarização, contribuindo para o que a aprendizagem se efetive.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO SOUSA
ORIENTADOR: JULIANA TELLES FARIA SUZUKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: Tecnologias digitais aulas tradicionais: possibilidades pedagógicas da informática na
educação
Palavras-chave: Tecnologias em Educação; Informática Educativa; Formação de Professores.
Resumo: O presente artigo discute questões advindas do surgimento das tecnologias no
processo educativo. Teve como objetivo analisar o uso das tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem, no sentido de contribuir para uma reflexão à proposta de trabalho voltada para
ampliar a compreensão de sua utilização no processo educativo. Para focalizar o estudo buscouse na literatura o aporte teórico de autores como Valente (1999), Pimenta (1997), Demo (2004),
Arroyo (2000), dentre outros. Por meio da pesquisa-ação, adotou-se ações para concretização
dos objetivos traçados em três momentos: mapeamento do uso dos recursos tecnológicos,
realização de grupos de estudo e por fim o momento de formação prático no laboratório de
informática. A implementação do projeto permitiu concluir que não basta dotar as escolas de
tecnologia, para que esta seja utilizada de forma adequada no processo de aprendizagem, que,
primeiramente implica a mudança de cultura e hábitos arraigados para que esse processo seja
operacionalizado de forma eficaz. Procura-se, assim, enfatizar a necessidade de uma revisão da
prática pedagógica do professor, como uma condição fundamental para o uso das tecnologias, no
sentido de melhorar o processo de aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Kant e Habermas: esclarecimento e linguagem como ação pedagógica
Palavras-chave: filosofia; educação; razão
Resumo: A partir de um material multimídia, foi estabelecido um roteiro de apresentação da teoria a
partir do qual as discussões em grupo com professores e funcionários do Colégio se pautam. Partimos
da definição de filosofia, apresentada por Saviani, seguindo o referencial kantiano para discutir o
potencial da razão como elemento emancipador do homem. A partir do texto Resposta à Pergunta: O
que é esclarecimento o material objetivou apresentar os conceitos de maioridade e menoridade e suas
implicações para a vivência humana. Na seqüência, buscou-se inserir as criticas presentes, ao
chamado projeto de modernidade que, para muitos autores, não se realizou plenamente. Alguns
pensadores que se dedicaram a criticá-lo, entre eles Adorno e Horkheimer. Para eles, principal canal
de difusão deste equívoco é a Industria Cultural e seu potencial de difusão da informação - mas não do
conhecimento A vida social se organiza a partir de uma ideologia dominante, que se mascara com um
sentido se saber, ou de conhecimento comum e isso traz conseqüências para a sociedade.
Considerando o impasse trazido com a presente reflexão, apresentamos o questionamento decorrente:
como superar a contradição apresentada? E aí encontramos Habermas, com a sua Teoria da Ação
Comunicativa. Apresentamos Habermas e
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o contexto do seu trabalho, desenvolvendo os conceitos definidores da sua teoria e sobre o
desenvolvimento do juízo moral, para que as pessoas, reconhecendo o seu próprio estágio,
possam pela razão superá-lo, possibilitando assim que efetivamente as pessoas possam
desenvolver uma ação comunicativa mais significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES PEREIRA
ORIENTADOR: ISABELLE FIORELLI SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: A formação de professores e dos pedagogos, a partir dos anos de 1990
Palavras-chave: formação de professor - formação do pedagogo LDB - diretrizes curriculares
nacionais para o curso de pedagogia.
Resumo: O presente artigo aborda a formação de professores e pedagogos, a partir da Ditadura
Militar até o contexto atual e a pedagogia histórico-crítica como possibilidade de concepção
norteadora da práxis educativa. Para isso, serão apresentados os principais estudos e
documentos que sustentam a formação desses profissionais na atualidade. Além disso, trata-se
de uma síntese do processo da formação continuada para os professores da rede estadual de
ensino, inclusos no Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) da Secretaria Estadual de
Educação do Paraná (SEED). Buscou-se, portanto, fazer pesquisa bibliográfica com renomados
autores, de produções recentes, na área. Foram destacados os aspectos históricos, conceituais e
legais da temática em questão para, em seguida, desenvolver um projeto de intervenção junto aos
professores de uma escola de Apucarana, Paraná. Conclui-se que tal formação precisa se dar na
universidade, pois, o espaço que se permite que esses profissionais possam ter realmente o
acesso à cultura é nas instituições de ensino superior, além da eminente necessidade de adoção
da pedagogia histórico-crítica como possibilidade da práxis educativa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias em Educação, Formação de Professores, Prática de Ensino.
Resumo: As tecnologias a cada dia tornam-se mais integradas à nossa sociedade. Seu uso fazse necessário no processo educativo, uma vez que a escola não pode desconsiderar questões da
atualidade, correndo o risco de tornar-se uma escola anacrônica. Tendo como objetivo maior
analisar o uso das tecnologias como ferramenta metodológica no processo de ensino e
aprendizagem, propomos este trabalho voltado para a discussão da prática docente, não somente
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com a finalidade de instrumentalizar os professores, mas de possibilitar uma ação educativa mais
significativa em sala de aula. Para tanto, faz-se necessário discutir, refletir, pesquisar e se
capacitar quanto ao uso das tecnologias, visando vencer os desafios propostos, e ainda com
sobriedade explorar o que tem de melhor na utilização desses novos recursos sem que ocorra nos
vultuosos erros de subestimá-las, desperdiçando oportunidades ou atribuir-lhes papéis
miraculosos, superestimando-as. Que neste Caderno Temático o professor possa constituir-se em
recurso útil para a construção de uma metodologia de trabalho a ser desenvolvida no espaço
escolar com as diferentes tecnologias presentes na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES SILVA BARROS
ORIENTADOR: JOSE JOAQUIM PEREIRA MELO
IES: UEM
Artigo
Título: AVALIAÇÃO ESCOLAR: limites e possibilidades na ação pedagógica
Palavras-chave: Educação. Ensino. Aprendizagem. Avaliação. Professor e Aluno.

Resumo: Este artigo é resultado dos estudos realizados durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Para a
elaboração desse trabalho, optou-se pelo estudo da avaliação no âmbito escolar, considerando
ser uma problemática existente nesse espaço, por trazer desafios que não envolvem somente o
professor e o alunado, uma vez que é resultado de uma ação coletiva. A princípio o trabalho
orientou-se em documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, a literatura relacionada ao tema e experiências
vivenciadas profissionalmente. A partir da análise da proposta da SEED que orienta para uma
avaliação democrática, bem como dos índices dos programas oficiais de avaliação, como PROVA
BRASIL, SAEB entre outros que vem apresentando resultados insatisfatórios no que se refere à
prática avaliativa nas escolas. Vale ressaltar que o espaço escolar é um lugar organizado para
discussão e interação de novas propostas, que visam à superação das dificuldades evidenciadas
no processo ensino/aprendizagem/avaliação. Entende-se que é preciso redirecionar a prática
avaliativa para que se efetive um trabalho coletivo.
Produção Didático-pedagógica
Título: O debate acerca da formação de professores e pedagogos a partir dos anos de
1990 Palavras-chave: formação de professor. formação do pedagogo. LDB. diretrizes
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Resumo: O presente artigo aborda a formação de professores e pedagogos, a partir da ditadura
militar até o contexto atual. Para isso, serão apresentados os principais estudos e documentos
que sustentam a formação desses profissionais na atualidade. Buscou-se, portanto, fazer
pesquisa bibliográfica com renomados autores, de produções recentes, na área. Foram
destacados os aspectos históricos, conceituais e legais na formação e profissionalização de
professores e pedagogos. Conclui-se que tal formação precisa se dar na universidade, pois, o
espaço que se permite que esses profissionais possam ter realmente o acesso à cultura é nas
instituições de ensino superior.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO DE FREITAS
ORIENTADOR: MARTA CHAVES
IES: UEM
Artigo
Título: Organização da rotina na educação infantil: contribuições da teoria histórico-cultural
Palavras-chave: Educação Infantil; Teoria/Histórico-Cultural; formação de professores;
tempo/espaço.
Resumo: Este artigo é fruto dos trabalhos desenvolvidos no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE da secretaria da Educação do Estado do Paraná. O presente artigo objetiva
discutir a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, compreendendo seu
percurso histórico e reconhecendo a necessidade de uma educação intencional, amparada por
uma teoria que promova a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, buscamos
aporte teórico nas produções de Vigotsky e Leontiev, expoentes da Teoria Histórico-Cultural. Com
base nesses estudos foi elaborado um material didático para o trabalho com os alunos que versou
sobre a trajetória histórica da Educação Infantil, os conceitos e o significado de aprendizagem e
desenvolvimento infantil, assim como a importância da atividade no desenvolvimento infantil e na
apropriação do conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação escolar: limites e possibilidades na ação pedagógica
Palavras-chave: Avaliação escolar; Educação ; Avaliação Institucional

Resumo: Este trabalho objetiva discutir algumas práticas avaliativas no cotidiano escolar. Nesta
direção, a preocupação será voltada para o caráter instrumental disciplinar e autoritário da
avaliação, que ainda se encontra nas práticas pedagógicas escolares. Sabe-se que a avaliação,
no âmbito da escola, representa importante papel no processo ensino-aprendizagem, no entanto,
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apesar de muito discutida, pouca se avança nessa ação docente, ficando circunscrita, em grande
medida, na sua dimensão técnica. Como resultados, surgem índices preocupantes de evasão e
repetência, tanto nas séries iniciais, quanto nas finais da escola pública, conforme dados
institucionais do SAEB, Prova Brasil e ENEM. Desse modo, boa parte do fracasso escolar
relaciona-se com a utilização de modelos avaliativos inadequados, parciais e/ou fragmentados, o
que se materializa num modelo excludente de escolarização e, por extensão, de sociedade. Mais
ainda, a avaliação do rendimento escolar é utilizada como instrumento discriminatório do aluno,
pelo fato de propor igualdade de condições a classes heterogêneas, com realidades diferentes.
Na busca da superação reducionista da avaliação escolar, propõe-se uma discussão teórica e
prática que contribua para o seu avanço qualitativo. Nessa perspectiva, a avaliação tem a função
de identificar o processo de aprendizagem, bem como, verificar se os objetivos propostos quanto
à aquisição de conhecimentos foram alcançados, diagnosticando as dificuldades e/ou problemas
que permeiam essa prática. Isto posto, reivindica-se um repensar crítico sobre a avaliação cujo
resultado seja uma ação transformadora, portanto, promotora dos agentes envolvidos no processo
ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DO ROZARIO PLASSAS DE SOUZA
ORIENTADOR: VERA LUCIA MARTINIAK
IES: UEPG
Artigo
Título: A orientação profissional e o mundo do trabalho: uma experiência com adolescentes na
escola pública.
Palavras-chave: Ensino Médio; Escolha profissional; Mundo do trabalho
Resumo: O artigo tem por finalidade divulgar os resultados da intervenção pedagógica realizada
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2009, em que se procurou contribuir com
uma reflexão sobre a questão da escolha profissional, envolvendo alunos do Ensino Médio, da
escola pública do município de Ponta Grossa, Paraná. A proposta de intervenção se deu por meio
de oficinas pedagógicas nas quais foram realizadas diversas atividades cujo foco esteve voltado
para a dificuldade de os alunos escolherem uma profissão de forma mais responsável. A Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96 apregoa que A educação escolar deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e cabe à escola o desafio de ser um dos canais que pode levar
o homem ao exercício da cidadania plena. Para tanto, a escola necessita acompanhar as
mudanças sociais, estimular e desenvolver saberes, oportunizando ao aluno vivenciar novas
experiências que o levem a tomar decisões. Assim, o desenvolvimento de atividades de

Pedagogia 2009
orientação profissional que trate da relação homem e trabalho é essencial dentro do contexto
escolar. Objetivou-se contribuir com os alunos na tomada de decisões satisfatórias para a escolha
da profissão proporcionando um processo de reflexões e vivências; compartilhar idéias sobre
diferentes profissões; auxiliar o jovem a perceber-se enquanto ser singular, com peculiaridades
próprias, potencialidades comprovadas e possibilidades amplas; estimular a exploração de fontes
de informações sobre as profissões e cursos ofertados pelas instituições de ensino superior.
Produção Didático-pedagógica
Título: Organização da Rotina na Educação Infantil: Contribuições da teoria histórico-cultural
Palavras-chave: Educação Infantil; Teoria/Histórico-Cultural; formação de professores;
tempo/espaço.
Resumo: No Brasil até a década de 1980 a Educação Infantil vinculava-se à saúde e assistência,
com atuação de profissionais sem formação específica. Apesar da evidência que a educação das
crianças pequenas assumiu no âmbito educacional brasileiro, faltam ações e investimentos que
firmem práticas educativas e que considerem a organização da rotina como algo significativo para
a aprendizagem das crianças. A organização da rotina deve ser considerada a partir de ações
articuladas e fundamentadas, competindo aos profissionais sua prática com um amparo teórico
que contemple o trabalho intencional e sistematizado, onde o educador compreenda suas ações
educativas como elemento essencial ao processo de aprendizagem e desenvolvimento. A
organização do tempo e do espaço na Educação Infantil pressupõe pensar no estabelecimento de
uma sequência básica de atividades diárias, com uma disposição temporal dos trabalhos
presentes no cotidiano, aberto às possibilidades artísticas e lúdicas, se configurando como lugar
de interação, aprendizagem e socialização, propício ao desenvolvimento das crianças, com
mediações do professor, tendo como referência as contribuições da Teoria Histórico-Cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
ORIENTADOR: ANA MARIA PETRAITIS LIBLIK
IES: UFPR
Artigo
Título: Avaliação da Aprendizagem Escolar
Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem Escolar. Formação de Professores. Conhecimento.
Escola.
Resumo: Este artigo apresenta aos Profissionais da Educação uma análise sobre o processo da
avaliação da aprendizagem escolar. O assunto é discutido com base em diversos pensadores do
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assunto na educação brasileira. Este artigo visa mostrar qual a concepção de avaliação dos
Professores e como isso reflete na prática pedagógica de sala de aula. Para isso, foi investigada a
concepção de avaliação da aprendizagem demonstrada nos planos de trabalho docente e nos
instrumentos avaliativos dos professores que atuam no ensino médio de um Colégio Estadual do
Paraná, no município de Curitiba. Foi necessário analisar os elementos teóricos e legais da
Deliberação 007/99 da Secretaria de Educação do Estado do Paraná que caracterizam as
diferentes concepções e modelos de avaliação da aprendizagem escolar. Desta forma, a
concepção de avaliação foi investigada para identificar os fundamentos da prática docente e as
intencionalidades do processo de ensino/ aprendizagem por parte do professor. Este artigo partese do pressuposto que a avaliação relaciona-se com o direito de aprender dos alunos e a
consciência de ensinar do professor.
Produção Didático-pedagógica
Título: Orientação Profissional e o Mundo do Trabalho
Palavras-chave: Ensino Médio; escolha profissional; comunidade presencial
Resumo: A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, apregoa que A educação escolar
deverá vincular-se ao mundo do trabalho cabe à escola o desafio de ser um dos canais que pode
levar o homem ao exercício da cidadania plena. O atual mercado de trabalho está cada vez mais
diversificado exigindo um profissional qualificado. A escola necessita acompanhar as mudanças
sociais, estimular e desenvolver saberes, oportunizando ao aluno vivenciar novas experiências
que o levem tomar decisões. O desenvolvimento de atividades de orientação profissional que trate
da relação homem e trabalho é essencial dentro do contexto escolar. Assim, objetiva-se: contribuir
com os alunos na tomada de decisões satisfatórias para a escolha da profissão proporcionando
um processo de reflexões e vivências; incentivar a inserção do jovem no mundo do trabalho;
compartilhar idéias sobre diferentes profissões; auxiliar o jovem a perceber-se enquanto ser
singular, com peculiaridades próprias, potencialidades comprovadas e possibilidades amplas;
estimular a exploração de fontes de informações de cursos ofertados pelas instituições escolares.
Esta pesquisa é de cunho qualitativo sustentada pela vertente da pesquisa-ação envolvendo
alunos da 1ª série do Colégio Estadual Regente Feijó, Ponta Grossa, Paraná em oficinas
pedagógicas onde serão realizadas diversas atividades sobre o assunto.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ELENA DOS SANTOS DE SOUZA
ORIENTADOR: NILVA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
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Artigo
Título: Projeto Político-Pedagógico: a relação teoria e prática no cotidiano da escola Palavraschave: Projeto político-pedagógico; Pedagogia histórico-crítica; Articulação teoria/prática
Resumo: Este artigo tendo como objeto de estudo o Projeto Político-Pedagógico, objetiva analisar
a teoria contida nesse documento e a prática pedagógica desenvolvida na Instituição. Para este
estudo, recorre-se a uma bibliografia existente na área e, paralelo, uma intervenção no espaço
escolar, numa abordagem qualitativa. O campo de pesquisa, um colégio da Rede Pública
Estadual de Educação, localizado no município de Marilena – PR e os , docentes da Instituição. A
caminhada desta pedagoga na área educacional vem evidenciando uma desarticulação entre o
proposto no texto do Projeto Político-Pedagógico e a prática pedagógica desenvolvida na escola.
Problema este que impulsionou o estudo, ora apresentado. A Instituição, quando da construção do
Projeto Político-Pedagógico fez opção por uma concepção pedagógica, a Pedagogia Progressista
Histórico-Crítica. Esta, busca a valorização da escola e a garantia do acesso ao saber
historicamente produzido às camadas populares como instrumento de luta pela transformação da
sociedade. Nesta perspectiva, a Instituição constituiu seu Projeto Político-Pedagógico enquanto
identidade da escola. Com a intervenção, os docentes perceberam que nem sempre a prática
pedagógica vivenciada está em consonância com o proposto no Projeto,apontando a necessidade
de estudos para que a relação teoria/prática de fato se efetive na escola

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação da Aprendizagem Escolar
Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem Escolar, Formação de Professores, Conhecimento,
Escola.
Resumo: A Unidade apresentada é a terceira deste Caderno Pedagógico. Esta produção é
composta de uma unidade pedagógica, que fundamenta a avaliação da aprendizagem escolar no
Brasil e no Paraná, com algumas sugestões de leituras complementares e indicações de
endereços eletrônicos para aprofundar conhecimentos sobre o assunto e, em seguida,
apresentam-se propostas de atividades com dinâmicas de grupo e algumas questões de reflexão
para os Professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ELISABETE DA SILVA PERES HENRIQUE
ORIENTADOR: ROSANGELA CELIA FAUSTINO
IES: UEM
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Artigo
Título: Formação Continuada dos Professores e Educação a Distância
Palavras-chave: políticas públicas. Educação a Distância. Tecnologia.

Resumo: Este artigo é resultado de estudos de pesquisas anos de 2009 e 2010 durante o
desenvolvimento do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado
da Educação do Estado do Paraná, realizado na Universidade Estadual de Maringá. Caracterizase como a última etapa de participação no Programa. Os estudos focaram as políticas públicas de
formação continuada dos professores e a Educação a Distância. O tema escolhido originou-se da
necessidade vivenciada na escola, onde grande parte dos professores não é efetiva, são
contratados após o inicio do ano letivo, e não participam das Semanas Pedagógicas. Fato comum
e ainda não resolvido nas escolas da rede estadual. O trabalho enfatizou a importância da
formação continuada dos educadores elegendo a escola como espaço de construção e
ressignificação do fazer pedagógico, a partir de novos paradigmas, construindo um
comprometimento coletivo com o processo de ensino aprendizagem capaz de promover a
autonomia profissional. Para a realização do proposto, foram formados grupos de estudos
presenciais e na modalidade a distância, com o objetivo de capacitar professores e técnicoadministrativos a utilizar os recursos tecnológicos que a escola dispõe. Para tanto, recorremos à
perspectiva do materialismo histórico, para uma leitura crítica das políticas públicas
contemporâneas e das atuais legislações direcionadas à educação, analise do momento em que
foram sancionadas as diretrizes curriculares, formas de organização dos sistemas, para então
compreender as relações de poder que estão implícitas nas decisões administrativas e
pedagógicas. Estes princípios estão embasados, pedagogicamente, na teoria histórico-crítica,
Produção Didático-pedagógica
Título: Projeto Político-Pedagógico: a relação teoria e prática no cotidiano da escola Palavraschave: Projeto Político-Pedagógico; Pedagogia Histórico-Crítica; Articulação teoria e prática
Resumo: Retomar o texto do Projeto político-pedagógico, objeto de investigação, identificando a
fundamentação teórico-metodológica contida no documento, a articulação deste à prática
pedagógica que vem sendo desenvolvida, na perspectiva de subsidiar o coletivo da instituição
para que revejam a própria prática constitui o objeto geral de trabalho desta intervenção, na forma
de uma Unidade Didática. Na caminhada, utilizando-se a capacitação docente buscar-se-á um
estudo das concepções pedagógicas presentes no cenário educacional e nestas, o projeto
pensado para a escola e aprofundar estudos sobre a pedagogia histórico-crítica, base de
sustentação da prática pedagógica delineada para a instituição, identificando o projeto pensado
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pela escola. Espera-se que a Unidade Didática pensada e organizada em quatro Momentos
específicos, mas articulados entre si, mobilize os educadores na busca de um aprofundamento
teórico e da qualificação do processo ensino e aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA GENUACELE GONCALVES
ORIENTADOR: MARIA ANTONIA DE SOUZA
IES: UEPG
Artigo
Título: Repensando Estratégias para Superar o Fracasso Escolar
Palavras-chave: Estratégias. Fracasso escolar. Investigação.

Resumo: O presente artigo traz reflexões sobre a escola pública e sobre a relação entre a
reprovação e a evasão escolar, na tentativa de propor alternativas à gestão e prática
pedagógicas. Focaliza criança como sujeito passível de conhecimento sem êxito e a família como
elemento essencial na formação e motivação do aluno para o estudo. A escola como responsável
em promover ações que visem a inclusão daquelas crianças que podem ficar fora do processo de
escolarização em virtude da inadequação do processo. Também o professor como sujeito
construtor de saberes, provedor de ensino e promoção de indivíduos. Assim, a investigação das
causas e o trabalho de intervenção com aluno em risco de reprovação e evasão. A alternativa
consistiu em desenvolver num processo participativo, formas de trabalho que possibilitassem
envolvimento dos segmentos na promoção de sucesso escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação Continuada dos Professores e Educação a Distância
Palavras-chave: Professores/Constituição/Educação/tecnologia /formação

Resumo: Na década de 1990 foram implantas políticas públicas educacionais que enfatizaram a
formação de professores. O artigo 80 da LDB 9394/96, regulamenta o uso da Educação a
Distância, como forma de capacitação permanente, estendendo-a para todos os níveis e
modalidades de ensino. Devido à legalidade e o incremento das tecnologias de informação e de
comunicação, a SEED implementou no estado a formação continuada através da modalidade. O
artigo 67 da LDB 9394, assegura aos profissionais da educação, o direito ao aperfeiçoamento
constante. Os Referenciais para Formação de Professores ratificam essa orientação, destacando,
que os processos de formação continuada realizarão na escola e em ações das Secretarias de
Educação e outras instituições formadoras. Sendo a escola espaço do aperfeiçoamento da
profissão, onde professores e demais funcionários constroem suas práticas através de debates,
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estudos, amparados nas Leis e Diretrizes da Educação e nas normas internas, o que resulta em
mudanças pessoais e profissionais. Para tanto, propusemos no trabalho de Implementação
Pedagógica, Grupos de Estudos, com o objetivo de integrar professores e funcionários na
Proposta Pedagógica do Colégio e propiciar utilização dos recursos tecnológicos. Será 10
unidades, certificação de 40 horas, com encontros presenciais e a distância, utilizando a
plataforma Moodle da UEM.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA GORETTI FERREIRA DE ALMEIDA
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A complementaridade entre o teórico e o prático como fundamento para o ensino de
história: a necessária aproximação entre a produção acadêmica e a docência na escola Palavraschave: Universidade; Escola; História; Educação; Sociedade.
Resumo: O abismo existente entre o que é produzido pela academia e o que é ensinado em sala
de aula nas escolas públicas continua sendo um problema difícil de ser solucionado. Nem sempre
a teoria conseguiu caminhar de forma conjugada ao campo prático, muitas das vezes, notamos
que embora as escolas fossem alvos de estudos pedagógicos dos mais variados e por mais que
diversos educadores pesquisem sobre o tema, ainda assim prevalece uma divisão entre essas
duas instituições, Escola e Universidade, é como se ambas fossem entidades desvinculadas em
sua essência. A Universidade, cuidando da reflexão, desenvolvimento da crítica e da pesquisa e a
Escola, reproduzindo uma forma de saber que atua desvinculada da realidade. A mudança dessa
situação é necessária e fundamental para o alcance de uma educação pública de qualidade.
Nesse sentido, a proposta desse estudo envolve uma relação mais próxima entre o saber
produzido na academia e a prática da sala de aula, visto que esses dois fluxos não podem
continuar atuando de forma dividida. A obra Casa-Grande & Senzala de Gilberto Freyre serviu
como um meio de diminuir esse distanciamento, permitindo uma discussão ampla sobre a
sociedade brasileira na sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecendo Proposições para Superação do Fracasso Escolar
Palavras-chave: Escola – repetência - desistência - intervenção.

Resumo: A finalidade deste caderno é compartilhar com algumas questões no intuito de auxiliar
os professores a compreenderem as causas do fracasso escolar e dessa forma propiciar
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momentos de estudo e reflexão acerca do problema e a partir dos encontros obterem alternativas para
suplantar a desistência e repetência de 5ª e 6ª séries, bem como a indiferença do aluno frente à
aprendizagem. Objetivos: Contribuir com a qualificação e embasamento teórico que permita conhecer
as características dos alunos com dificuldades de aprendizagem, evitando-se a exclusão escolar.
Analisar as causas da indiferença dos alunos frente à aprendizagem e propor estratégias para superar
as dificuldades. Refletir sobre os conteúdos contidos no caderno temático, submetendo-os a discussão
e prática pedagógica. Metodologia: O projeto de intervenção será desenvolvido na escola através de
encontros presenciais que possam favorecer a dialogicidade entre os professores que estiverem
atuando nas 5ª e 6ª séries, com alunos retido em anos anteriores e os sujeitos a retenção com o intuito
de ouvi-los sobre a vida escolar, também com seus progenitores. A modalidade será desenvolvida pela
realização de análises e reflexão de textos norteadores que abordem situações que possam contribuir
com a prática de sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA HELENA CANDIDA BATISTA
ORIENTADOR: SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO
IES: UEM
Artigo
Título: Repensando a formação continuada do pedagogo na perspectiva da mediação dialética
Palavras-chave: Professor Pedagogo. Formação Continuada. Mediação Dialética. Práticas
Pedagógicas
Resumo: O objetivo deste artigo é o de repensar a Formação Continuada do Pedagogo,
ressaltando o papel fundamental como mediador do conhecimento no processo de ensino e
aprendizagem, sendo subsidiado no Projeto de Intervenção, desenvolvido no segundo semestre
de 2010 que teve também como foco repensar a atuação desse profissional no âmbito escolar. O
projeto fundamentou-se teoricamente nos princípios filosóficos da Mediação Dialética, que
possibilita a transposição dos conhecimentos científicos em conteúdos de ensino, visando uma
educação em que o contexto de sala de aula seja um espaço de união entre a teoria e a prática.
Esse projeto propôs aos pedagogos participantes uma discussão da relevância de suas ações
como mediadores da aprendizagem, tendo como marco teórico: Saviani (2007); Pimenta (1991);
Gasparin (2007); Arnoni (2007) e outros. Utilizou-se a concepção histórico-crítica, que resgata a
importância de transmitir os conteúdos historicamente produzidos e oficialmente necessários,
possibilitando uma tomada de consciência e emancipação do sujeito na sociedade de classes e
concebe a mediação do professor e o saber elaborado ao desenvolvimento intelectual e social do
aluno. Nesta pesquisa procurou-se analisar como a prática pedagógica e o conhecimento são
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organizados e ensinados na escola. Como resultado foi possível evidenciar que o professor
pedagogo deve buscar uma postura dialética e que as situações de ensino devem ser mediadas e
organizadas intencionalmente pelo professor para que os alunos se apropriem das ferramentas
necessárias à transformação da realidade social.
Produção Didático-pedagógica
Título: A casa-grande e a senzala: reflexos na contemporaneidade
Palavras-chave: História. Casa-Grande. Senzala.

Resumo: O abismo existente entre o que é produzido pela academia e o que é praticado em sala
de aula, em específico nas escolas públicas, continua sendo um problema de difícil solução. Nem
sempre a teoria conseguiu caminhar de forma conjugada ao campo prático, muitas das vezes,
notamos que embora as escolas fossem alvos de estudos pedagógicos dos mais variados e por
mais que diversos educadores pesquisem sobre o tema, ainda assim prevalece uma divisão entre
essas duas instituições é como se ambas fossem entidades desvinculadas em sua essência. A
Universidade, cuidando da reflexão, desenvolvimento da criticidade e da produção de pesquisa, a
Escola, a reprodução de uma forma de saber que atuava desvinculado da realidade. Na tentativa
de trazer um pouco desse conhecimento acadêmico para sala de aula, buscamos um debate
historiográfico fundamental quando ambicionamos tratar do Brasil colonial, da vida nos engenhos
e da relação entre senhores e escravos. Casa-Grande & Senzala de Gilberto Freyre é o cerne de
muito do que foi e é discutido ainda hoje sobre esse período, por essa razão ocupa quase a
totalidade da fundamentação teórica, nos permitindo refletir sobre diversas questões de raça,
cultura e política atuais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA HELENA DE SOUZA
ORIENTADOR: ISABELLE FIORELLI SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: A implementação da pedagogia histórico-crítica no currículo escolar do ensino fundamental
Palavras-chave: Tendências Pedagógicas; Currículo; Pedagogia Histórico-Crítica
Resumo: O objetivo deste artigo é propor uma reflexão e análise sobre as tendências
pedagógicas e um estudo mais direcionado sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, sua contribuição
e implementação no currículo do ensino fundamental do Estado do Paraná. Trata-se de uma
etapa do processo da formação continuada destinada aos professores inclusos no Programa de
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Desenvolvimento da Educação (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED), a
fim de promover aos professores uma nova práxis educativa. Observou-se uma imediata mudança
de postura destes ao encaminharem o planejamento e os conteúdos escolares. Compreenderam
a importância dos conteúdos, que este devem ser tratados como uma necessidade pessoal e
social, que devem ser trabalhados nas várias dimensões possíveis, dentro de uma totalidade,
exercendo assim uma função formadora nos educandos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Repensando a formação continuada do pedagogo
Palavras-chave: Professor Pedagogo. Formação Continuada. Mediação Dialética e Práticas
Pedagógica.
Resumo: O presente curso tem como finalidade analisar a formação continuada do pedagogo,
bem como sua atuação no âmbito escolar, fundamentando-se teoricamente nos princípios
filosóficos da Mediação Dialética, a qual possibilita a transposição dos conhecimentos científicos
em conteúdos de ensino, visando uma educação em que o contexto de sala de aula seja um
espaço de tensão entre a teoria e a prática. E, ainda esse estudo propõe aos pedagogos uma
discussão da relevância de suas ações como mediadores da aprendizagem, tendo como marco
teórico: Saviani (2007); Pimenta (1991); Gasparin ( 2007); Arnoni (2007) e outros. É com esse
objetivo que se vê a importância da formação continuada do pedagogo para o crescimento
individual e profissional tanto dele como dos envolvidos no contexto da escola. Nesse sentido, o
pedagogo necessita participar de curso que o torne fundamentado teoricamente para que com a
apropriação do saber possa contribuir com a mediação dos conteúdos em sala de aula pelo
professor. Diante disso, esse curso se justifica uma vez que a formação continuada fornecerá
subsídios na superação da didática posta pela metodologia da mediação dialética. Espera-se que
essa discussão possibilite aos pedagogos um referencial teórico e uma prática educativa
transformadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA HELENA NISGOSKI VAN DER VINNE
ORIENTADOR: REGINA APARECIDA MESSIAS GUILHERME
IES: UEPG
Artigo
Título: Relações parentais na escola
Palavras-chave: relação parental; participação familiar; pais; processo educativo.
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Resumo: O presente artigo apresenta reflexões sobre a importância e a forma de como ocorre a
participação de pais na escola e na vida estudantil de seus filhos. Frente aos conflitos e ao
afastamento que parece caracterizar tais relações, estas foram investigadas na Escola Estadual
Castrolanda, situada na zona rural, em Castro-PR. Foram desenvolvidas ações visando identificar
as dificuldades e a adaptação dos alunos na quinta série, os elementos familiares e o
relacionamento família-escola, através de entrevistas e discussões em encontros com os alunos,
professores e pais. A maioria absoluta dos alunos (95%) teve dificuldades no início da quinta
série(sexto ano), especificamente a adaptação ao horário, as avaliações, as atividades escolares
e aos conteúdos específicos da quinta série. Neste período, verificou-seque nessa escola o
envolvimento dos pais na educação dos filhos é heterogêneo,com predomínio de uma
participação passiva ou limitada. O que contrasta com a percepção dos pais sobre a alta
importância atribuída a educação como elemento transformador da vida de seus filhos. Todos os
atores envolvidos na educação dos alunos desejam um envolvimento parental mais participativo.
Os professores consideram a participação dos pais insuficiente, desinteressada e pouco
responsável. Na escola investigada é necessário delimitar mais precisamente o papel de cada
uma das partes envolvidas no processo educativo das crianças,buscando estratégias conjuntas
para alcançarem objetivos comuns, uma educação cidadã de qualidade e que se volte para a
consolidada participação e importância das relações parentais.
Produção Didático-pedagógica
Título: A implementação da pedagogia histórico-crítica no currículo escolar Palavraschave: Tendências Pedagógicas, Currículo e Pedagogia Histórico-Crítica

Resumo: O objetivo deste artigo é propor uma reflexão e análise sobre as tendências
pedagógicas e um estudo mais direcionado sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, sua contribuição
e implementação no currículo do ensino fundamental do Estado do Paraná, por meio da formação
destinada aos professores inclusos no Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) da
Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED), a fim de promover aos professores uma
nova práxis educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA HELENA ROCHA
ORIENTADOR: IVANA VERALDO
IES: UEM
Artigo
Título: Ressignificando o Papel do Pedagogo na Escola Pública
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Palavras-chave: Professor Pedagogo. Trabalho Pedagógico. Gestão Democrática. Escola
Pública.
Resumo: Nosso objetivo é abordar questões referentes à prática cotidiana do professor pedagogo
em escola pública. Esse profissional foi impactado, como todos os trabalhadores, pelas
consequências da história e da política econômica recente. Seu trabalho tem sido precarizado e
descaracterizado, secundarizando o sentido pedagógico. Muitas vezes, ele é interpretado como
burocrata, disciplinador de alunos, fiscalizador de professores e profissional multitarefa.
Discutiremos a possibilidade de, no atual contexto histórico, o professor pedagogo atuar como
profissional capaz de nortear sua prática com vistas ao aprimoramento da ação pedagógica,
recuperando sua função primeira. Para tanto, será necessário enveredarmos por uma reflexão
sobre as funções sociais que a escola pública da atualidade tem cumprido, do ponto de vista legal
e real. Assim, poderemos, sob o olhar da legalidade, provocar reflexões no sentido de
redimensionar a qualidade do trabalho pedagógico. Pretendemos, também, compreender como o
pedagogo pode contribuir para a sistematização de um trabalho pedagógico coletivo como
ferramenta que mobilize a ação gestora/coordenadora de forma participativa e democrática na
escola pública.
Produção Didático-pedagógica
Título: O pedagogo na escola pública: teoria e prática
Palavras-chave: professor pedagogo; mediador; trabalho pedagógico; escola pública
Resumo: O presente caderno é resultado de leituras e reflexões que fizemos a respeito do papel
que o professor pedagogo tem desempenhado ou pode desempenhar na escola pública. O
referencial teórico que deu suporte ao trabalho consistiu de estudos e pesquisas que tinham como
objetivo redimensionar o trabalho pedagógico desse profissional a partir de uma reflexão
sistemática. Buscamos amparo na legislação educacional e no princípio teórico de vários autores
que abordam a mesma temática. A ênfase da abordagem consiste na organização das funções do
pedagogo no cotidiano da escola ao exercer sua função como mediador das relações, redefinindo
o seu real papel no processo pedagógico. Ao longo do percurso, estudaremos, então, as unidades
que integram este caderno, as quais foram elaboradas para um grupo de estudos por meio de
curso de extensão da Universidade Estadual de Maringá.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA INES DOS SANTOS AGULHAS
ORIENTADOR: REGINA TAAM
IES: UEM
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Artigo
Título: Professor Pedagogo: Uma reflexão sobre sua práxis.
Palavras-chave: Função do pedagogo; prática e reflexão; ensino-aprendizagem; valorização do
profissional.
Resumo: Este Artigo Científico apresenta o resultado da participação do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE - realizado na Universidade Estadual de Maringá, sob a
orientação da professora Dra. Regina Taam, onde o objetivo era discutir a prática pedagógica,
formação e papel do pedagogo na organização do trabalho escolar, proporcionando momentos de
reflexões, a fim de compreender através de análises de situações concretas as reais
possibilidades de sua função e como este pedagogo pode redimensionar sua prática pedagógica,
contribuindo desta forma para a organização do corpo docente e discente de forma democrática e
produtiva. Para alcançar este objetivo, foi realizado um curso envolvendo professores através do
qual se abordou as questões referentes ao papel do pedagogo na contribuição do trabalho dos
professores. No desenvolvimento prático deste trabalho, buscou-se a possibilidade de um avanço
de idéias que levantassem a reflexão sobre o papel do orientador no contexto escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Professor Pedagogo: Uma reflexão sobre sua práxis.
Palavras-chave: Classes Sociais; conflitos; hierarquia; identidade profissional; reflexão. Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo discutir a prática pedagógica, formação e papel do pedagogo
na organização do trabalho escolar, proporcionando momentos de reflexões, a fim de
compreender através de análises de situações concretas as reais possibilidades de sua função e
como este pedagogo pode redimensionar sua prática pedagógica, contribuindo desta forma para a
organização do corpo docente e discente de forma democrática e produtiva. A intenção é buscar
juntos com outros pedagogos possibilidades que avancem na constituição de uma nova síntese
que reflita as exigências do momento presente e leve em conta a formação do pedagogo e tudo o
que ele é capaz de realizar, em benefício da escola pública. Inicialmente a proposta é fazer uma
revisão da literatura, para uma compreensão histórica do problema, levantar aspectos dos
especialistas da educação de ontem a fim de realizar uma nova síntese com que é exigido do
pedagogo hoje. Sempre me inquietou a atuação do profissional da orientação pedagógica na
escola, razão pela qual buscarei através deste trabalho, se não solucionar os problemas
existentes, ao menos contribuir para a uma discussão com meus pares e demais profissionais da
educação, na busca por uma melhor qualidade na educação pública, defendendo como principal
idéia a necessidade da participação de todos os envolvidos no processo educacional, escola e
sociedade.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ISABEL FIORIM
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: O papel dos pais na educação escolar: uma experiência com quintas séries Palavraschave: Família e escola. Ensino Fundamental. Aprendizagem. Formação de professores.
Resumo: No Brasil, principalmente na escola pública, sabe-se que o fracasso escolar ocorre por
vários motivos, à maioria associado à classe social, onde os baixos níveis de escolaridade e a
baixa renda da clientela escolar são fatores que refletem negativamente tanto na formação, como
na participação dos pais na escola e no acompanhamento da aprendizagem de seus filhos. Muitos
fatores contribuem para a existência do alto índice de repetência, porém um dos que tem
contribuído para o insucesso escolar é o pouco compromisso dos pais com a educação escolar
dos filhos. Tendências atuais de gestão escolar, voltadas para a presença dos pais e da
comunidade na escola, procuram maior participação e envolvimento das famílias com o processo
de aprendizagem dos alunos em busca de melhorias, produtividade e qualidade no ensino público.
Destacam que o apoio da família é fundamental para um bom desenvolvimento físico, social e
educacional da criança e do adolescente. Sendo assim, na perspectiva de diminuir os índices de
repetência visou-se construir uma parceria entre escola e família, desenvolvendo ações que
levassem os pais a conscientizarem-se da importância que tem a sua participação e apoio para a
melhoria do aprendizado de seus filhos, e consequentemente para o sucesso escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A participação da Família na escola
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Não disponível

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA JOSE DA CRUZ QUIRINO LEAL
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A função social da escola expressa no projeto político-pedagógico
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Palavras-chave: Escola; Função Social; Projeto Pedagógico.
Resumo: Este artigo se refere à necessidade de reflexão entre educadores e educandos atuantes
no ensino médio noturno. Estabelecer comunicação e diálogo no ambiente escolar de forma a
pensar e construir ações coletivas para inovar e emancipar, num contexto social mais amplo, com
o intuito de amenizar o insucesso escolar que a tempo persiste sem mudanças significativas. A
pesquisa aqui apresentada pretende explicitar as relações internas e externas que direcionam os
trabalhos pedagógicos, realidades e inteirações para a composição do projeto políticopedagógico. Analisa-se a função social da escola buscando sua identidade na comunidade
escolar e as finalidades para a educação básica. O texto apresentado, apoia-se em resultados
obtidos a partir da pesquisa realizada em um colégio público do Estado do Paraná com alunos dos
primeiros anos do ensino médio noturno, professores, e representantes dos diversos setores que
compõem o Estabelecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: A função social da escola expressa no projeto políticopedagógico Palavras-chave: escola;função social; projeto pedagógico
Resumo: A Unidade Didática tem por objetivo dar suporte à implementação do projeto de
intervenção pedagógica na escola, sob o tema: A função social da escola expressa no projeto
político-pedagógico. Nela busca-se colocar modelos de atividades para cada objetivo e/ou
estratégia, com o intuito de direcionar
os
diferentes grupos que a compõem. O projeto,
bem como esta unidade didática

que

ocomplementa, pretende

aproximar-se dos

educandos, corpo docente e comunidade para conhecê-la. E, a partir dos dados coletados,
desenvolver mecanismos de combate ao fracasso escolar dos primeiros anos do ensino médio
noturno. A metodologia da pesquisa é o questionamento, onde espera-se através de análise e
discussão das respostas obtidas, novos rumos e possibilidades de entendimento da realidade e as
necessidades impostas pelo mundo do trabalho, escola, família e comunidade. Ao se fazer a
leitura crítica deste universo, busca-se definições de modo individual e coletivo em que todos
cresçam em conhecimento e autonomia.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA JOSE SASTRE DE CARVALHO
ORIENTADOR: JOSE APARECIDO CELORIO
IES: UEM
Artigo
Título: sentido da vida, vocação e escolha profissional
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Palavras-chave: Sentido da vida; Vocação; Profissão; Educação; Teoria do Fruto do Carvalho.
Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de “reflexões sobre a Vocação e a Profissão
entre estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Vera Cruz que teve início após a
realização de uma atividade em que os alunos do 1º ano do Ensino Médio fizeram sua
autobiografia e nela relataram fatos citando suas dificuldades afetivo-emocionais (problemas nas
relações familiares e interpessoais), anseios, sonhos, bem como aspectos emocionais positivos e
negativos com destaque para a vontade de ser feliz. Diante disso, tendo como pressupostos
teóricos a busca do Sentido da Vida, preconizada por Viktor Frankl e a Teoria do Fruto do
Carvalho de James Hillman, propomos a elaboração de ações para levar os alunos à reflexão
sobre os vários aspectos envolvidos no momento da escolha profissional e, por conseguinte,
instigá-los a pensar se por trás dessa escolha há um sentido, uma vocação, que toda pessoa deve
encontrar. A questão que nos mobiliza é saber como os alunos e alunas podem encontrar
caminhos que os levem a uma escolha consciente ou ao encontro de um sentido para a vida.
Dessa forma, os alunos puderam vivenciar momentos de reflexão para uma escolha de profissão,
atentando-se à sua vocação, ao sentido que a vida tem para eles.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sentido da vida e escolha vocacional: uma proposta de atividade pedagógica na
perspectiva da teoria do fruto do carvalho de James Hillman.
Palavras-chave: Vocação; profissão; reflexão
Resumo: Este Caderno Pedagógico é resultante de reflexões sobre vocação e profissão , visando
levar subsídios aos alunos do ensino médio para uma escolha profissional refletida sem perder de
vista sua vocação. Em atividade realizada com alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Vera Cruz, muitos jovens relataram em suas autobiografias as dificuldades afetivoemocionais (problemas nas relações familiares e interpessoais), anseios, sonhos, bem como
aspectos emocionais positivos, com destaque para a vontade de ser feliz. Na realidade desses
jovens, constata-se que a maioria deles não tem clareza sobre sua vocação e não conseguem
perceber o sentido que têm suas vidas. Essa falta de clareza dificulta a escolha de uma profissão.
Nesta perspectiva as atividades a serem realizadas auxiliarão os alunos a terem melhores
condições de se conhecer cada vez mais e assim definir melhor quem eles querem vir a ser.
Discutir na escola sobre a vocação e profissão se torna muito importante no mundo atual, visto
que nossos jovens necessitam de uma orientação, de refletir sobre si mesmos e definir sua
escolha profissional. Para atingir os objetivos propostos serão realizados encontros periódicos
com os alunos distribuídos entre dinâmicas de grupo, análise de filmes e textos e dramatização.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA LAURETE DE SOUZA CHAGAS
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA PIZOLI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Implicações para a formação docente no ensino profissional de nível médio: discussão e
análise às novas exigências.
Palavras-chave: Educação e Trabalho; Políticas Públicas para o Ensino Médio; Ensino
Profissionalizante; Formação Docente.
Resumo: o presente artigo tem por objetivo enfatizar os avanços e retrocessos da educação
profissional no Brasil, com ênfase ao Estado do Paraná, com vista a discutir sobre a realidade
desse ensino em nosso Estado, apontando seus principais gargalos de ineficácia e buscando
saídas para uma nova visão de ensino, de olhos postos na transformação da sua própria
metodologia, tendo o trabalho como eixo articulador de conteúdos onde as bases metodológicas
da aprendizagem teórico-práticas do alunado estejam fundamentadas na cultura geral e no
preparo para as atividades profissionais. O método utilizado resume-se, praticamente, à pesquisa
bibliográfica, combinada com as experiências vivenciadas na prática pedagógica pelos docentes
dos cursos Técnicos de enfermagem e Saúde Bucal (subsequente e integrado) do Colégio
Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto - EFMP do Núcleo Regional de Educação de
Paranavaí/PR. Assim sendo, inicia-se com breves considerações sobre as mudanças
historicamente ocorridas no ensino profissionalizante no Estado do Paraná. Em seguida, traça-se
um panorama das Políticas Públicas da Educação Profissional no Estado do Paraná, de 2003 aos
dias atuais, abordando as reformas educacionais; políticas neoliberais, e a formação do professor
dentro de cada contexto histórico-social. Em conclusão, destaca-se pontos relevantes do Projeto
de Implementação Pedagógica efetivado por intermédio de um curso de extensão realizado com
professores dos cursos técnicos de Enfermagem e Saúde Bucal, Pedagogo e professores de
disciplinas do Núcleo Comum do Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto - EFMP.
Produção Didático-pedagógica
Título: Contribuições para a formação do professor de ensino médio profissionalizante na
perspectiva de uma escola unitária e politécnica tendo o trabalho como princípio educativo.
Palavras-chave: Educação Profissional - onnilateralidade - Formação Docente
Resumo: Na história da Educação Profissional no Brasil, observa-se tanto na Lei de Diretrizes e
Bases n. 4024/61, como também na 5692/71, uma dualidade estrutural, ou seja, há nitidamente
separação entre formação geral (destinada à classe dominante, a elite) e a formação profissional
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(destinada à classe trabalhadora), isto é, formação humanista de cultura geral e formação técnica
utilitarista. Embora marcada pelo avanço quanto à equivalência entre ensino secundário e
profissional, na prática, o trabalhador era (ou ainda é?) privado do acesso a cultura escolar, e
atirado às escolas técnicas e profissionais, sem condições de ter uma formação de cultura geral
ou mesmo seguir os estudos. A ciência operativa, a qual refletirá a essência do homem, sua
capacidade de domínio sobre a natureza e o trabalho articulado com as tecnologias modernas no
setor de produção, deverá fazer parte de um processo educativo das escolas de forma efetiva na
busca da formação do homem onilateral. Neste contexto é vital a formação dos docentes dos
cursos de Ensino Profissionalizantes. Estudos, reflexões, debates, discussões sobre velhos
problemas que afetam a formação pedagógica dos professores, superando paradigmas, deverão
fazer parte de uma formação pedagógica continuada do professor do Ensino Profissionalizante
focado no trabalho como princípio educativo, na busca de experiências úteis ao encaminhamento
de soluções efetivas aos problemas da Educação Profissional no Brasil. Eis o grande desafio,
explicita Pinheiro, 2008, [...] construir um ideal de educação humana que busque formação
onilateral, em que o ser humano se liberte das amarras da formação unilateral que o atual
processo produtivo lhe proporciona.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA DE CAMARGO RIBEIRO
ORIENTADOR: DIERONE CESAR FOLTRAN JUNIOR
IES: UEPG
Artigo
Título: A tecnologia digital chega as porteiras da fazenda
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Estamos na era da digitalidade, da informação e da comunicação. Muitas pessoas
apresentam uma relação muito distante desses recursos seja por medo ou por falta de
oportunidades. A escola enquanto instituição educacional representa na sociedade o espaço de
formação não apenas de gerações jovens, mas de todas as pessoas. Muitas vezes essa formação
é dificultada pela ausência dos pais na escola. Analisando essa situação elaborou-se um projeto
de Informática Básica oportunizando aos pais, uma aproximação com a escola através do curso,
proporcionando aos cursistas subsídios de aprendizagem que os possibilitem conhecimentos
principalmente àqueles que não têm acesso ao computador uma familiarização com o mesmo
como mais uma ferramenta a ser utilizada no seu trabalho, no seu lazer, na escola, no auxílio aos
filhos ou simplesmente que se sintam inseridos no contexto em que vivemos. Pretendemos que
esse projeto de seja uma contribuição no processo de democratização formando cidadãos mais
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informados e garantindo uma participação melhor na sociedade. Espera-se que pelo menos 70%
dos cursistas concluam o curso, que haja maior aproximação das famílias com e escola dos filhos
e que a tecnologia seja um foco de discussões no ambiente escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A tecnologia digital chega as porteiras da fazenda
Palavras-chave: tecnologias: computador; ferramenta; comunidade escolar.
Resumo: Ao longo da história da educação pode-se perceber que a mesma é um poderoso
mecanismo de relações de poder, de conhecimentos e de tecnologias. A escola enquanto
instituição de ensino representa na sociedade o espaço de formação não apenas de gerações
jovens, mas de todas as pessoas. O presente projeto tem por objetivo oferecer aos familiares dos
alunos do Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas, Ensino Fundamental, Médio e Profissional,
um treinamento em Informática Básica oportunizando aos mesmos a inserção ao mundo digital,
como mais uma ferramenta a ser utilizada no trabalho. Pois muitas vezes a falta de conhecimento
de tecnologias modernas( especialmente as aplicações e de informática) impede a inserção das
pessoas ao mercado de trabalho. Este projeto será apresentado a toda a comunidade escolar
para apreciação e em seguida será feita uma pesquisa através de um questionário para
observação do interesse das pessoas em participar do curso que será ministrado através de
módulos. com esse projeto busca-se não somente ofertar um curso de Informática Básica à
comunidade do Colégio Agrícola mas proporcionar aos participantes do projeto subsídios de
aprendizagem, os quais possibilitarão a construção continuada de novos conhecimentos para o
desenvolvimento de suas atividades no meio em que estão inseridos;espera-se que a maioria dos
participantes concluam o curso, que haja maior integração entre a família e a escola e que a
tecnologia se torne um foco de discussões pedagógicas no ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA FORMAGIO KIKUCHI
ORIENTADOR: JOSE CARLOS DA SILVA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Escola: Ambiente de Formação de Professores
Palavras-chave:

Formação

continuada,

Trabalho

coletivo,

Melhoria

do

processo

ensino/aprendizagem.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo criar no ambiente escolar um novo formato para
capacitação docente. Na atualidade é consenso afirmar que o cotidiano da escola está bastante
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fragilizado e fala-se muito em formar cidadãos críticos e participativos. Diante desta perspectiva,
necessita-se de uma escola que atenda esta sociedade que está passando por grandes
transformações com profundos reflexos na educação. Assim sendo, é importante uma reflexão a
respeito da formação dos professores que os auxiliarão a enfrentar com maior segurança e
competência os desafios impostos pela educação contemporânea, além de criar condições de
liderar o trabalho pedagógico, estimular e envolver os alunos a viver a escola como um local
prazeroso e que os ajudarão a tornarem-se cidadãos participativos. Portanto, de acordo com as
necessidades da escola , onde os acontecimentos são comuns a todos que dela fazem parte,
remete-se à importância do \"ambiente escolar como local privilegiado e apropriado para formação
docente\" , no sentido de resgatar a verdadeira função da escola. Pretende-se ainda levar o
professor à reflexão da possibilidade de seu crescimento individual, profissional e contribuir para
melhoria do processo ensino-aprendizagem em busca da qualidade da escola pública.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Escola como Ambiente de Formação Continuada e em Serviço Palavraschave: Formação continuada, trabalho coletivo, ensino-aprendizagem.

Resumo: Percebe-se atualmente uma grande angústia por parte dos professores devido aos
problemas enfrentados no seu cotidiano, no que diz respeito ao despreparo em lidar com a falta
de interesse e indisciplina dos alunos entre tantos outros acontecimentos; desafios esses devido
às mudanças da sociedade contemporânea. Portanto, este material didático tem por objetivo levar
ao conhecimento dos professores a compreender sobre a importância e a necessidade efetiva nas
diferentes modalidades da Formação Continuada, declarando-a como uma ação eficaz da prática
docente, pois, com as transformações no contexto educacional, o papel do professor tem sido
objeto de muitas controvérsias. Durante todo esse tempo tem-se pensado na qualidade docente,
porém muito pouco se avançou, porque ainda não se leva a sério tal questão. É tempo de se
repensar o papel do professor, de buscar discussões que possibilite uma prática pedagógica que
atenda a nova realidade da escola. Propomos aos professores refletirem sobre a relevância da
Formação Continuada, como uma das formas de capacitação docente que os ajudará através de
estudos e reflexões, aperfeiçoar e/ou mudar sua prática em sala de aula e proporcionar uma
melhoria na qualidade da formação do professor e consequentemente na qualidade da educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA LUCILIA BARRADAS MATIEL
ORIENTADOR: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA
IES: UEL
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Artigo
Título: A Atuação do Pedagogo no Ambiente Escolar Palavraschave: educação; pedagogia; professor pedagogo.

Resumo: Este artigo versa sobre a atuação dos professores pedagogos no ambiente escolar
levando em conta que, embora exista na escola determinações legais que direcionem o trabalho
do pedagogo, este continua, por muitas vezes, caótico e confuso, ou seja, com a escola
assumindo diversos papéis, o pedagogo passou a resolver situações imediatistas, que acabaram
por se tornar uma função paralela as suas reais especificidades. Para dar conta desta
problematização, lançou mão de um recorte histórico que trata da real função do pedagogo e de
questionários informativos que após analisados nortearam a intervenção prática junto a estes
profissionais, por meio da escolha de textos relevantes ao tema. O mesmo culminou com o relato
de implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, mais especificamente no
Colégio Estadual Arthur de Azevedo, no município de São João do Ivaí PR.
Produção Didático-pedagógica
Título: A atuação do pedagogo no ambiente escolar Palavraschave: educação; pedagogia; professor pedagogo.

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a condição e as responsabilidades dos chamados
professores pedagogos. O cargo de professor pedagogo foi criado em 2003 na rede pública
estadual do Paraná, garantindo acesso somente aos formados em Pedagogia. As atribuições do
cargo se constituíram da aglutinação dos antigos cargos de Orientadores Educacionais e
Supervisores Escolares, gerando uma nova condição para estes profissionais. O artigo foi
desenvolvido a partir de uma pesquisa de caráter bibliográfico pautada nas obras de Vieira (2007),
Saviani (...) e Godoy (2010). Parcialmente se considerou, a partir do estudo, que aos pedagogos
está sendo delegada grande responsabilidade pelo processo de escolarização e exigindo que este
profissional tenha uma sólida formação teórico-prática para o exercício profissional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA LUIZA ROSINI
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA PIZOLI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: O papel da Família no processo pedagógico escolar: interações e possibilidades
Palavras-chave: Educação Básica. Interação família-escola. Processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar os resultados da pesquisa-ação realizada numa
escola pública do noroeste do Paraná durante o desenvolvimento do programa PDE. A partir da
constatação de violência, indisciplina, conflitos, baixa frequência e principalmente ausência da
família foram planejadas ações para buscar a interação entre as famílias e os alunos que
apresentavam dificuldades de aprendizagem. Após o estudo sistemático das implicações
históricas que perpassam a relação família-escola na sociedade contemporânea, buscou-se
realizar encontros com as famílias, cujas reflexões foram compiladas em uma cartilha pedagógica
para este fim. Os resultados sinalizaram que é necessário buscar formas de adesão da família
para assim qualificar a aprendizagem e garantir a continuidade entre educação familiar e escolar.
A forma como deve se dar este intercâmbio e como torná-lo viável no cotidiano escolar são as
principais reflexões deste trabalho que visa criar, no processo pedagógico cotidiano, meios e
estratégias junto aos pais e professores, para o desenvolvimento de uma melhor interação entre
Família/Escola, disponibilizando instrumentos para melhorar o desempenho acadêmico dos
alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Papel da Família no processo pedagógico escolar: Interações e Possibilidades
Palavras-chave: família; escola; palestra; pesquisa; interação.
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica constitui-se em um Caderno Pedagógico
dividido em duas partes. Na primeira há material para realização de um ciclo de palestras junto
aos pais. A segunda parte contém questionários para levantamento de dados junto ao corpo
docente e aos pais, sobre o tema Relação e Família. O objetivo principal deste material é criar um
espaço de discussão, onde Família e Escola podem melhor interagir e refletir juntas sobre as
principais dificuldades enfrentadas por ambas na contemporaneidade., visando uma melhor
qualidade na Educação de nossos alunos.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA NECO DA SILVA COLEDAN
ORIENTADOR: DALVA HELENA DE MEDEIROS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO
Artigo
Título: A mediação do pedagogo na prática pedagógica dos professores, limites e possibilidades
na formação humana do aluno do curso técnico profissionalizante
Palavras-chave: Educação profissional. Prática pedagógica. Mediação.

Pedagogia 2009
Resumo: Muito se tem debatido sobre a mediação do pedagogo na prática pedagógica de
professores. Portanto, este estudo justifica-se por promover a aproximação teoria e prática.
Objetivou-se com este trabalho alinhavar referências para a educação profissional, a fim de
nortear as ações dos docentes em suas práticas pedagógicas e metodológicas, a partir das
demandas daqueles que procuram na escola a formação técnica profissional na área da saúde.
Sendo esta, uma pesquisa-ação na qual pesquisador e pesquisados tornaram-se sujeitos de
investigação. O estudo foi realizado junto a professores dos referidos cursos da rede pública
estadual, no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, período 2009-2011. Com base
nos estudos e discussões realizados verificou-se que os docentes envolvidos reconhecem as
dificuldades que a ausência de formação pedagógica representa na atuação, especialmente na
elaboração dos Planos de Trabalhos, bem como demonstraram interesse em conhecer e aplicar
os fundamentos da educação. Dessa forma urge que se mobilize um projeto de formação
pedagógica a todos os docentes atuantes em cursos Técnicos Profissionalizantes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tecendo a Prática Pedagógica do Professor
Palavras-chave: Professor enfermeiro; Fundamentos teórico-metodológico; Plano de Trabalho
Docente
Resumo: Este trabalho faz parte da produção obrigatória e individual a ser elaborada durante o
segundo período do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). Esta produção é
caracterizada como Caderno Pedagógico composto por cinco unidades didáticas e constitui uma
das estratégias de ação do Projeto de Intervenção Pedagógica a ser implementado na escola.
Nós, professores PDE, somos considerados produtores coletivos de conhecimento, protagonistas
nesse processo de formação, tomando como ponto de partida, questões que compõem a
realidade de nossa escola de atuação. Sendo assim, passamos por uma acentuada formação
teórico metodológica e uma intervenção pedagógica a ser discutida na escola e desenvolvida em
parceria com a universidade sob a orientação do Professor Orientador. Assim, o PDE ao mesmo
tempo em que estimula, desafia à elaboração de produções didático-pedagógicas que mantenham
relação com o nosso objeto de estudo neste caso, os fundamentos teóricos metodológicos que
embasam os planos de trabalho docente do profissional que atua como professor no curso técnico
em enfermagem subsequente do Colégio Estadual Marechal Rondon. Este material denominado
Caderno Pedagógico é composto por temas, com abordagens que visam colaborar na formação
pedagógica de professores/enfermeiros que atuam com jovens e adultos em curso técnico
profissionalizante na área da saúde.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA NERCI PRESA
ORIENTADOR: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: INSTITUIÇÃO ESCOLAR E FAMÍLIA: uma relação
necessária. Palavras-chave: Aprendizagem; família; escola; relação.
Resumo: O interesse em pesquisar a relação entre escola e família, advém da experiência que a
prática pedagógica exprime em sua vivência. A intenção é de buscar compreender os processos
escolares e familiares e rever os conceitos sobre esta parceria que é indispensável para, juntos,
construir uma relação que venha contribuir no processo de aprendizagem dos alunos. Sua
importância é vista pela sua complexidade, uma vez que busca compreender e analisar situações
cotidianas. Desta forma, envolve reflexões e o trabalho coletivo de professores, alunos, família e
equipe pedagógica, tendo como objetivo identificar a função da família enquanto parceira da
escola, e no processo de ensino aprendizagem dos alunos. A metodologia utilizada foi análise
documental. Para sua realização, foram utilizados alguns instrumentos como: questionários
semiabertos, relatos e entrevistas. Os espaços utilizados foram: salas de aula, biblioteca e
laboratório de informática. Com o intuito de conscientizar os participantes e informá-los, foram
utilizados os seguintes documentos: o Projeto Político Pedagógico (PPP), e o Regimento Escolar,
a Cartilha disponibilizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), vídeos específicos, e
alguns materiais fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação (SEED).
Produção Didático-pedagógica
Título: Instituição escolar e família: uma relação necessária
Palavras-chave: Aprendizagem; relação; família; escola

Resumo: O Caderno Temático em questão enfatiza a relação entre escola e família, tema
abordado cotidianamente no ambiente escolar. Possui como desafio o embate de funções entre a
escola e a família e reforça que a aprendizagem, num clima de cooperação, compromisso, coparticipação e motivação, acontece de maneira mais satisfatória. Investiga junto aos familiares se
estes compreendem o papel global da escola, o qual não se restringe somente a levar os alunos a
se apropriarem dos conhecimentos incluídos nas disciplinas curriculares. Com isso busca-se junto
às famílias a compreensão dos seus verdadeiros papéis com vistas à formação de um ser que
seja crítico e que desenvolva seu crescimento intelectual, cognitivo, social e científico. A pesquisa
a ser realizada é uma pesquisa-ação. Os instrumentos utilizados serão as entrevistas, relatos e
trocas de experiência, caracterizadas como atividades de encontro em grupo entre
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grupos de familiares, alunos, equipe pedagógica e professores. Os resultados advêm da análise
do material obtido e serão embasados teoricamente para que se encontre novas e criativas
formas para que o contato família-escola contribua para a melhoria da prática educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ODETE ROSA RODRIGUES
ORIENTADOR: JOAO CARLOS DA SILVA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Violência na escola pública: relações de conflito no espaço escolar
Palavras-chave: Educação, violência escolar, incivilidade e conflito.

Resumo: O presente artigo é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná
(SEED) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel.
Pretendeu levantar a realidade da violência escolar de uma instituição pública de ensino do
município de Cascavel. O estudo tem como tema a Violência na escola pública enfocando a
questão de relações de conflito no espaço escolar. O objetivo foi identificar, por meio de pesquisa
bibliográfica e questionário semi-aberto, fatores e aspectos sobre a violência escolar. Obtivemos
melhores condições de analisar as práticas pedagógicas na escola e suas ações para enfrentar a
violência na escola, buscando novas formas de enfrentamento do problema e quais os fatores que
influenciam nas atitudes de violência e incivilidade apresentadas pelos alunos. Esperamos
contribuir na busca de iniciativas de intervenção pedagógica e apontamentos de alternativas de
ação com atividades que valorizem a ressocialização escolar e um ambiente mais favorável ao
ensino-aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Violência na/da escola pública: relações de conflito e incivilidade no espaço escolar.
Palavras-chave: violência - sociedade de classe - incivilidade - educação
Resumo: No processo escolar, as relações que se estabelecem vão sempre além da produção ou
reprodução de conteúdos. Quando da relação ensino aprendizagem, educadores, e educandos
convivem com situações nem sempre harmoniosas. Tais relações, pela sua ambigüidade,
apresentadas de harmonia e/ou por conflitos, em vários momentos podem resultar em situações
tensoras, reveladas por enfrentamentos, exclusão, baixo aproveitamento, ou seja, atos de
violência. E é deste problema que trata este artigo, pelo seu estudo reflexivo, buscar compreender
as relações da violência escolar, e na sua aplicabilidade como projeto de intervenção pedagógica
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poder apontar alternativas para sua superação, ou quando não minimizar essa problemática
encontradas no cotidiano escolar. A metodologia aplicada parte do pressuposto de que reflexões
mais aprofundada deva estar articulada a pesquisa observacional, levantando elementos para
compreender a incivilidade no cotidiano escolar tendo como referencial a prática dos alunos e dos
educadores. Partindo desta análise pela aplicabilidade de um questionário à alunos e professores
contará com um grupo de professores que por hora chamamos de grupo operacional, G.O.,
formados por professores da rede é que se contará com novos indicadores de possibilidades que
visem o desenvolvimento de um ambiente escolar humanizador e participativo, que promova a
boa convivência entre a comunidade escolar,proporcionando assim uma melhoria contínua no
trabalho educativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ONIDE BALLAN SARDINHA
ORIENTADOR: CLAUDIA CHUEIRE DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Plano de trabalho docente: uma perspectiva crítica integradora
Palavras-chave: Palavras-chave: Plano de ensino. Perspectiva, Integradora

Resumo: O Plano Docente, por ser um instrumento de organização, execução e avaliação do
trabalho do professor, constitui-se em elemento fundamental do processo de ensino
aprendizagem. Contempla os princípios das Diretrizes Curriculares e os demais componentes
envolvidos nos conteúdos da Proposta Pedagógica - do Projeto Político Pedagógico (PPP) - da
escola. O que se constata, no entanto, é que, em função de determinantes políticos, sociais,
pedagógicos que envolvem a ação docente, entre estes, o processo de formação do educador, a
elaboração do plano docente não ocorre sob uma perspectiva crítica e integradora. Atuando no
curso de Formação de Docente, nível médio, e com a possibilidade de participar do PDE, optei por
fazer uma análise mais minuciosa desse componente didático, que é o plano de ensino do curso,
uma vez que observei, enquanto coordenadora do curso, que sua elaboração, ainda, ocorre fora
das linhas orientadoras da SEED-PR, dicotomizada dos objetivos educacionais mais amplos, que
estabelecem a apropriação dos conteúdos históricos culturais pelos educandos como via à
cidadania. São apresentados por um bom número de professores para cumprir uma exigência
formal da escola, sem refletir seu real significado. Este artigo apresenta um breve histórico sobre a
escola brasileira, em específico a paranaense, situando, nesse processo, a escola de formação de
professores; faz uma análise do PPP e, a partir dele, do Planejamento de ensino; descreve a
intervenção pedagógica realizada na escola, envolvendo professores do curso, a partir de um
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grupo de estudo que tomou como base as ideias dos textos do caderno temático, elaborado para
subsidiar o grupo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Plano Docente Numa perspectiva integradora Palavraschave: Plano Docente. Integração. Grupo de Estudo.

Resumo: A produção didático-pedagógica é um caderno temático composto por cinco textos que
serão utilizados no grupo de estudo. Sua principal característica é propiciar uma relação com as
questões destacadas da temática escolhida, visando melhor compreendê-las. A intenção é
problematizar a relação entre integração curricular e disciplinas destacando-a como uma
necessidade, proposta justificada pelas mudanças dos processos de trabalho e organização do
conhecimento no mundo globalizado. Os textos escolhidos foram: Cidadania e Formação Técnico
Profissional: desafios neste fim de século de Gaudêncio Frigotto - que analisa a sociedade,
educação e formação, nas relações capitalistas de produção; Projeto Político Pedagógico: Novas
trilhas para a escola, de Ilma Veiga, discute a importância desse elemento, enquanto componente
didático-pedagógico com o qual pode-se começar uma ação mais integrada; Planejamento do
Trabalho Pedagógico: Algumas Indagações e Tentativas de Respostas e, a Construção da
Proposta Educacional e do Trabalho Coletivo na Unidade Escolar, ambos de José C. Fusari
possibilitam uma análise sobre o Planejamento do trabalho docente e apontam pistas para a sua
elaboração e desenvolvimento; O Currículo e o contexto educacional: origens e tendências de
Adriana R. de Jesus Santos apresenta considerações históricas, pedagógicas sobre o currículo,
que possibilitam a análise de suas perspectivas teórico-práticas. Ao elaborar esse caderno se
creditou na possibilidade de se pensar juntos algumas possibilidades para se alterar a prática de
elaboração e execução do planejamento e sua a problematização no contexto escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA REGINA DE JESUS MARQUES
ORIENTADOR: ADRIANA MEDEIROS FARIAS
IES: UEL
Artigo
Título: A identidade sócio-histórica do(a) educando jovem e adulto Palavraschave: Identidade Sócio-Histórica. Educando(a) Jovem e Adulto.

Resumo: O presente artigo possui como principal objetivo apresentar o(a) educando(a) jovem e
adulto, contextualizando sua identidade a uma realidade social, histórica, econômica e cultural na
qual ele está inserido. Nesta perspectiva, é que este estudo nos remete a uma reflexão sobre
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quem é esse educando, seu pertencimento de classe e contexto cultural. Além disso, coloca-nos
em contato com a sua história de vida, analisada como fator de influência fundamental no seu
processo de escolarização. Deste modo, a partir desses pressupostos gerais, passa-se a análise
da experiência educacional do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
Cecília Meireles, do município de Jandaia do Sul, Paraná, com foco na caracterização dos
educandos jovens e adultos que fazem parte deste estabelecimento de ensino. Apresenta-se
também dados coletados com professores, agentes educacionais I, agentes educacionais II e exalunos da Educação de Jovens e Adultos que foram obtidos por meio da realização de um Grupo
de Estudos com o objetivo de aprofundar o assunto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação de Jovens e Adultos:um olhar para a ação pedagógica do CEEBJA Cecília
Meireles, Jandaia do Sul/PR
Palavras-chave: EJA. História. Educandos.
Resumo: O presente Caderno Temático é resultado do processo formativo do Programa
Educacional do Estado do Paraná (PDE) que tem o compromisso de contribuir com a formação
continuada de professores do CEEBJA Cecília Meireles em Jandaia do Sul/PR. Para tanto, será
realizado um Grupo de Estudos em Educação de Jovens e Adultos (GEEJA) com os educadores,
os coordenadores, os funcionários e gestores da escola, objetivando caracterizar o(a)
educando(a) jovem e adulto e seu processo de escolarização, bem como estudar o processo
histórico de avaliação da aprendizagem. O Projeto justifica-se pela relevância que a Educação de
Jovens e Adultos tem na história educacional e pela necessidade de estudos que atendam a sua
especificidade político-pedagógica. O GEEJA realizará oito encontros quinzenais com atividades
de estudos e reflexão partindo da problematização da prática educativa para aprofundamento
teórico da temática. A ênfase do trabalho será no estudo da identidade social, histórica e cultural
do educando da EJA e o processo histórico de avaliação a que esses jovens e adultos foram
submetidos de acordo com os limites e possibilidades dos diferentes projetos pedagógicos
implantados na escola, desde 1989 até os dias atuais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA REGINA RODRIGUES GARCIA
ORIENTADOR: MONICA RIBEIRO DA SILVA
IES: UFPR
Artigo
Título: Ensino médio integrado à educação profissional do Paraná: a realidade na escola
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Palavras-chave: Ensino Médio. Educação Profissional Integrada. Escola.
Resumo: O foco deste artigo é de apresentar uma reflexão sobre a prática de construção do
currículo integrado vivenciada no dia a dia de uma escola pública estadual de Curitiba. Esta
reflexão se deu com a Implementação do PDE, que foi realizada de agosto a novembro de 2010
em hora-atividade dos professores, onde se discutiu sobre a integração dos cursos técnicos, e,
principalmente sobre a forma como é pensada, trabalhada e discutida a integração na escola. Em
conversa com os partícipes da escola, detectou-se que o ensino Médio Integrado é considerado
apenas um curso com um diferencial de carga horária maior e que por ser técnico, forma para o
mercado de trabalho. Foi verificado que há um maior envolvimento entre os professores técnicos
do que os da base comum e que a falta deste envolvimento por parte de todos dificulta um
trabalho de integração. Outro ponto observado foi que, a falta de referenciais teóricos interfere na
compreensão e domínio da concepção do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Diante disto, conclui-se que a real integração ainda não é compreendida e desta forma não
aplicada. Há muito que se caminhar, e para que realmente aconteça à integração é preciso um
grau de consciência de todos os envolvidos neste processo com relação ao seu dever, e
principalmente que haja uma disposição verdadeira na construção de um trabalho coletivo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Cinco anos de jornada: refletindo sobre a integração ensino médio e educação
profissional no paraná
Palavras-chave: Ensino Médio; Educação Profissional; Integração.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e refletir a análise de uma pesquisa de campo,
realizada em uma escola pública estadual de Curitiba, e que foi embasada nos referenciais
bibliográficos na área de Educação Profissional. A pesquisa teve enfoque qualitativo, realizada
através de um questionário aplicado aos gestores, pedagogo, coordenador de curso, professores
e alunos dos Cursos Técnicos Integrado. A pesquisa parte da hipótese de que a falta de
referenciais teóricos dificulta o trabalho do professor e a compreensão de integração, sendo esta
fundamental para se romper com um currículo fragmentado. O objetivo foi de diagnosticar e
analisar o Ensino Médio integrado à Educação Profissional desde a sua implantação e se no
âmago da escola a proposta está clara, se efetivando e como ela acontece, e de verificar a
compreensão dos partícipes a respeito dos conceitos contidos na mesma, as dimensões: trabalho,
ciência, tecnologia e cultura e o trabalho como princípio educativo. Provida da base teórica e
diante dos dados compilados, observou-se que os educadores partilham dos mesmos anseios de
fornecer aos alunos uma sólida e atualizada formação científica, tecnológica, cultural e ética, mas
manifestam dúvidas e receios para realizar tais propósitos. Daí se conclui que quando se pensa
na construção de um currículo integrado, ou seja, numa proposta de integração que se rompa com
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um currículo fragmentado, é preciso uma disposição verdadeira na construção de um trabalho
coletivo, do grau de consciência de todos os envolvidos no processo com relação ao seu dever, e
principalmente o de buscar um maior aprofundamento teórico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA RODRIGUES
ORIENTADOR: RAYMUNDO LIMA
IES: UEM
Artigo
Título: 5ª série: Uma questão escolar
Palavras-chave: Ensino; 5ª.série; contexto escolar; estratégias de ensino-aprendizagem;
mediação
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da implementação do Projeto de
Intervenção, como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE,
aplicada no 2º semestre de 2010 em uma escola pública do Estado do Paraná. O estudo partiu da
necessidade de investigar as causas da dificuldade de adaptação dos alunos de 5ª série do
Ensino Fundamental ao contexto escolar, buscando atender aos anseios que vêm sofrendo,
professores, pedagogos e direção de escolas da Rede Estadual de Ensino. Nesta fase, 5ª série,
ocorrem muitas mudanças de comportamentos que podem gerar dificuldades de relacionamentos,
agressividade, isolamento, apatia, indisciplina e baixo rendimento de aprendizagem. Como
estratégias foram realizadas reuniões com professores e alunos, pesquisas sobre hábitos de
estudos, oficinas e grupos de estudos monitorados para atendimento de alunos com dificuldades
de aprendizagem, que podem possibilitar a melhoria do processo ensino-aprendizagem de forma
adequada e participativa, e promover assim a inserção dos alunos no convívio escolar. Também
incluímos os pais como co-participantes e co-responsáveis no trabalho coletivo junto aos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Convivência escolar: Um diálogo entre Escola e Família
Palavras-chave: contexto escolar; estratégias de ensino-aprendizagem; professores; alunos;
família.
Resumo: O presente material didático tem por objetivo proporcionar um diálogo com pais,
professores e alunos de 5ª série, sobre a questão da adaptação dos mesmos ao convívio escolar,
visando assim, contribuir na melhoria do problema e fornecer subsídios que possam obter
melhores encaminhamentos das ações dentro do contexto escolar. Como alternativa de estudo
diante a tal problemática, e para que se dê condições para que aqueles que se inserem no
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contexto escolar possa usufruir de seus ensinamentos com êxitos, preparamos um material de
apoio para facilitar a práxis pedagógicas dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
bem como aos alunos, sobre como extrair melhor proveito dos assuntos a serem estudados.
Neste sentido, o caderno pedagógico é composto em três estratégias para o desenvolvimento
deste trabalho, que ocorrerá no momento da implementação do projeto na escola, contido no
plano de trabalho do PDE- da Secretaria de Educação do Paraná. Estas estratégias apresentamse em três unidades direcionadas uma aos professores, outra aos pais e outra aos alunos, com o
intuito de desenvolver uma melhor interação entre escola, professores e família, esperando que
durante o desenvolvimento do processo tenhamos um bom resultado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ROSANIA MATTIOLLI
ORIENTADOR: TEREZINHA OLIVEIRA
IES: UEM
Artigo
Título: A ética no comportamento docente em sala de aula
Palavras-chave: Ética docente; Educação; Conteúdo Escolar; Sociedade; Valores éticos.
Resumo: Este artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre a ética do professor em sala de
aula. A nosso ver, a ética é fundamental na produção da identidade profissional do docente. Na
contemporaneidade, a atividade docente vem propiciando uma formação fragmentada e sem
consistência teórica, tornando a apropriação dos conteúdos algo pragmático. Falamos do
pragmatismo que não absorve o conhecimento produzido, elaborado pelos homens no decorrer da
história. Busca-se compreender por meio dos estudos que originaram este artigo, as reflexões de
alguns clássicos sobre educação, formação e ética. Para nós, esses pressupostos são essenciais
na constituição de um comportamento que valoriza o ser humano nas várias dimensões: política,
social, econômica e cultural. Acreditamos que por meio dos clássicos e de suas contribuições
teóricas podemos recuperar a importância do conteúdo escolar e considerar o trabalho
pedagógico voltado à história dos homens e da sociedade. O trabalho desenvolvido a partir do
Programa de Desenvolvimento Educacional possibilitou-nos uma reflexão, acerca das questões
pertinentes a educação, e, principalmente à educação escolar, considerando as contradições e
desafios que se apresentam como entraves para a formação ética e política dos homens. Partindo
dos pressupostos teóricos que orientam para aquisição de valores éticos e morais, intenciona-se
conduzir pedagogos, docentes e alunos no processo de formação para a docência a um olhar
histórico e filosófico do saber e fazer que constituem a essência humana: o conhecimento.

Pedagogia 2009

Produção Didático-pedagógica
Título: A função social da escola: a recuperação do conteúdo e da consciência política do
educador/educando.
Palavras-chave: Educação. Escola. Conteúdo. Formação Ética.
Resumo: O material didático denominado Caderno Temático, é resultado de leituras, estudos,
cursos, seminários, dentre outros, desenvolvidos no ano de 2009, por decorrência da participação
no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) propiciado pela SEED (Secretaria de
Estado da Educação do Paraná). A temática desenvolvida justifica-se à medida que se torna
perceptível a necessidade da escola recuperar sua função social enquanto espaço formativo dos
sujeitos. Intencionou-se promover uma reflexão a partir de referenciais que conduzam ao
pensamento histórico sobre como a educação se fez e se faz importante na formação dos
homens. Buscou-se analisar a educação escolar na sua especificidade, a qual pode levar à
aquisição dos fundamentos que possibilitam novo pensar sobre o caráter de humanização e
emancipação dos cidadãos numa perspectiva ética e moral. Objetivou-se, portanto, refletir sobre
os fundamentos teóricos que representam a essência dos conteúdos escolares, e, portanto, suas
implicações na educação, os quais devem estar embasados em princípios históricos, filosóficos e
sociológicos, comumente encontrados na literatura clássica e que podem contribuir imensamente
para ações docentes fundamentadas e contextualizadas, visando uma consciência política de
educadores e educandos. A metodologia utilizada na elaboração da produção didático-pedagógica
concentrou-se em estudo bibliográfico considerando o movimento social para análise e
compreensão da realidade educacional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA SIMOES DE BRITO
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA OLIVO FRANCISCO LUCAS
IES: UEM
Artigo
Título: Alfabetizar e letrar por meio de jogos
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Alfabetizar letrando. Formação de professores;
Jogos.
Resumo: As pesquisas oficiais, revelam que a escola em geral, em especial os anos iniciais da
Educação Básica, não está conseguindo ensinar seus alunos a lerem, a escreverem e a utilizarem
essas habilidades nas situações que a vida cotidiana lhes impõe. Por isso, as reflexões aqui
apresentadas originaram-se do estudo dos conceitos de alfabetização e letramento e da relação
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entre ambos. Investigou-se a possibilidade de a escola alfabetizar letrando, destacando o uso de
jogos didáticos como um recurso que pode desenvolver nas crianças o prazer de aprender,
impulsionadas pelos desafios que eles representam no processo de entendimento do mecanismo
da escrita. Esse instrumento é também importante por contribuir com o desenvolvimento das
capacidades psicológicas superiores, uma vez que exercitam a memória, o raciocínio, a
percepção e a atenção do aluno. A execução do projeto na escola, ocorreu por meio de oficinas,
nas quais foi discutida a possibilidade do alfabetizar na perspectiva do letramento. Os
participantes produziram jogos que visam à aquisição da escrita, os quais compõem parte do
acervo inicial do Laboratório de Alfabetização e Letramento criado na escola. Esses jogos foram
disponibilizados para serem utilizados como recurso pedagógico nas disciplinas de Metodologia
do Ensino de Língua Portuguesa e Alfabetização e Prática de Formação - Estágio Supervisionado
e também disponibilizados aos alunos para uso em situação de estágio nas classes de
alfabetização e letramento.

Produção Didático-pedagógica
Título: Alfabetização e letramento: implementação da prática pedagógica por meio de
jogos Palavras-chave: Alfabetização, letramento, jogos, formação, professores.
Resumo: Investigações realizadas sobre o desempenho dos alunos das séries iniciais em leitura
e escrita nos revelam que a escola não está obtendo êxito em alfabetizar e letrar seus alunos.
Além disso, os alunos do Curso de Formação de Docentes demonstram dificuldade para
elaborarem planos e conduzir suas aulas ao realizarem estágios nas turmas de alfabetização.
Ante estas constatações, ao elaborar este Caderno Pedagógico, a finalidade é criar e implementar
um Laboratório de Alfabetização e Letramento, no Instituto Educação Estadual de Maringá, para
que os alunos participem de oficinas e exercitem o alfabetizar letrando. O material didático visa
fundamentar as oficinas, propiciar reflexões a respeito da alfabetização e letramento e também
construir jogos para auxiliar nesse processo. Participarão das oficinas os alunos da 3ª série do
curso. Os jogos que produzirem irão para o laboratório e ficarão à disposição do curso.
Esperamos que este Caderno contribua para tornar a prática alfabetizadora repleta de vida e
desafio, provocando nas crianças a vontade de aprender a ler, escrever e usar a leitura e a escrita
em diferentes situações e tornando a prática pedagógica uma forma de tornar a prática
pedagógica repleta de sentido às crianças e ao professor alfabetizador.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA TERESINHA GOLON MARCHI
ORIENTADOR: ROSANGELA APARECIDA VOLPATO
IES: UEL
Artigo
Título: A interação computador - aluno no processo de aprendizagem do curso de formação de
docentes em nível médio.
Palavras-chave:

Informática

na

Educação.

Computadores.

Formação

de

Professores.

Aprendizagem. Ensino. Construcionismo.
Resumo: Este trabalho busca reafirmar a necessidade da implementação das tecnologias no
processo de aprendizagem, principalmente para alunos futuros professores, bem como a
importância da Proposta Construcionista como norte nesse processo de inserção dos
computadores na escola. Além disso, pretendemos incentivar o uso do Laboratório de Informática
junto aos alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Emílio de MenezesEnsino Fundamental, Médio e Normal. Nesse contexto, tentamos refletir sobre o uso das
tecnologias na escola, propondo a formação reflexiva dos professores. Cremos que a
sensibilização e motivação dos profissionais da escola para que o uso do computador se torne
efetivo e centrado na formação humana deve passar pela superação das práticas instrucionistas.
Realizamos uma pesquisa com base na revisão bibliográfica, tendo como referência principal, a
proposta Construcionista de Seymour Papert. Assim, propomos alternativas de uso do laboratório
de informática que contribuam para a formação de um professor que conviva e interaja com a
cultura digital sem perder de foco o humano, a capacidade de pensar e interagir de forma criativa,
consciente, autônoma e responsável.
Produção Didático-pedagógica
Título: O uso do computador no ensino e na aprendizagem
Palavras-chave: Formação de Professores. Aprendizagem. Construcionismo. Computadores.
Resumo: O presente trabalho é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional,
PDE, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A efetivação das propostas de ensino e de
aprendizagem que utilizam o computador como ferramenta ainda não se concretizaram, de fato,
em muitas escolas brasileiras da atualidade. Diante deste contexto, tentamos refletir sobre o uso
das tecnologias na escola, propondo a formação reflexiva dos professores. Cremos que a
sensibilização e motivação dos profissionais da escola para que o uso do computador se torne
efetivo e centrado na formação humana deve passar pela superação das práticas instrucionistas.
O recurso metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica, tendo como referência principal, a
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proposta Construcionista de Seymour Papert. Nesse sentido, propomos alternativas de uso do
laboratório de informática que contribuam para a formação de um professor que conviva e interaja
com a cultura digital sem perder de foco o humano, a capacidade de pensar, criar e interagir de
forma consciente e responsável.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA APARECIDA CARLI
ORIENTADOR: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Indisciplina na Escola: Possibilidades de reflexão para a Gestão Pedagógica
Palavras-chave: Indisciplina. Escola. Gestão pedagógica. Ensino médio.

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal, criar condições para refletir sobre a indisciplina
no ensino médio, a partir do trabalho da gestão pedagógica. Propõe-se o questionamento sobre o
uso da autoridade e o regramento dentro do ambiente escolar. Sendo a indisciplina um dos
principais problemas da escola atual, assume formas diferentes na sociedade, exigindo uma
reflexão mais minuciosa. A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa-ação, a qual destaca a
função da escola sobre o processo de ensino e de aprendizagem. Neste contexto, intencionou-se
contribuir para o diálogo sem esgotar o tema. A proposta foi socializar as informações e promover
a discussão em direção ao esclarecimento que subsidiou alternativas de enfrentar as dificuldades
sobre a indisciplina no ensino médio. Elaboraram-se estudos em prol de melhorar a prática da
gestão pedagógica, utilizando-se como método de estudo, a leitura e a reflexão sobre bibliografias
e vídeos que tratam das causas da indisciplina na escola. Também foram realizados questionários
aplicados aos professores e alunos, para levantar dados sobre quais seriam os comportamentos
considerados como indisciplina. A abordagem junto a comunidade escolar envolvida foi a
utilização do diálogo e a conversação como um recurso facilitador da socialização das
informações. Toda a intervenção prática teve como lócus o Colégio Estadual Projeto Rondon Ensino Fundamental e Médio, no município de Honório Serpa estado do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: Indisciplina na Escola: Possibilidade de Reflexão para a Gestão Pedagógica
Palavras-chave: Indisciplina; professor-aluno; autoridade; autonomia; cidadania.

Resumo: O caderno pedagógico constitui-se em atividades presenciais e não presenciais que
requerem a participação de pais, professores e alunos, onde se pretendem desenvolver
discussões e seminários, procurando mostras à relevância da escola na vida dos alunos,
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realçando a importância da educação no futuro de cada um. Socializar propostas de reflexão junto
aos professores aprimorando a comunicabilidade e o espírito de equipe que devem ser relevantes
entre o grupo de professores. As implementações deste projeto compreenderão principalmente
uma etapa de sensibilização dos professores, funcionários, equipe pedagógica e direção. Tem por
objetivo criar condições para refletir sobre a indisciplina no ensino médio a partir do trabalho da
gestão pedagógica. Fornecer subsídios para o encaminhamento da ação do professor pedagogo,
interagindo com os pais professores e alunos. Será utilizada a pesquisa-ação dentro de uma
abordagem dialógica por se tratar de um projeto de intervenção. Permite conhecer as ações
necessárias a compreensão dos processos que estruturam a pedagogia da mudança da práxis na
situação em investigação. O Caderno Pedagógico auxiliará o trabalho do professor, que muitas
vezes sente-se inseguro em tomar certas medidas diante da indisciplina gerada no ambiente
escolar. Com pais serão realizadas palestras e leituras com finalidade de situá-los da realidade
vivida pelos professores na escola. Pretende-se com alunos realizar atividades de reflexão,
conscientizados do papel da escola na formação do aluno cidadão.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA INEZ HENKE
ORIENTADOR: THAIS DE SA GOMES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Dislexia do desenvolvimento: algumas contribuições pedagógicas
Palavras-chave: Dislexia do Desenvolvimento. Sala de Recursos. Intervenções Pedagógicas.
Resumo: O presente documento apresenta análise dos estudos e debates de professores das
salas de recursos das escolas da rede estadual do município de Pitanga, acerca da seguinte
discussão: o atendimento nas Salas de Recursos requer encaminhamento pedagógico específico,
que estimule o desenvolvimento da aprendizagem de alunos com Transtornos Funcionais
Específicos. Diante desta premissa, como e quais estratégias pedagógicas se fazem necessárias
ao desenvolvimento de habilidades específicas das áreas do Conhecimento para alunos com
dislexia do desenvolvimento, criando condições para que o mesmo possa desenvolver
efetivamente seu potencial? Este questionamento está presente no discurso diário dos
professores que atuam nos Serviços de Apoio da área intelectual. Para teorizar o trabalho, foram
organizados grupos de estudos de produções científicas, apresentadas por meio de textos
organizados em um Caderno Temático que abordam o tema Dislexia do desenvolvimento:
algumas contribuições pedagógicas. Este caderno constitui-se em material para subsidiar
teoricamente os professores de Salas de Recursos/Séries Finais das Escolas da rede estadual do
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município de Pitanga. A partir das temáticas estudadas a cada encontro, foi possível analisar
algumas estratégias de alfabetização, perceber indícios de dislexia em alunos, avaliar algumas
práticas, trocar experiências entre os participantes no que se refere à sua metodologia em sala de
aula e a aprofundar o conhecimento acerca do conceito de Dislexia, bem como a compreensão da
natureza do transtorno estudado.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dislexia do desenvolvimento: algumas contribuições pedagógica
Palavras-chave: dislexia do desenvolvimento; Intervenção pedagógica.

Resumo: As Diretrizes Nacionais da Educação Especial, que regulamentam a LDB n. 9394/96,
conceituam Educação Especial como modalidade educacional cujo fim é oferecer recursos e
serviços educacionais especializados. Neste contexto, deve-se considerar o papel do pedagogo
neste processo, de cuja participação depende a avaliação de ingresso, bem como
acompanhamento pedagógico ao professor e aluno. Tem como objetivo identificar o trabalho de
intervenção pedagógica desenvolvido pelos professores com alunos disléxicos nas Salas de
Recursos/séries finais, subsidiar os professores da Sala de Recursos, com conhecimento
científico atual. A intervenção Pedagógica na escola será desenvolvida por meio de Grupos de
Estudos, Estudos de caso baseados em avaliações dos alunos. Realização de estudos dos textos
do Caderno Temático. Oficinas para trocas de experiências a respeito das interveções
pedagógicas. Análise dos resultados das aplicações do material elaborado no decorrer da
intervenção.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA MARTINS TORRES
ORIENTADOR: CELSO DAVI AOKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Evasão escolar no ensino médio noturno: um desafio para o pedagogo
Palavras-chave: Evasão Escolar. Ensino Médio Noturno. Aluno Trabalhador. Compromisso.
Permanência.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo conhecer as causas da evasão escolar no Ensino
Médio Noturno do Colégio Estadual Cyríaco Russo - Ensino Médio e Normal, localizado em
Bandeirantes - PR, a partir da visão dos diversos segmentos da comunidade escolar: alunos
evadidos, pais, professores, pedagogos, gestores e equipe técnico-administrativa. Para a sua
efetivação, foi realizado um levantamento, no período 2004/2009, das escolas estaduais do

Pedagogia 2009
município. A evasão constatada foi de 26,05%, destacando-se os altos índices nas primeiras
séries, 36,23%. No Colégio Estadual Cyríaco Russo, os resultados não diferiram muito, quais
sejam, 26,90% e, nas primeiras séries, 38,52%. Para detectar e analisar as causas do problema
foi aplicado um questionário aos diversos segmentos da escola e, a partir dos dados obtidos,
buscou-se o apoio, a participação e o compromisso do coletivo escolar e segmentos da sociedade
por meio de reuniões para apresentação, discussão e reflexão dos dados. As principais causas do
referido fenômeno, em ordem decrescente, no colégio em questão foram: excesso de faltas,
cansaço, dificuldade em conciliar trabalho e estudo, gravidez e necessidade de diversão. Assim,
tornou-se possível a elaboração de um plano de ações a ser desenvolvido pelo coletivo escolar e
segmentos da sociedade, a partir de 2011, com ênfase nas primeiras séries, objetivando a
minimização dos índices de evasão. A ideia principal foi o compromisso com a permanência dos
alunos na escola, de modo particular o aluno trabalhador, para que concluam com sucesso essa
etapa de ensino de fundamental importância para a sua vida pessoal e profissional.

Produção Didático-pedagógica
Título: Um estudo sobre a Evasão Escolar e o compromisso dos envolvidos no processo
Palavras-chave: Evasão Escolar; Aluno Trabalhador; Ensino Médio Noturno; Compromisso;
Permanência
Resumo: Devido aos altos índices de evasão escolar no Ensino Médio Noturno do colégio, que
recebe nesse período um número significativo de aluno trabalhador, esta Unidade Temática tem
por objetivo subsidiar estudo, discussão e reflexão entre os profissionais da educação, bem como
sua apreciação por outras escolas que enfrentam tal problema. Ele é composto de fundamentação
teórica, de questões a serem debatidas no coletivo escolar e de questionários que serão aplicados
aos diversos segmentos da comunidade escolar, com a finalidade de perceber as causas da
evasão a partir da realidade vivida, bem como a visão de cada segmento sobre o assunto. A
metodologia utilizada será a pesquisa de campo e a pesquisa-ação. Os dados coletados,
analisados e tabulados servirão de referência para a elaboração de um Plano de Ação coletivo, a
ser desenvolvido paralelo ao projeto de implementação para enfrentamento do problema. Sabe-se
que a educação não se limita ao ambiente escolar, ela extrapola os muros da escola, tornando-se
fundamental a participação e o compromisso de todos em busca de uma educação de qualidade,
por meio do acesso, permanência e sucesso do aluno.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILEI DA SILVA MARCOS
ORIENTADOR: CELSO DAVI AOKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Formação Continuada no Espaço Escolar
Palavras-chave: Formação continuada; trabalho coletivo; papel do pedagogo.
Resumo: Nos últimos anos, o discurso predominante sobre melhoria na qualidade de ensino
destaca a formação continuada dos professores como elemento essencial de delinear o perfil que
deve ser assumido pelos professores no desempenho de suas funções. Nesse sentido a temática
tornou-se motivo de grande interesse em pesquisar como isso tem se efetivado no cotidiano
escolar. Considera que a formação continuada do professor inclui momentos de estudo e de
reflexão no redirecionamento da prática pedagógica. São tantas as mudanças, são tantos os
desafios para os professores, que é preciso um tempo para refletir juntos, tempo para pensar
nossa prática, tempo para conhecer, organizar e reorganizar nosso trabalho, tempo para que
pense sua escola, tempo para ler e para nos encontrarmos e discutir coletivamente quais
procedimentos deverá ser adotado para que garantam uma qualidade de ensino e permanência
do aluno na escola. Sendo o pedagogo o agente mediador e organizador do processo didáticopedagógico que ocorre no interior das escolas, o presente texto apresenta possibilidades para a
efetivação da formação continuada dos professores/pedagogos no espaço escolar com base em
pesquisa realizada na escola, nos resultados da implantação do projeto de intervenção previsto no
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, acompanhamento das ações executadas na
hora-atividade e reuniões pedagógicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Diferentes questões em busca de uma educação de qualidade
Palavras-chave: Indisciplina; evasão escolar; formação continuada; educação de qualidade;
exercício da cidadania.
Resumo: Os temas abordados neste Caderno Temático - diferentes questões em busca de uma
educação de qualidade são: Caminhos para a paz no cotidiano escolar; Indisciplina: Uma
problemática vivenciada no cotidiano escolar; A influência dos pais na Evasão Escolar; Um estudo
sobre a evasão escolar e o compromisso dos envolvidos no processo; Plano de Trabalho
Docente: Elemento Fundamental da Prática Pedagógica e Formação Continuada no Espaço
Escolar. Enquanto pedagogas acreditamos serem estes temas caminhos viáveis para a superação
das dificuldades sentidas no interior da escola e nas relações que se estabelecem na sala de aula.
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Concluímos assim, que a proposta pedagógica deste caderno tem como objetivo principal a
efetividade de uma educação de qualidade a todos os alunos, quer pelo trabalho do pedagogo,
quer pela atuação do professor compromissado, quer pelo envolvimento de toda comunidade
escolar, como também dos demais segmentos da sociedade, e, ainda pela postura consciente de
alunos críticos, criativos, autônomos, responsáveis e atuantes na sociedade pelo exercício pleno
da cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILENE SIQUEIRA PRYZBEUKA
ORIENTADOR: HELGA LOOS
IES: UFPR
Artigo
Título: Família e escola: considerando e valorizando a dimensão emocional na
educação Palavras-chave: família; escola; educação; afetividade; interações familiares.
Resumo: O presente trabalho coloca em evidência a importância da atuação da família e da
escola na educação e no desenvolvimento de adolescentes, tendo como ponto de partida para a
reflexão alguns impasses relacionados à aprendizagem e ao comportamento de alunos de 5ª
série. Buscou-se aqui investigar a percepção destes alunos em relação à qualidade da interação
vivenciada em suas famílias e das famílias com relação aos filhos, através da utilização de
escalas padronizadas(EQIF).Também se propôs a investigar aspectos da relação entre a família e
escola através da aplicação de questionários a pais e professores. Após as análises observou-se
que, de maneira geral, os adolescentes participantes da amostra percebem suas famílias
positivamente, apesar de alguns aspectos da interação terem sido apresentados como
insatisfatórios. A visão das famílias aproximou-se das percepções dos alunos. Quanto à relação
família / escola, as famílias mostram-se distantes da escola, necessitando ser conscientizadas da
importância de acompanhar os filhos na trajetória escolar. Quanto aos professores pesquisados, a
maioria demonstra consciência da importância da atuação dos pais; porém, necessitam considerar
o aluno de forma mais ampla, não somente em sua dimensão cognitiva, de forma a oportunizar a
construção de vínculos positivos que fortaleçam o processo educacional. Cabe então à escola
dinamizar, através de reuniões, palestras e outros encaminhamentos, a valorização das
interações (familiares e escolares) e da parceria entre a escola e a família. Reforça-se aqui a
necessidade da sociedade valorizar a afetividade como condição essencial para a aprendizagem
e o desenvolvimento integral dos alunos.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Família e escola: refletindo e buscando novos caminhos para a
educação Palavras-chave: educação, escola, família, parceria, afetividade.
Resumo: O Caderno Pedagógico tem por finalidade subsidiar a implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola. Enfatiza a importância da integração e atuação da família e da
escola na educação dos filhos/alunos. Tem por objetivo, levar os pais e professores a refletir sobre
as dimensões cognitivas e afetivo-emocionais inerentes ao processo de ensino-aprendizagem,
visando o desenvolvimento integral dos filhos/alunos. O caderno Pedagógico foi elaborado por um
grupo de três pedagogas e se constitui de seis textos adaptados com suas respectivas atividades
práticas para serem aplicadas a grupos de professores e pais. Os textos foram fundamentados
por autores renomados na área de Psicologia Educacional e do Desenvolvimento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILENE TORESAN
ORIENTADOR: TANIA DOS SANTOS ALVAREZ DA SILVA
IES: UEM
Artigo
Título: Inclusão: um novo olhar da prática pedagógica
Palavras-chave: Inclusão; pessoa com deficiência; atendimento educacional especializado.
Resumo: Este artigo refere-se ao projeto desenvolvido como exigência do PDE (plano de
desenvolvimento educacional) cujo foco foi a formação de profissionais da educação para a
reflexão e ação na escola inclusiva. Durante o segundo semestre de 2010, os educadores de uma
escola estadual, no município de Mandaguari - PR participaram de um curso de extensão por
meio do qual tiveram acesso a pesquisas e metodologias relativas à Inclusão Escolar, com ênfase
nas necessidades educacionais especiais. O curso destacou as mudanças atitudinais
necessárias, tanto no âmbito individual como no coletivo escolar, para a consolidação da proposta
inclusiva. Dentre os temas trabalhados identificam-se a trajetória histórica da educação de
pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE), dos avanços da legislação
educacional, e também do suporte que a arte cinematográfica, quando enfoca o tema da
deficiência, pode, através da sensibilização e da informação, oferecer e estimular a adoção de
posturas flexíveis que valorizem o convívio e o respeito à diversidade presente no universo
escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Inclusão: um novo olhar sobre a prática pedagógica
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Palavras-chave: inclusão de alunos com NEE; capacitação de professores;
atendimento educacional especializado (AEE); educação especial, ensino regular.
Resumo: O presente material pedagógico tem como objetivo criar, entre professores, as
condições necessárias para discussões e reflexões que permitam superar limites e preconceitos
sobre a inclusão escolar. Pretende ainda capacitar profissionais/educadores para a adequada
intervenção diante de diferentes deficiências e NEE. Por meio deste trabalho procurou-se
apreender o movimento de significação dos conceitos referentes às deficiências e diferenças.
Outro fator abordado consistiu na desmistificação desta importante mudança no cenário
educacional que é a inclusão. Nesse sentido, buscou-se conhecer como a legislação se alterou
em razão das novas perspectivas abertas não só pelas ciências, mas também pelas
manifestações sociais que exigiram mudanças na área escolar, lutando contra métodos
segregacionistas. Esse material didático conduz, parte de suas reflexões, apoiado na análise e
discussão de filmes que abordaram as implicações filosóficas e políticas da temática em estudo,
enfocando as mais diversas deficiências, mostrando obstáculos, dificuldades e lutas de seus
personagens para se tornarem cidadãos reconhecidos socialmente. Desta forma, este trabalho
procura abrir caminhos que superem as lacunas com as quais a escola se depara e, que para
superá-las, busca respostas urgentes, uma vez que ao acompanhar os desenvolvimentos teóricos
e históricos, sempre desempenhou importante papel na construção de uma sociedade mais justa
e fraterna.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILENE YUKICO SHIMAZAKI
ORIENTADOR: ELSA MIDORI SHIMAZAKI
IES: UEM
Artigo
Título: Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais: capacitação de
professores Palavras-chave: Educação especial: formação de professores; inclusão
Resumo: Objetivamos discutir a inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades e super-dotação em escolas de ensino básico. Para
estudamos o tema foi feito de revisão bibliográfica onde constatamos que as pessoas diferentes
foram, ao longo da história, excluídas de participação social. Estudamos as políticas públicas de
atendimento as necessidades especiais. Verificamos no colégio a necessidade de discutir com
professores e demais trabalhadores da educação o tema, elaboramos, portanto um curso de
extensão para apresentar e discutir o atendimento educacional especializado. Participaram do
curso 44 profissionais da rede pública de ensino que foi efetivado por meio de estudo dirigido e
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minicursos com professores convidados e com a professora PDE. A intenção ao oferecer o estudo
foi de proporcionar aos profissionais da educação subsídios para compreender a diversidade
humana, especialmente, as pessoas com necessidades educacionais especiais. O objetivo do
trabalho foi atingindo, considerando a participação dos cursistas, especialmente, na busca de
informações e conhecimentos sobre o tema. O trabalho deve ser continuado, pois a inclusão ainda
é um tema que inquieta professores e outros profissionais da educação, que muitas vezes, não
sabem como trabalhar como acessar o conhecimento escolar essas pessoas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais: capacitação de
professores Palavras-chave: Educação especial; formação de professores; inclusão.
Resumo: Objetivamos a estudar, com professores do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries e do
Ensino Médio, alternativas, trabalho pedagógico para a inclusão dos alunos com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades se efetive no interior da escola, onde
atuamos como pedagoga. O estudo fez-se necessário, pois constatamos no cotidiano da escola
que o processo de inclusão não tem se efetivado e a escola tem tido dificuldade em acessar o
currículo a todos que o procuram. No momento em que a educação especial passa por uma
mudança em âmbito nacional e internacional. Todavia, os profissionais que trabalham diretamente
com essas pessoas, ainda não sabem como efetivar tal prática. Faltam conhecimentos teóricos e
práticos a respeito das necessidades educacionais especiais e tal fato tem feito procurar os
pedagogos das escolas públicas a busca de mais conhecimento e forma de \"lidar\" com os
alunos. Portanto, propomo-nos a estudar os fundamentos históricos e legais da educação especial
e oferecer aos professores e funcionários das escolas públicas um curso de capacitação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILI DAS GRACAS VIEIRA TEIXEIRA
ORIENTADOR: SANDRA POLON
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Educação Sexual na Escola: Desafios e Possibilidades Palavraschave: educação-sexual; escola; família; crianças; adolescentes.
Resumo: O presente artigo é resultante do projeto de pesquisa e intervenção Educação Sexual
na Escola: um tabu a ser vencido, realizado durante o programa PDE, desenvolvido pela SEED, e
pretende trazer discussões sobre a importância de se tratar de sexo e sexualidade com crianças e
adolescentes, bem como, aponta os desafios e as possibilidades para a realização desse tipo de
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trabalho na escola. Isso foi possível a partir dos resultados do projeto de intervenção com pais
(mães), professores (as), funcionários (as) e alunos (as) realizado na Escola Estadual Antonio
Lopes Júnior, no município de Irati, durante os meses de agosto a dezembro de 2010. Com os
pais, as mães e/ou responsáveis o objetivo foi refletir sobre a importância da educação sexual na
família. Com os alunos e alunas buscou-se promover a educação sexual na escola como
formação integral de crianças e adolescentes. Com os (as) professores (as) e funcionários (as) desta escola e também de outras escolas estaduais do município, num total de 39 participantes-foi
realizado um curso extensionista, com parceria da UNICENTRO, que procurou refletir sobre os
desafios e possibilidades de se trabalhar a educação sexual na escola. O curso teve duração de 4
meses, com dez encontros semanais, perfazendo um total de 40 horas. O presente trabalho está
dividido em seis tópicos: introdução, apontamentos teóricos sobre educação sexual, intervenção
com os pais, mães e responsáveis, intervenção com os(as) alunos(as), intervenção com os (as)
professores (as) e funcionários (as) e considerações finais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Sexual na Escola: desafios e possibilidades
Palavras-chave: Educação sexual, escola, crianças, adolescentes.

Resumo: O objetivo desse Caderno Pedagógico é sugerir aos(as) professores(as) o
desenvolvimento de um trabalho de Educação Sexual para crianças e adolescentes, e discutir a
necessidade de abordar o tema sexualidade na escola desde a educação infantil. Justifica-se pois
grande parte dos educadores e educadoras não se encontra preparados para tratar da
sexualidade na escola. Acreditam que é necessária uma formação específica sobre o assunto.
Isso na verdade é um tabu. Medo de falar sobre o assunto, bem como certo receio de que ao falar
sobre o assunto possam estimular os alunos ao interesse pela iniciação sexual. Os pais, da
mesma forma, sentem-se inseguros para conversar com os filhos sobre esses assuntos. Afirmam
que não têm preparo para isso. O trabalho apresenta sugestões de como abordar o assunto com
os alunos e alunas, sanando suas curiosidades. Propõe um estudo teórico para ser realizado com
os professores e funcionários da instituição escolar para que compreendam a importância de se
realizar a Educação Sexual na Escola. Ainda com os pais, mães e/ou responsáveis pelos alunos
sugere alguns encontros, com o objetivo de discutir o assunto e oferecer subsídios para que
possam acompanhar o conhecimento adquirido pelos alunos na escola e se sintam um pouco
mais preparados para discutir a sexualidade e/ou assuntos relacionados a ela, com seus filhos e
filhas em casa, de uma forma mais aberta e livre de preconceitos e tabus.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILIA BAPTISTA DOS SANTOS COELHO
ORIENTADOR: CARMEM RODRIGUES DA COSTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Hora Atividade Concentrada e Formação Continuada
Palavras-chave: Hora-atividade Concentrada _Formação Continuada_ Êxito Escolar
Resumo: Com o desenvolvimento do trabalho avançamos na implementação da hora atividade
concentrada e na melhoria na qualidade de ensino, pois os professores discutem e identificam os
entraves e as possibilidades de superação. Também nos permitiu avançar no processo de
ressignificação do papel do pedagogo e do professor na discussão da mediação do currículo,
frente às intenções da escola na formação dos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação continuada e hora-atividade na escola pública paranaense
Palavras-chave: hora atividade concentrada; formação continuada; êxito escolar

Resumo: Este Caderno Pedagógico foi pensado a partir das necessidades da escola e destaca
as possibilidades de formação continuada a partir da hora-atividade. Ressalta a importância do
trabalho docente na perspectiva histórico-crítica, retomando a função social da escola, a sala de
aula como espaço de produção do conhecimento bem como o papel do professor na mediação
entre teoria e prática com vistas ao sucesso do aluno, não pretendendo de forma alguma ser um
manual de formação de professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILSA GONCALVES DE FREITAS
ORIENTADOR: SAMIRA FAYEZ KFOURI DA SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: O uso de tecnologias de informação e comunicação exige diferentes processos de ensino
e aprendizagem?
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação; Prática Pedagógica; Ensino e
Aprendizagem.
Resumo: A escola precisa refletir constantemente sobre as técnicas que vem empregando para
trabalhar os conteúdos que ministra. E, dessa forma, munir-se de ferramentas capazes de
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propiciar ao educando maior eficiência na construção de seu conhecimento. Neste sentido, este
artigo pretende discutir se o uso das tecnologias de informação e comunicação faz diferença no
processo de ensino e aprendizagem. Pretende também investigar as práticas pedagógicas
efetivas que auxiliam no desenvolvimento de estratégias de ensino para a utilização dos recursos
tecnológicos e seus desdobramentos na educação. Para tanto, esta investigação pautou-se em
pesquisa bibliográfica embasada nas obras de Belloni (2006), Kenski (2008) e Belloni (2009) e,
também em dados coletados através de um questionário investigativo com professores do Colégio
Estadual Marquês de Caravelas, do Município de Arapongas, Paraná. Encerra-se a discussão
abrindo questionamentos sobre a necessidade de formação continuada que se utilize das
tecnologias de informação e comunicação como potencialidade para o processo educativo de
integração das tecnologias existentes na escola através da experimentação com diversas mídias
que buscam ir além da transposição de práticas tradicionais.
Produção Didático-pedagógica
Título: O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação provoca diferentes processos de
ensino e aprendizagem?
Palavras-chave: Tecnologias de informação e comunicação; ensino e aprendizagem.
Resumo: A invasão das tecnologias de informação e comunicação caminha a passos largos e o
papel da escola é oferecer recursos mais favoráveis aos processos de ensino-aprendizagem e um
local capaz de possibilitar ao estudante a construção do seu conhecimento, como também, em
beneficio do educador, capaz de transformar uma aula meramente expositiva em interativa,
dinâmica, participativa e propicia à troca de resultados. A falta de preparação dos profissionais da
educação para utilização dos recursos tecnológicos é um dos agravantes da não prática das
tecnologias em sala de aula. Este material didático tem o objetivo de auxiliar os educadores no
desenvolvimento de estratégias de ensino para a utilização de recursos tecnológicos e seus
desdobramentos na educação. O Caderno é composto por textos divididos em unidades onde
serão abordadas questões referentes ao uso das tecnologias já existentes na escola
experimentando a mesma atividade com diversas mídias que buscam ir além da transposição de
práticas tradicionais para a tela do computador e/ou TV gerando a discussão das potencialidades
da utilização das TIC frente aos desafios pedagógicos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILZA PEREIRA
ORIENTADOR: EDNEIA CONSOLIN POLI
IES: UEL
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Artigo
Título: Uma Discussão na Perspectiva Dialética
Palavras-chave: Avaliação. Perspectiva Dialética. Formação de Professores.
Resumo: O objetivo deste artigo foi discutir os critérios e formas de avaliação escolar, enfocando
a perspectiva dialética, partindo da história, dos conceitos e classificação do ato de avaliar a
aprendizagem na escola. A metodologia aplicada para alcançar os resultados desejados no
campo do conhecimento foi a da pesquisa bibliográfica, com a utilização de um material
diversificado que trata do assunto. Material este que depois de lido e analisado foi citado e
comentado, bem como uma experiência com professores de uma escola pública, no sentido de
conhecer a visão destes com relação ao tema pesquisado. Justifica-se um estudo como este pela
importância que tem a avaliação no contexto do processo ensino-aprendizagem e na educação. A
análise desenvolvida em torno dos conceitos de avaliação, dos tipos e de sua aplicação no
contexto da escola, em especial a perspectiva dialética, tomando como base as relações da
dinâmica aplicada na sociedade, que implica em mudanças na educação, criando condições que
leva a alcançar novos patamares em outros sentidos, criando exigências no campo educacional
que leva a uma formação constante do professor, para que este possa estar atualizado em
relação aos aspectos essenciais da formação do homem para atuar em todas as atividades no
tempo presente. Neste sentido todo o material consultado contribuiu para aumentar o
conhecimento a respeito do tema e refletir sobre o que é possível fazer para que a avaliação seja
mais eficiente e contribua positivamente para o melhor andamento da educação e da formação
dos cidadãos das novas gerações.
Produção Didático-pedagógica
Título: uma discussão na perspectiva dialética.
Palavras-chave:

Avaliação

da

aprendizagem,

Critérios

de

Avaliação,

Processo

ensino/aprendizagem, Escola pública.
Resumo: O material Didático Pedagógico denominado Caderno Temático tem por objetivo
aprofundar os temas abordados no Projeto de Intervenção Pedagógica, com o intuito de discutir e
refletir sobre as atuais práticas avaliativas numa discussão na perspectiva dialética. Neste material
consta um trabalho com o filme O clube do Imperador, que leva a reflexão sobre os critérios e
instrumentos de avaliação, e a questão das crenças e postura do professor, e textos informativos
propondo uma fundamentação teórica sobre os temas: Avaliação da Aprendizagem, Instrumentos
e Critérios de Avaliação e Recuperação de Estudos, onde serão discutidos os conceitos e a idéia
de avaliação educacional. O trabalho será realizado através de grupo de estudos e em cada
encontro será proposta uma reflexão sobre o assunto abordado, levando o docente a refletir e
identificar as principais dificuldades e conseqüentemente melhorá-las.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARISA APARECIDA HAAS LEAL
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Saberes escolares: aprendizagem efetiva diante de práticas adequadas.
Palavras-chave: Saberes escolares; Prática docente; Aprendizagem.

Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica realizado por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em uma
escola da rede pública estadual do município de Cornélio Procópio que oferta os anos finais do
ensino fundamental. A referida escola apresentou, nos últimos anos, sobretudo em 2007 devido à
elevada falta de apropriação dos saberes escolares baixo índice de desempenho escolar dos
alunos concluintes. Diante do referido contexto é que o citado projeto foi pensado, tendo como
envolvidos os alunos e professores de 5a série, com o intuito de proporcionar alterações
significativas no decorrer dos anos finais desta etapa da educação básica. Assim, partimos do
problema: Por que as metodologias didáticas utilizadas pelos docentes não contribuem para uma
efetiva aprendizagem dos alunos? De que forma adequar a prática docente à realidade da escola,
em consonância com a legislação vigente, bem como as orientações da SEED? Considerando-o,
recorremos ao aporte teórico de autores que discutem o tema na perspectiva da Pedagogia
Histórico-Crítica. Desta forma, o artigo sugere à escola e aos profissionais da educação uma
profunda reflexão na busca de um novo caminho para a prática educativa. Propõe a reflexão
sobre a realidade escolar, as questões metodológicas e de avaliação, bem como questiona as
práticas pedagógicas até então utilizadas, analisando as possibilidades de mudança na
perspectiva da superação desses desafios.
Produção Didático-pedagógica
Título: Saberes escolares: aprendizagem efetiva diante de práticas adequadas.
Palavras-chave: Saberes escolares; Prática docente; Aprendizagem.

Resumo: O baixo índice de desempenho dos alunos, pela não apropriação dos saberes
escolares, sugere à escola e aos profissionais da educação uma profunda reflexão na busca de
um novo caminho para uma prática educativa mais eficaz. O presente trabalho pretende promover
a reflexão e a discussão sobre a realidade escolar, as questões metodológicas e de avaliação,
bem como questionar as práticas pedagógicas utilizadas e analisar as possibilidades de
mudanças. Por meio de estudos coletivos buscaremos a superação desses desafios.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARISA SUZI DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: EDNEIA CONSOLIN POLI
IES: UEL
Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem para a democratização do saber.
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Democratização do saber; Formação de
Professores.
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar o trabalho realizado durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná, que envolveu pais, alunos e professores do Colégio
Estadual José de Anchieta, em Londrina, cujo objetivo foi possibilitar a reflexão sobre a avaliação
da aprendizagem escolar, com enfoque nos aspectos políticos e pedagógicos que norteiam o
tema e contribuir para a ressignificação da prática avaliativa cuja prioridade deve ser fornecer
informações para o aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem. A intervenção
pedagógica foi norteada pela análise crítica dos princípios que alimentam a defesa da escola
enquanto reprodutora da competitividade presente em nossa sociedade. Os pressupostos teóricos
utilizados possibilitam a análise e compreensão do papel que cabe à avaliação para o processo de
democratização do saber, iniciado tardiamente com a universalização da educação básica. Os
resultados apontam para a compreensão dos fundamentos que subsidiam uma prática avaliativa
compromissada com a aprendizagem de todos e com o cumprimento da função social da escola
pública que é a transmissão dos conteúdos científicos acumulados historicamente pela
humanidade. Muitos são os desafios postos à educação brasileira no sentido de garantir a
qualidade do ensino e permanência na escola pública. A avaliação da aprendizagem
comprometida com a inclusão de todos, pode prestar significativa contribuição no cumprimento
dessa meta.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação da Aprendizagem para a Democratização do Saber
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Crítico-social dos conteúdos; Democratização do
saber
Resumo: A escola pública deve organizar-se visando atender aos princípios previstos nas
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná e Projeto Político Pedagógico,
principalmente pelo histórico de elaboração desses documentos, que contou com ampla
participação e discussão de todos os envolvidos. Neste trabalho estão contidas as impressões
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resultantes de uma intensa pesquisa teórica que procurou analisar as influências históricas do
modelo sócio-econômico nas instituições sociais, em especial a educação escolar básica. As
pesquisas realizadas analisam que a instituição escolar sempre se organizou de acordo com
interesses mercadológicos; reproduzindo o princípio da meritocracia, com a clara intenção de
estímulo à competição e culpabilização dos indivíduos pelos resultados alcançados, como meio de
justificar as desigualdades sociais resultantes desse processo. O presente trabalho visa colaborar
para a busca dos caminhos possíveis para a construção de uma sociedade igualitária por meio de
uma prática pedagógica democrática, onde a avaliação da aprendizagem escolar pode
desempenhar importante papel no sentido de subsidiar as mudanças necessárias ao processo
pedagógico, tendo como princípio básico o compromisso com a garantia da aprendizagem de
todos os seus sujeitos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARISE ZANELLA
ORIENTADOR: TANIA MARIA RECHIA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Interpretação do Currículo Escolar na Sala de Aula: Implicações Metodológicas e
Avaliativas
Palavras-chave: Currículo; metodologia; avaliação; planejamento; formação continuada.
Resumo: Este artigo aborda a forma como os professores do Ensino Médio do Colégio Estadual
Padre Carmelo Perrone expressam sua interpretação do currículo. A analise de como os
professores organizam os planejamentos de suas disciplinas e como estes são materializados nas
salas de aula. Ao percorrer as ações de planejar, fazer escolhas metodológicas, estratégias e
procedimentos de ensino e avaliação o que se quer compreender é qual seria a diferença de
atuação do professor em relação ao currículo instituído e aquele, no texto chamado de instituinte,
se ele tivesse a oportunidade de efetivamente receber uma formação para ser pesquisador do seu
fazer escolar. Ainda procura, a partir das observações e entrevistas fazer uma analise das
escolhas metodológicas e a avaliação que realizam em relação ao estabelecido no Plano de
trabalho Docente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Currículo Escolar: As Relações entre o Instituído e o Instituinte
Palavras-chave: Currículo; metodologia; avaliação; ensino; aprendizagem.
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Resumo: O trabalho objetiva estabelecer uma relação entre currículo oficial e o currículo efetivado
em sala de aula. Pretende olhar como o docente organiza seu plano de ensino, como efetiva o
recorte de conhecimento, quais as metodologias utilizadas e a avaliação do conhecimento.
Também lança um olhar sobre as diretrizes curriculares do Estado do Paraná no que se refere ao
objeto de estudo, aos conteúdos estruturantes, as metodologias e avaliação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARISTELA CHAGAS NALESSO
ORIENTADOR: JULIANA TELLES FARIA SUZUKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Resgate da função do pedagogo: uma possibilidade inviável para quem?
Palavras-chave: Pedagogo. Formação Pedagógica. Ensino e aprendizagem.

Resumo: Com o avanço tecnológico dominante em todos os setores, inclusive no educacional, o
conhecimento exigido é aquele que atende as necessidades práticas da mão-de-obra. É preciso,
nos alertar no sentido de que a aquisição do conhecimento apenas para atender as necessidades
do mercado de trabalho nos faz submissos ao poder hegemônico e por ele conduzidos. Por outro
lado, é mister reconhecer os discursos ingênuos da autonomia absoluta da educação em relação
à sociedade, como também analisar concepções segundo as quais a educação se apresenta com
dependência inalterável das condições sociais. Diante do exposto, tal pesquisa teve como objetivo
maior levantar aspectos que impedem o pedagogo de exercer a função pedagógica, bem como,
propor formas que possam organizar seu trabalho e resgatá-lo para uma prática mais eficaz.
Buscou-se apoio na literatura os escritos de Libâneo (2008), Pimenta (2006), Saviani (1985, 2003,
2007, 2008) e outros. Por meio da pesquisa básica de natureza exploratória realizaram-se
levantamento de dados por meio de questionários, reuniões de grupos de estudos e discussões
em torno do tema abordado. Como resultado pode-se verificar a necessidade de resgate da
função do pedagogo, uma vez que hoje, esta função se limita a questões administrativas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Resgate da função do pedagogo: caminhos e perspectivas
Palavras-chave: Pedagogo;Prática;Ensino e Aprendizagem

Resumo: O presente material - Caderno Pedagógico - se faz necessário devido a
descaracterização do papel do pedagogo na instituição escolar. Tem como objetivo maior propor
que os pedagogos façam uma análise da sua prática até o momento nas escolas e observar qual
o foco que tem prevalecido. Propõe-se uma prática intencional direcionada para o auxílio aos
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professores e alunos em todas as disciplinas, almejando um ensino com mais qualidade, como
também, a necessidade de reivindicar melhores condições de trabalho. Os pedagogos
participarão de um grupo de estudos de 40 h., sendo 28 h. práticas - com três encontros
presenciais ( os dois primeiros e último), quatro encontros a distância (blog e chat) para estudo do
material elaborado e atividades propostas - e mais 12 h. teóricas para estudos complementares.
Finalizarão com um levantamento de possíveis práticas renovadas e avaliação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLENE APARECIDA SASSO
ORIENTADOR: ZENAIDE ZAGO CAMPOS POLIDO BOVOLIM
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Reflexão Sobre a Avaliação do Processo de Ensino e
Aprendizagem Palavras-chave: Avaliação. Ensino. Aprendizagem. Alunos.
Resumo: Este trabalho tem como tema a avaliação escolar, também denominada de avaliação do
processo de ensino-aprendizagem ou avaliação do rendimento escolar, que tem por objetivo
conhecer e compreender esta prática que tem como dimensão a análise do desempenho do aluno
e do professor, bem como esta encontra-se estruturada nos planos de ensino. Para isto realizouse um estudo bibliográfico sobre o assunto abordando a relação existente entre avaliação,
aprendizagem, política e escola, pois sabe-se que embora com função distintas, articulam-se
entre si e possuem um mesmo objetivo e, ainda fez-se uma abordagem sobre como deve ser a
ação avaliativa do professor para que esta se torne um processo construtivo de um novo fazer.
Pode-se também perceber nesse estudo que há a necessidade de se conhecer mais
profundamente as propostas avaliativas que podem possibilitar resultados mais positivos, de
forma a substituir o processo classificatório pela mediação e construção do conhecimento em sala
de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexão sobre a avaliação processo de ensino aprendizagem
Palavras-chave: avaliação, concepção de ensino e aprendizagem

Resumo: O presente trabalho visa analisar o processo de avaliação da aprendizagem escolar no
interior da escola e assim colaborar para promover estudos entre docentes sobre o tema,
provocando reflexões em relação ao processo de ensino, aprendizagem e avaliação. O público
escolhido para o desenvolvimento desse projeto são os docentes do Colégio Estadual, localizado
na cidade de Itaúna do Sul, na região noroeste do Paraná. Para uma melhor compreensão do
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processo de avaliação será necessário dialogar e refletir em conjunto com o corpo docente uma
prática avaliativa que visa cumprir com o papel de diagnosticar, intervir e promover a
aprendizagem. Nesse sentido faz-se necessário aprofundar os estudos em torno da concepção de
ensino e a metodologia adotada na prática pedagógica. Para obter um entendimento mais sólido,
será necessário conhecer o posicionamento teórico de alguns autores como: Luckesi, Hoffmann,
Vasconcelos, Haydt e Saviani. Por meio de estudos estaremos colaborando com os docentes
para uma melhor compreensão do processo avaliativo, considerando que a responsabilidade de
avaliar a qualidade dos conhecimentos clássicos adquiridos pelos alunos é do professor.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLENE ARAUJO DOS SANTOS
ORIENTADOR: WALERIA FURTADO PEREIRA POSSOBOM
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Diversidade étnico-cultural brasileira: superação e transformação para a igualdade de
direitos
Palavras-chave: Racismo; Preconceito; Interdisciplinaridade
Resumo: Apesar de mais de quinhentos anos de história já terem transcorrido, atitudes racistas e
preconceituosas ainda estão muito presentes na vida social do mundo em geral, e brasileira em
particular. Por não admitir claramente, isto é, a sociedade não assumir o racismo como um de
seus traços característicos, populações vulneráveis a esse comportamento não conseguem
transformar essa situação que lhes causa dor e impede o seu pleno desenvolvimento. Com o
intuito de discutir com alguma profundidade essa questão e contribuir para conscientizar docentes
e discentes sobre os problemas práticos, psicológicos e existenciais que atitudes racistas e
preconceituosas causam, o projeto objeto deste Artigo Final foi proposto. Os passos seguidos
para a sua realização compreenderam encontros semanais, presenciais e a distância, para estudo
e discussão das várias leis que tratam do assunto, textos, vídeos, músicas, apresentação de
ideias, estratégias pedagógicas para uso em sala de aula, na busca de conscientizar alunos e
familiares sobre essa grave questão social. Ao término do projeto, concluiu-se que abordar esse
assunto de maneira clara e corajosa é extremamente necessário, fornecendo todo tipo de
informação pertinente, abordando-o sob todos os aspectos e que é também necessário que haja o
envolvimento de todas as disciplinas para que os alunos venham a ter uma visão ampla e irrestrita
do tema.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Princípios para uma educação livre de preconceitos
Palavras-chave: preconceito, grupos étnicos, igualdade de direitos, identidade e inclusividade.
Resumo: Em todas as sociedades, os grupos étnicos transmitem aos seus membros sua cultura e
a aprendizagem se forma a partir dos conceitos pré-estabelecidos por essa sociedade, que ao
longo do tempo se transformam em preconceitos. Apesar de ser um consenso, negar que haja
algum tipo de discriminação, no Brasil, este é latente e se torna cada vez mais visível. Baseandose nisto, o objetivo deste estudo é nortear, por meio de princípios, uma educação livre de
preconceitos, com ações positivas para revolucionar primeiramente o pensamento, de modo a
modificar idéias, hábitos e comportamentos, tornando-os condizíveis com a fraternidade e
igualdade de direitos e deveres entre todos os povos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLENE DAS GRACAS HOFFMAM SILVA
ORIENTADOR: HELGA LOOS
IES: UFPR
Artigo
Título: Percepções sobre ações e relações afetivas na família, sobre o papel da escola e
repercussões na vida estudantil dos filhos.
Palavras-chave: Família; escola; participação; parceria.
Resumo: Este estudo objetivou a realização de um diagnóstico sobre a relação participativa entre
escola e família, com o fim de fundamentar o papel das duas instituições e a história de sua
relação para compreender a situação atual que as envolve, bem como pesquisar o nível de
participação dos pais na vida escolar dos filhos, reconhecendo as aspirações e anseios presentes
nestas famílias e a influência dos mesmos, visando uma melhor aprendizagem dos seus filhos.
Partiu-se do princípio que a tendência da escola é atribuir parte do fracasso escolar do aluno, ao
modo de participação dos pais, afirmando que os pais pouco se interessam pela vida escolar de
seus filhos, por acreditarem que a Escola deve incumbir-se de tal tarefa. O estudo foi realizado
respeitando a realidade da comunidade e com a finalidade de conhecer o que pensam os pais
sobre essas ações, suas expectativas de educação e como a família e escola podem interagir
para atender as necessidades dos filhos na sociedade atual, buscando o melhoramento do ensino
aprendizagem e, consequentemente, o sucesso dos filhos. O presente trabalho foi realizado para
diagnosticar a relação entre escola e família, onde participaram alunos, pais e professores das 7ª
séries do ensino fundamental de um colégio estadual da região de Curitiba, utilizando-se como
instrumentos, pesquisa de campo e questionários.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Arte: Brincadeira que não é brincadeira na Educação Básica da Rede Pública
Paranaense Palavras-chave: Reflexão, humanização, razão, emoção.
Resumo: Justificativa: Relação da Arte com a educação como opção interessante e oportuna de
se olhar às possibilidades de humanização no contexto da aprendizagem escolar. Objetivo:
Sensibilização quanto à importância de equilibrar razão e emoção no processo de
desenvolvimento humano e formação do cidadão. Metodologia: Leitura, reflexão, troca de
experiência com os professores durante a hora atividade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLETE CARNEIRO BECHER SANTOS
ORIENTADOR: ESMERIA DE LOURDES SAVELI
IES: UEPG
Artigo
Título: O Desafio enfrentado pelos professores para concretização do currículo de Língua
Portuguesa
Palavras-chave: leitura na escola; trabalho docente
Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo relatar o desenvolvimento do Projeto de
Intervenção Pedagógica, realizado no Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski FioravanteEnsino Fundamental e Médio, Município de Reserva. Na execução do referido Projeto foram
discutidos, com os professores de Língua Portuguesa que atuam nas séries finais do Ensino
Fundamental (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano), diversos textos sobre leitura, além da leitura e
discussão da Diretriz Curricular de Língua Portuguesa. Os professores tomaram conhecimento do
resultado de um diagnóstico que levantamos com os alunos sobre as suas dificuldades em
algumas das áreas do conhecimento. A pesquisa apontou que muitas das dificuldades dos alunos
e a sua falta de interesses em determinadas disciplinas estavam relacionadas com a questão da
leitura, principalmente a forma como ela estava sendo realizada em sala de aula na disciplina de
Língua Portuguesa. Ao tomar conhecimento desse diagnóstico, os professores reorganizaram
seus planos de trabalho docente, enfatizando a leitura de diversos gêneros textuais. Esse
procedimento foi decorrente da necessidade de os alunos perceberem que a leitura perpassa
todas as áreas do conhecimento. Essa forma de entendimento do trabalho docente, colocando a
leitura como o grande eixo articulador do desenvolvimento do currículo, permite que o trabalho
escolar ultrapasse a questão de passar para os alunos listas de conteúdos fragmentados, mas
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exige sobretudo, que esses conteúdos estejam articulados com as diferentes áreas do
conhecimento que compõem o currículo escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Formação de Professores: Leitura e ensino Palavraschave: leitura; aprendizagem; professores; alunos

Resumo: As dificuldades dos alunos quanto a compreensão de textos em sala de aula e a
insatisfação dos professores em relação a falta dos alunos pelas suas aulas. Após pesquisas
realizadas com os mesmos pudemos averiguar algumas das \"falhas\" que estavam ocorrendo e
com isso trabalhar nesta defasagem para reverter o fracasso escolar. Além de procurar
fundamentar a questão da valorização da leitura em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLY SALLES
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: As Tecnologias como Apoio a Prática Docente Palavras-chave:
prática docente; tecnologia; educação, aprendizagem.
Resumo: Este artigo se propõe a refletir através de vários autores que discutem a Tecnologia na
Educação, sobre a importância e necessidade da inserção das novas Tecnologias nas escolas.
Teve como objetivo esclarecer para os professores e alunos a maneira adequada do seu uso.
Produção Didático-pedagógica
Título: As Tecnologias como apoio à prática docente Palavraschave: Tecnologias, prática docente, aprendizagem.

Resumo: Com a chegada das tecnologias no ambiente escolar através do laboratório de
informática e TV Multimídia, faz-se necessário proporcionar aos professores orientações
adequada sobre o uso das tecnologias na sala de aula. Este material foi descrito passo a passo as
ferramentas básicas para serem otimizadas na prática docente. A metodologia utilizada será
através de questionário, caderno temático, prática no laboratório de informática e reuniões de
fortalecimento para a Implementação do Projeto. Na semana pedagógica haverá um espaço para
apresentação do Projeto e do Material Didático.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MAURA LUCIA AZEVEDO
ORIENTADOR: FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRANCIOLI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Organizando o trabalho pedagógico: articulando teoria e prática
Palavras-chave: pedagogia histórico-crítica; organização do trabalho pedagógico; trabalho
coletivo; papel do pedagogo.
Resumo: Este artigo é resultado da nossa participação do Programa de Desenvolvimento
Educacional oferecido pelo governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná, no período de 2009 a 2011. Participar desse programa nos oportunizou a
possibilidade de desenvolver, na escola, a organização de um trabalho pedagógico, planejado,
coletivo e articulado entre a teoria e a prática, porque observamos que esse tem sido um grande
desafio para os profissionais envolvidos no trabalho educativo. Para compreender essa
problemática pedagógica buscamos nos fundamentar em autores que compreendem a
organização do trabalho pedagógico coletivo a partir do Projeto Político Pedagógico e que
ressaltam a importância do trabalho do professor pedagogo, numa visão mais crítica de educação.
Com o objetivo de implementar na escola esse modelo de trabalho pedagógico, oferecendo
subsídios teóricos e metodológicos aos professores pedagogos e professores das diversas
disciplinas, elaboramos um projeto que se desenvolveu através de formação continuada com um
grupo de estudo organizado a partir de um curso de extensão , de forma a propiciar uma
coerência teórica metodológica resultando na articulação teoria e prática, fundamentando-se na
Pedagogia Histórico-crítica, por tratar-se de uma teoria crítica da educação e por oferecer um
método de ensino que potencializa aos alunos a apropriação do conhecimento científico
acumulado historicamente pela humanidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para a organização do trabalho pedagógico:
aliando teoria e prática
Palavras-chave: Pedagogia histórico-crítica; organização do trabalho pedagógico; atuação do
pedagogo
Resumo: O caderno pedagógico tem como objetivo principal subsidiar o projeto de
implementação na escola. Destina-se aos profissionais da educação que buscam conhecer uma
pouco mais a respeito da pedagogia histórico-crítica que fundamenta as Diretrizes Curriculares do
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Estado do Paraná e também da atuação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico
coletivo e articulado. Os textos apresentados servirão como material de apoio e embasamento
teórico para os pedagogos que procuram oferecer um trabalho de formação continuada aos
profissionais nas instituições de ensino onde atuam, bem como poderá servir de material de
estudo a professores que desejam organizar grupos de estudo por disciplina ou até mesmo estudo
individual. As questões apresentadas suscitam discussões e reflexões em torno da prática
pedagógica e da organização do trabalho pedagógico na escola. Sua organização tem como
intuito possibilitar aos educadores a associação da teoria à prática estabelecendo, assim, um
movimento dialético prática-teoria-prática, na tentativa de sinalizar um trabalho pedagógico
coletivo e articulado, que conduza ao objetivo maior da educação que é proporcionar
aprendizagem a todos os alunos de forma a cumprir a função social da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MEDELICE BORTOLI BUFFON
ORIENTADOR: ADRIAN ALVAREZ ESTRADA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Avaliação escolar: uma proposta de mudança
Palavras-chave: Educação. Avaliação. Aprendizagem.

Resumo: A avaliação escolar é um meio de obter informações sobre os avanços e as dificuldades
de cada educando, constituindo-se um procedimento permanente de suporte ao processo ensinoaprendizagem. Neste artigo, pretende-se analisar a relação entre a prática da avaliação escolar e
o processo de conhecimento do educando com base nos resultados obtidos dos índices de
reprovação do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Monsenhor Guilherme, especificamente
nas quintas séries estabelecendo-se um paralelo entre os resultados anteriores e após a
implementação da Sala de Apoio. Os dados mostram que o número maior dos reprovados é em
Matemática e em Português. A proposta de implementação nas atividades da Sala de Apoio
nasceu do programa de superação das dificuldades de oralidade, leitura e escrita, formais
espaciais e quantidades referentes aos conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
apresentadas pelos alunos, do qual os professores regentes indicam para a participação da Sala
de Apoio. Este programa tem como objetivo atender as defasagens de aprendizagens
apresentadas pelos educandos que freqüentam a quinta série, regular, amparados pelas
legislações da Instrução nº 022/2008 e a Resolução nº 0371/2008.

Pedagogia 2009
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação Escolar: uma proposta de mudança
Palavras-chave: Educação, Avaliação, Intervenção, Superação e Aprendizagem.
Resumo: Após análise das Atas do conselho de classe do final de ano, desde 2003 até 2008, só
da 5ª série, estabeleceu-se um paralelo entre o período anterior e posterior a implementação da
Sala de Apoio. Os números apontam um aumento de reprovação da 5ª série. A maior parte, são
reprovados nas duas disciplinas que são oferecidas como reforço no contra turno. Usar uma
metodologia com base no diagnóstico. Elaborar uma ficha individual de encaminhamento para os
educandos que vão para Sala de Apoio, com as dificuldades referentes a aquisição dos conteúdos
de oralidade, leitura e escrita, bem como as formas espaciais e quantidades nas suas operações
básicas e elementares. Propiciar uma discussão coletiva sobre os trabalhos realizados pelos
alunos na Sala de Apoio e destacar os avanços e as lacunas na aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MERCEDES LUQUINI BARIZON
ORIENTADOR: MARILIA BAZAN BLANCO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Hábitos de estudo: uma estratégia para melhoria da aprendizagem.
Palavras-chave: Hábitos de estudos; Estratégias de Ensino; Família; Aprendizagem; Mudança de
comportamento.
Resumo: A educação tem papel fundamental na formação das futuras gerações; crianças, jovens
e adultos têm direito a uma educação que atenda suas necessidades de aprendizagem. Sabe-se
que é através da aprendizagem que o homem avança, e por meio dela que se explica todo
processo de evolução histórica e social. A melhoria no desempenho escolar pode se dar através
do desenvolvimento de estratégias que auxiliem no processo da aprendizagem, e nesse sentido, o
presente trabalho teve por objetivo acompanhar e auxiliar os alunos em seus hábitos de estudos e
no processo de adaptação das turmas iniciais, acompanhando-os em seu cotidiano escolar,
buscando suprir suas carências, orientando-os a estudar, a criar hábitos diários de estudos,
visando um reforço escolar paralelo às aulas, através de grupos de estudos, para aprimorar o
desempenho e a aprendizagem, e consequentemente, reduzir os índices de reprova. Assim, foi
analisando o próprio comportamento de estudo dos alunos no grupo que foi possível ajudá-los a
refletir sobre o seu desenvolvimento, identificar suas dificuldades mais acentuadas e orientá-los a
organizar o seu tempo e estudo. Para tanto, hábitos de estudos, leitura e dever de casa, devem
ser uma prática que integre as relações escola e família e podem ser entendidos como uma
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necessidade educacional, sendo considerados componentes importantes para processo ensino
aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Hábitos de Estudos: Uma estratégia para melhoria de Aprendizagem
Palavras-chave: Hábitos de Estudos. Estratégias de Ensino. Dificuldades de Aprendizagem.
Família. Mudança de Comportamento.
Resumo: Este Projeto irá investigar como está o hábito de estudo dos alunos que ingressam às 5ª
séries e até que ponto a falta do mesmo contribui para o fracasso escolar, e vem evidenciar os
Hábitos de Estudos como auxílio do processo ensino/aprendizagem desses alunos. Que
apresentam dificuldades como: problema na escrita, leitura, interpretação, adaptação a um novo
ambiente escolar; fatores que muitas vezes favorecem a reprova. E tem como objetivo
acompanhar e auxiliar os alunos em seus estudos, identificando suas necessidades e oferecendo
estratégias que amenize as dificuldades e os ajudem a estudar de maneira sistematizada, criando
hábitos diários de estudos, que visem melhorar seu desempenho. Esta pesquisa terá como foco a
realidade de uma escola pública que atende alunos de 5ª à 8ª séries, contando aproximadamente
com 150 alunos de 5ª séries, dos quais terei 30 como público alvo deste trabalho, selecionados
através de questionário para identificar os que têm mais dificuldades, o projeto será realizado
mediante atividades que irão auxiliar no processo de aprendizagem, com utilização de estratégias
diferenciadas, abordando tópicos como: ambiente e lugar adequado, arrumação do material
escolar, escolha de um horário diário para os estudos. Buscando um melhor aproveitamento no
seu desempenho escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MILCA AUGUSTO DA SILVA
ORIENTADOR: CARMEM RODRIGUES DA COSTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Currículo Integrado: compreensão sistêmica do processo produtivo, educativo e de
empregabilidade
Palavras-chave: currículo integrado; empregabilidade; prática pedagógica.
Resumo: O presente artigo apresenta um relato de experiência sobre o entendimento e as prática
de um Currículo Integrado na Educação Profissional. A efetivação das propostas de ação centrouse no curso de Formação de Docentes para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Paulo Leminski, no 2º semestre de 2010. Ele tem a finalidade
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de instigar pedagogos e professores a refletir sobre as possibilidades de concretização de um
conteúdo curricular integrado à formação a que se destina, como uma alternativa a mais no
processo ensino-aprendizagem. O espaço de atuação e os participantes do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola (PIPE/PDE/SEED-PR) apontam para a necessidade de
constante formação continuada para a superação dos conflitos resultantes na prática de
conteúdos integrados e que a mediação pedagógica, deixe de ser apenas recurso didático
motivador e de fato produza relações entre o conhecimento teórico e o cotidiano dos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Currículo Integrado: Compreensão Sistêmica do Processo Produtivo, Educativo e de
Empregabilidade
Palavras-chave: currículo; integração; planejamento; concepção; trabalhador.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico pretende oferecer subsídios para auxiliar o debate e a
compreensão do Currículo Integrado de Nível Médio para os cursos de formação profissional, que
de acordo com as propostas curriculares vigentes tem como princípio a articulação dos conteúdos
disciplinares ao trabalho, a cultura, a ciência e às tecnologias. Pretende-se promover a articulação
dos conhecimentos gerais, científicos e específicos da disciplina em si e da formação profissional,
com a concepção do Plano de Trabalho Docente, com práticas educativas integradas, na
construção dos saberes produtivos, educativos e de empregabilidade como instrumento de luta do
aluno trabalhador brasileiro, ao entender a concepção de currículo, entende-se que a elaboração
e a execução do Plano de Trabalho Docente determinam a concepção do aluno trabalhador.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MIRIAM APARECIDA JARENKO ZILIOTTO
ORIENTADOR: REGINA MARIA ZANATTA
IES: UEM
Artigo
Título: Do projeto político pedagógico à construção do plano de trabalho docente - um caminho
para a melhoria da qualidade de ensino.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Proposta Pedagógica Curricular; Plano de Trabalho
Docente; Papel do Pedagogo; Papel do Professor.
Resumo: O planejamento do trabalho pedagógico é visto pelo professor como uma tarefa
burocrática, um preencher de formulários para ser entregue à equipe pedagógica. Esta pesquisa
tem como objetivo superar esta visão burocratizada do planejamento por meio de uma análise
crítica da educação brasileira, nos últimos anos. Procura-se definir o planejamento como

Pedagogia 2009
instrumento primordial para conquistar a democratização do ensino, direcionar o trabalho do
professor e chegar à superação dos problemas que afetam as escolas: a evasão, a reprovação, a
indisciplina e as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Engloba esta proposta o estudo dos
elementos que compõem o Plano de Trabalho Docente: os conteúdos estruturantes, básicos e
específicos e os demais componentes que possam auxiliar na compreensão do que seja o Plano
de Trabalho Docente e o papel do professor e do pedagogo na construção da prática pedagógica.
A metodologia utilizada se faz por uma análise histórica para compreender a inserção do
planejamento anual nas escolas, tendo como subsídios uma bibliografia selecionada. Serão
retirados desta bibliografia alguns textos para estudo e para discussões, que poderão esclarecer o
tema escolhido e destacar uma nova maneira de realizar o Plano de Trabalho Docente,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ensino.
Produção Didático-pedagógica
Título: O papel do professor e do pedagogo na construção do Plano de Trabalho Docente
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Plano de Trabalho Docente; Papel do Professor;
Papel do Pedagogo.
Resumo: O planejamento anual do trabalho pedagógico tem sido compreendido pelo professor
como uma tarefa burocrática e não como um instrumento que poderá promover a melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo superar esta visão
burocratizada por meio de uma análise crítica da educação brasileira e, de modo especial, da
educação paranaense. Procura-se definir o planejamento como instrumento primordial para
conquistar a democratização do ensino público, para direcionar o trabalho do professor e para
chegar à superação dos problemas que afetam as escolas: a evasão, a reprovação, a indisciplina
e as dificuldades de aprendizagem. Englobando esta proposta se prevê um estudo dos elementos
que compõem o Plano de Trabalho Docente: os conteúdos estruturantes e a subdivisão em
conteúdos específicos e demais componentes que possam auxiliar na compreensão do que seja o
Plano de Trabalho Pedagógico e qual é o papel do professor e do pedagogo, na construção da
prática pedagógica, uma vez que deve partir de uma proposta coletiva, anterior e que está
inserida no Projeto Político Pedagógico. A metodologia utilizada para alcançar o objetivo proposto
se faz por intermédio de uma análise histórica da bibliografia selecionada e pelo levantamento de
dados dos planos de trabalho, realizados pelos professores do Colégio Estadual Paulo VI durante
os anos de 2008 e 2009, tendo por parâmetro as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Os
resultados que se espera com tal estudo é de proporcionar uma discussão sobre o Plano de
Trabalho Docente, para que haja maior compreensão sobre as propostas das Diretrizes
Curriculares.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MONICA CRISTINA SOARES SILVEIRA
ORIENTADOR: SYDNEI ROBERTO KEMPA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A importância do Projeto Político Pedagógico no Contexto escolar: Avanços e
Fragilidades Palavras-chave: Projeto político pedagógico: contexto escolar
Resumo: Esse artigo discute a importância do Projeto Político Pedagógico no contexto escolar e
seu significado diante da diversidade e identidade da escola, num projeto de intervenção
pedagógica realizado como parte dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento Educacional do
Estado do Paraná (PDE turma 2009). O pressuposto do plano de intervenção era o de que, a
escola se caracteriza pela diversidade cultural, social, em seu cotidiano, e constitui-se em vários
segmentos, portanto o Projeto Político Pedagógico cumprirá seu papel quando for construído de
maneira coletiva e tendo como objeto o cotidiano escolar. Na intervenção realizada, com o foco na
construção coletiva do Projeto, foram constatados alguns poucos avanços e muitas fragilidades.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importância do Projeto politico pedagógico: Avanços e fragilidades e a Identidade do
pedagogo
Palavras-chave: Projeto; político; pedagógico; identidade; pedagogo.
Resumo: A escolha da integração dos temas: A importância do projeto político pedagógico:
Avanços e Fragilidades e a Identidade do Pedagogo, reúnem-se neste Caderno Pedagógico na
perspectiva de um trabalho que visa à reflexão do ambiente escolar e de seus autores. A prática
escolar é uma prática humana e histórica, nesta trama que também é política configura-se o
projeto político pedagógico. Este, construído pelos segmentos da escola. Para tanto, é necessário
que se invista em seus autores, ressignifique-se suas funções e a importância do papel de cada
integrante deste processo. Ao reelaborar o mosaico composto pela escola, percebe-se a intenção
da comunidade, sua legitimidade e identidade. Este diálogo propõe uma melhor compreensão da
realidade vivida, e, nesta dinâmica é de significativa relevância entender e promover o trabalho do
pedagogo como o articulador de todo este processo. É uma ação reflexiva de caráter político e
intencional. Isto posto, a intenção aqui apresentada é desenvolver o projeto de intervenção na
perspectiva descrita, refletindo junto aos envolvidos a importância do trabalho e suas possíveis e
consequentes transformações, visando uma escola pública que se legitime por sua autonomia e
qualidade. A aplicação do Caderno Pedagógico será feita através de questionários de sondagem
e sugestões de leituras e textos para estudo.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NAOCO HACHIYA YOSHI
ORIENTADOR: EDMILSON LENARDAO
IES: UEL
Artigo
Título: O conceito da função social da escola como pressuposto para realização do conselho de
classe participativo da 8ª série do ensino fundamental
Palavras-chave: Função social, conselho de classe, participação, educação, participativo.
Resumo: Este artigo tem o objetivo de expor os resultados e as experiências obtidos com a
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, que é uma das etapas do
Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - PDE. Por
isso, faz uma retomada da justificativa sobre a escolha do tema, dos objetivos e da
Fundamentação Teórica que deram suporte tanto para na execução do Projeto como na
preparação do Material Didático. Descreve as etapas da implementação do Projeto junto ao grupo
formado por professores, pais, profissionais da educação da equipe pedagógica do Colégio
Estadual Marechal. Castelo Branco-E. F.M.N. do município de Primeiro de Maio, além de
acadêmicos estagiários. No relato da execução das atividades com as estratégias de ações
previstas que foi preparado especificamente para esta intervenção pedagógica, transcreve sobre
as atividades de estudo sobre a função social da escola e analise feita sobre o rendimento escolar
da 8ª série da referida unidade escolar e das discussões feitas sobre Conselho de Classes e
Conselho de Classe Participativo e Preventivo e por último, expõe os resultados seguidos de uma
reflexão sobre cada uma das atividades realizadas. Descreve na íntegra, o documento elaborado
pelo grupo participante. Finalmente faz considerações destacando as conclusões obtidas.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Conselho de Classe participativo.
Palavras-chave: Conselho de Classe, Participativo, Consultivo e Deliberativo.
Resumo: Neste projeto de Intervenção Pedagógica na escola, que será desenvolvido com os
educadores, representantes de pais e dos alunos, do Colégio Estadual Marechal Castelo BrancoEnsino Fundamental, Médio e Normal do município de Primeiro de Maio, estado do Paraná,
buscamos justificar a importância do Conselho de Classe participativo, que vá além da
participação dos professores, mas que envolva conselheiros representantes de pais e alunos de
cada turma. A idéia desse projeto se deu pelo fato de existir valores sobre o Conselho de Classe
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que muitas vezes não contribuem para a qualificação do ensino e aprendizagem dos alunos, como
exemplo disto, Dalbem(1996) conta que o que vemos são reuniões apressadas, sem reflexão,
onde se cantam notas e responsabiliza-se o aluno e a família pelo fracasso escolar. Acreditamos
que se o Conselho de Classe contar com a participação de representantes de pais e alunos
conselheiros de turma, a Instituição poderá agir no sentido de expressar os anseios reais da
comunidade na qual se situa, visto que os representantes podem manifestar as vontades da
população. Para tanto propõe-se a organização de grupos de estudos sobre temas que abordam o
Conselho de Classe participativo e investigue como, porquê e quando os apontamentos desses
estudos contribuem para a prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NATALINA FRANCISCA MEZZARI
ORIENTADOR: PAULINO JOSE ORSO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O pedagogo na escola: uma reflexão sobre a identidade do trabalho do pedagogo nas
relações de trabalho
Palavras-chave: pedagogia, pedagogo, relações de trabalho na escola.
Resumo: Este estudo explora a importância da ação do pedagogo nas relações de trabalho como
espaço que necessita ser mediatizado pelo conhecimento científico. Tais relações são tomadas
como vínculos de expressão das relações sociais mais amplas e ao mesmo tempo como
produção de novos valores, atitudes, comportamentos e conhecimentos. A transformação em
realidade dos conhecimentos e das intencionalidades, como as que estão presentes no Projeto
Político Pedagógico da escola, processa-se na práxis educativa que se dá nas interrelações.
Dessa forma, ressalta-se que a ação do pedagogo vai além de mediador de projetos, programas e
organização administrativa. A sua identidade é constituída na prática pedagógica que se dá nas
relações de trabalho da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Pedagogo na Escola Pública: fundamentos e relações de trabalho
Palavras-chave: Pedagogia; pedagogo; relações de trabalho na escola.

Resumo: A produção do Caderno Temático teve como tema central O Pedagogo na escola
pública cujo objetivo foi o de apresentar reflexões que contribuíssem para a formação dos
profissionais da pedagogia que atuam ou tenham interesse em atuar na escola pública como
Professor Pedagogo (gestor, supervisor, orientador, coordenador). Buscamos inicialmente discutir
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o trabalho do pedagogo nos aspectos históricos, teóricos e na problemática vivida nas escolas; no
segundo tema exploramos a dimensão ético-política apresentando o sentido de dirigir e governar
os problemas da escola; no terceiro tema a abordagem está relacionada à ação administrativa e
pedagógica voltada para a transformação do trabalho da escola; e na última parte do Caderno
apresentamos pontos reflexivos evidenciando a atuação do pedagogo nas relações de trabalho da
escola como espaços singulares que contemplam a realização do projeto político pedagógico
produzido na coletividade, assim como, o projeto de transformação da sociedade uma vez que a
transformação passa necessariamente pelas relações de trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NELCI TERESINHA PRETTO POSSAMAI
ORIENTADOR: TANIA MARIA RECHIA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Dinâmica da Indisciplina Escolar Palavraschave: Indisciplina. Escola. Educação. Valores.
Resumo: Este artigo apresenta o projeto de intervenção realizado em uma instituição estadual de
ensino no município de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, envolvendo professores das 5ª séries
do ensino fundamental, analisando aspectos da problemática da indisciplina na escola, e
discutindo algumas ações pedagógicas necessárias para a gestão dos conflitos em sala de aula.
O objetivo foi o de articular a teoria e a prática, contribuindo com a sistematização de
metodologias, oportunizando espaços de reflexão, seminários e oficinas sobre o tema da
indisciplina escolar. Partiu-se da problematização dos sentidos que os professores atribuem às
situações de indisciplina em sala de aula com vistas à promoção de diálogos que permitam uma
melhor atuação diante das situações enfrentadas cotidianamente nas bases teóricas da
pedagogia

histórico-cultural

e

da

sociologia

compreensiva.

Posteriormente,

criaram-se,

coletivamente, ferramentas teóricas e metodológicas para o trabalho com as normas e regras de
maneira a nortear as ações dos professores na construção de relações com valores pautados na
solidariedade, no respeito mútuo e na responsabilidade, apresentando a necessidade premente
que a escola tem de enfrentar, cotidianamente, o problema, aprofundando a compreensão do
fenômeno e elaborando metodologias que acompanhem as mudanças do mundo e dos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Indisciplina escolar: desafios atuais
Palavras-chave: Indisciplina; escola; relações interpessoais.
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Resumo: A indisciplina escolar representa um antigo e persistente desafio para as escolas. Suas
causas de enfrentamento geram muitas polêmicas. As causas são inúmeras e não há uma
solução definitiva e única para todas as escolas. Sua procedência pode ser atribuída a fatores
externos e/ou fatores que envolvem a prática pedagógica. Esta unidade temática tem por objetivo
incentivar os professores a reverem seus conceitos de indisciplina em bases teóricas da
psicologia histórico-cultural e da sociologia compreensiva, com vistas a contribuir para o
aprofundamento teórico e para a sistematização de metodologias que levem em conta a
importância da qualidade das relações interpessoais no enfrentamento da indisciplina escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NELCI TEREZINHA MARTINS
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: O papel do pedagogo na gestão: como mediador da intencionalidade educativa da
escola pública
Palavras-chave: Gestão Democrática; Organização; Pedagogo; Projeto Político Pedagógico.
Resumo: A educação, como organização e gestão, passa por mudanças históricas, conceituais e
estruturais, que necessitam ser refletidas na dinâmica de seu processo. Ao tomar como referência
que a escola é uma instituição social e está em intensa relação com o contexto sócio-econômicopolítico, traz na sua organização e estruturação do ensino, objetivos e interesses de grupos
sociais economicamente diferentes. Esses interesses e objetivos que vão orientar e sustentar uma
determinada prática educativa são definidos, portanto, por uma opção de classe social, às vezes
não muito consciente por parte das escolas, dos professores e dos alunos. Nosso objetivo é
delimitar os processos de organização dos segmentos escolares diante do seu papel na escola
pública. Entender que decisões quanto a finalidades e conteúdos devem ser tomadas para a
humanização da formação dos sujeitos. Nesse contexto, tomamos aqui a especial possibilidade
de trabalho enquanto pedagoga, na tentativa de entender nosso papel como mediadora da
intencionalidade educativa da escola, pela via dos diferentes segmentos que a compõe.
Produção Didático-pedagógica
Título: O papel do pedagogo na gestão: como mediador da intencionalidade educativa da
escola pública
Palavras-chave: Não disponível.
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Resumo: Este Caderno Temático é resultado dos estudos realizados no primeiro ano do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE de 2009, da Secretaria de Estado da
Educação – SEED/PR em parceria com a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Paranaguá – FAFIPAR – Paranaguá – Paraná. O PDE constitui-se uma importante oportunidade
de aprofundamento nos estudos acadêmicos a disposição dos professores da rede estadual de
ensino, bem como possibilita a socialização de experiências riquíssimas em prática no interior das
escolas públicas do Paraná, propiciando uma aproximação entre as práticas pedagógicas
desenvolvidas nas escolas e a teoria presente na academia. Neste trabalho apresentamos
subsídios teóricos para a discussão dos temas que estão inseridos no projeto que será objeto da
intervenção pedagógica na escola, e que são: Gestão Democrática, Projeto Político Pedagógico,
Proposta Curricular e o Papel do Pedagogo. Sem a pretensão de querer exaurir esta discussão,
(mesmo porque pela brevidade do texto isto não seria possível), a intenção é dar um passo inicial
na direção de um trabalho reflexivo, de aprofundamento de determinados temas para nos
apropriarmos de elementos que permitam um novo olhar sobre nossa formação e prática
educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NELZA IRENE IATSKIV
ORIENTADOR: NELSI ANTONIA PABIS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Relacionamento Interpessoal no Ensino Noturno: Professores e Alunos desenhando uma
trajetória de parceria.
Palavras-chave: Relacionamento professor/aluno; Valores; Reflexão; Aprendizagem.
Resumo: Este artigo pretende ressaltar a importância da relação professor/aluno, as mediações
do professor em sala de aula e suas implicações no processo ensino aprendizagem. O bom
relacionamento interpessoal é fundamental para o sucesso pedagógico e superação das
dificuldades do cotidiano escolar através de um processo de construção contínua e dinâmica de
aperfeiçoamento das relações no cotidiano escolar, através de discussões e reflexões sobre as
mais diversas temáticas que visem à promoção e difusão dos valores de solidariedade, respeito,
honestidade, responsabilidade, fraternidade e de convivência pacífica. Para desenvolver as
atividades propostas foram utilizadas como recursos técnicas pedagógicas, orientações, palestra,
teatro, dinâmicas grupais e outros, permitindo no coletivo: discussões, analogias e reflexões,
proporcionando autodesenvolvimento, auto e hetero-conhecimento, facilitando a motivação e
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despertando o interesse dos alunos, melhorando suas relações com os colegas e professores e
com o conteúdo. Visualizando uma estratégia possível para tal enfrentamento, propõe-se uma
metodologia que atenda as especificidades do aluno do ensino médio noturno das séries iniciais,
na qual o diálogo permeie o relacionamento, onde o aluno se sinta parte integrante do processo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Relacionamento interpessoal no ensino noturno: professor e alunos desenhando uma
trajetória de parceria.
Palavras-chave: Relacionamento professor/aluno. Reflexão. Aprendizagem.
Resumo: O processo de interação humana está presente o tempo todo em sala de aula e fora
dela e influencia no trabalho pedagógico. O bom relacionamento interpessoal é importante para o
sucesso pedagógico e superação das dificuldade do cotidiano escolar através de um processo de
construção contínua e dinâmica de aperfeiçoamento das relações no cotidiano escolar, através de
discussões e reflexões sobre as mais diversas temáticas que visem a promoção e difusão dos
valores de solidariedade, respeito, honestidade, responsabilidade, fraternidade e de convivência
pacífica. Para desenvolver as atividades propostas serão utilizados como recursos técnicas
pedagógicas, orientações, palestra, teatro e dinâmicas grupais, permitindo no coletivo:
discussões, analogias e reflexões, proporcionando autodesenvolvimento, auto e heteroconhecimento, acreditando que facilitará a motivação e despertando o interesse dos alunos do 1º
Ano do Ensino Médio Noturno, melhorando suas relações com o conteúdo, com os colegas e
professores. Pensando em uma estratégia possível para tal enfrentamento, propõe-se uma
metodologia que atenda as especificidades do aluno do ensino médio noturno das séries iniciais,
na qual o diálogo permeie o relacionamento, onde o aluno se sinta parte integrante do processo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEULI DA MAIA
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A formação Docente e o Processo de Inclusão
Palavras-chave: Formação Docente. Inclusão. Currículo. Aceitação. Acolhimento.
Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a Formação Docente e o processo de
inclusão. Analisa os fatores possíveis da não aceitação dos alunos com deficiência, as limitações
dos professores nos processos de ensino e aprendizagem destes, como também na relação
estabelecida em sala de aula e na Instituição Escolar como um todo. Objetivando contribuir para o
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entendimento e aceitação deste novo paradigma educacional é que este artigo se legitima. Por ser
um trabalho inicial de reflexão sobre as relações dialéticas que o tema aborda tem sua
importância também em apontar alguns caminhos possíveis para superação dos limites dos
docentes no trato profissional e pessoal com este grupo de alunado. A fundamentação teórica
centralizou-se nos estudiosos: Montoan, DECLARAÇÃO DE SALAMANCA ( 1994), Mosquera e
na Legislação Brasileira. A Conclusão a que se chegou é que existem meios práticos e viáveis
para a superação dos limites e da melhor relação entre professor e aluno, porém precisa-se mais
envolvimento entre todas as partes envolvidas Mantenedora e Escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Orientações aos professores quanto aos alunos com deficiência nas series finais do
ensino fundamental da rede estadual de educação do Paraná
Palavras-chave: Educação. Inclusão. Conhecimento.
Resumo: Este trabalho é uma iniciativa pedagógica visando apoiar os professores no que tange o
trabalho com alunos, com deficiência. É um olhar mais pedagógico sobre a Inclusão, mas
concreto e objetivo. Propõe algumas orientações gerais aos professores sobre o recebimento e
acompanhamento de alunos inclusivos nas séries finais do ensino fundamental. Pois a
necessidade de informações e conhecimento dos professores é visível e urgente. Também é uma
forma de diminuir o preconceito, a discriminação e contribuir para a aquisição do conhecimento. É
um material didático que caracteriza, de forma sucinta as deficiências mais comuns encontradas
em sala de aula, conceituando-as.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUZA MARIA RENZI
ORIENTADOR: SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: A Indisciplina no Espaço Escolar: Novos
Olhares Palavras-chave: Indisciplina; professor; aluno.
Resumo: O artigo traz o resultado de um trabalho realizado no Colégio Estadual Marechal
Castelo Branco-Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Primeiro de Maio, Paraná,
com parte da sua comunidade escolar. O objetivo principal foi propiciar uma reflexão sobre a
indisciplina e a violência escolar e suas relações com o processo ensino-aprendizagem. Por meio
de grupos de estudos foram feitas análises e reflexões sobre textos e de questionários onde
professores e alunos das 5ª séries responderam sobre o tema Indisciplina Escolar. Atualmente o
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problema da indisciplina no espaço escolar tem se agravado, com este trabalho procuramos
compreender o fenômeno da indisciplina a partir da relações de poder que são estabelecidas na
sociedade e desenvolver um novo olhar sobre o assunto.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Indisciplina no Espaço Escolar: Novos
Olhares Palavras-chave: Indisciplina. Aluno. Professor.
Resumo: O Material Didático Pedagógico em questão faz parte da implementação pedagógica do
Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE. Este material didático pedagógico será
apresentado por meio de análise de textos. O objetivo é orientar ou esclarecer dúvidas junto aos
professores em relação a questionamentos como: O que é indisciplina? Quais as causas da
indisciplina? O que podemos fazer para amenizar a indisciplina escolar? A falta de disciplina nas
escolas, atualmente tem sido vista como uma questão problemática que dificulta a prática
pedagógica. Consequentemente, a indisciplina vem ocupando um espaço destacado no meio
escolar e são várias as reflexões sobre o assunto. Neste contexto, a indisciplina escolar constitui
um dos desafios mais críticos com os quais se defrontam as instituições de educação neste país,
o trabalho das pedagogas nas escolas tem sido voltado para inúmeras reclamações de
professores, a respeito da indisciplina e da violência escolar e é grande o desafio a ser enfrentado
por todos os que transitam pelo escolar.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NIDIA NADIA MARQUES STADLER
ORIENTADOR: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER
IES: UFPR
Artigo
Título: Revendo conceitos e aproximando-se do vivido
Palavras-chave: indisciplina; visita domiciliar; realidade social; perfil socioeconômico.
Resumo: A pesquisa realizada teve como palco uma escola pública estadual onde buscamos
refletir sobre o fenômeno da indisciplina escolar, seus determinantes, compreensões e
implicações no cotidiano. O recorte realizado nessa pesquisa foi o de conhecer a realidade
vivenciada pelas famílias dos alunos tidos como indisciplinados, com o intuito de levantar a
condição socioeconômica da família e buscar estabelecer a interlocução entre a condição de vida
e seus modos de vida com a questão da indisciplina. Utilizamos a visita domiciliar como técnica
para coleta de dados, instrumento ainda pouco usado pelas escolas. Por meio das entrevistas, foi
possível uma aproximação com o cotidiano familiar, conhecendo melhor a dinâmica de cada
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família, suas estratégias de sobrevivência e como tem acessado as políticas sociais. As visitas
nos permitiram transcender a visão limitada que os educadores têm das famílias dos alunos com
os quais trabalham e nos permitiu entender que a vulnerabilidade social em que se elas
encontram, suas novas configurações e formatos bem como seus modos de vida são
imprescindíveis na explicação da questão da indisciplina escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Revendo conceitos e aproximando-se do vivido
Palavras-chave: indisciplina; escola; aluno; família.

Resumo: Pretende-se com esta unidade propiciar aos profissionais da educação mais uma opção
como suporte teórico para reflexão acerca de questões da indisciplina na escola e,
consequentemente, enriquecer sua prática pedagógica uma vez entendido que somente através
do conhecimento e da formação continuada encontramos subsídios para buscarmos novos
caminhos a fim de promovermos uma educação emancipadora. A construção desse material foi
baseado numa proposta de buscar/investigar uma compreensão dialética sobre as causas da
indisciplina escolar, estabelecendo uma investigação que atravesse as instituições sociais, ou
seja, a escola, a família e o Estado. Para isso fez-se um estudo sobre educação, destacando a
concepção, os desafios e possibilidades do processo educativo no contexto atual e a importância
do professor ter uma leitura crítica sobre essas questões. Propôs-se também a visita domiciliar
como estratégia para traduzir, interpretar e reconstruir os fatos, para uma melhor compreensão da
realidade dos alunos e de suas famílias, pois tão importante quanto o educador olhar para o aluno
como um sujeito ativo, crítico e transformador é também reconhecer as relações estabelecidas no
contexto familiar e compreender que a indisciplina dever ser referenciada e contextualizada a
partir dessas relações.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILCE APARECIDA DE SOUZA
ORIENTADOR: SUEDINA RAFAEL BRIZOLA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Conselho Escolar: nova perspectiva para uma gestão democrática na escola pública do
Paraná
Palavras-chave: Conselho Escolar. Participação. Capacitação. Descentralização de Poder. Resumo:
O artigo discute a possibilidade da escola promover a capacitação dos membros do Conselho Escolar
do Colégio Estadual Rio Branco - EFMNP, quanto às suas atribuições, tendo em
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vista, o fortalecimento da gestão democrática. Objetiva-se também, proporcionar aos Conselheiros
ricas oportunidades para conhecer suas funções em relação ao Conselho Escolar, como a
seriedade da participação na tomada de decisão sobre questões administrativas, pedagógicas e
financeiras. Diante disto, faz-se necessário sensibilizar e capacitar os membros do Conselho
Escolar, utilizando a metodologia da Problematização, havendo a necessidade de reflexão teórica
que proporcione a formação aos conselheiros sobre as suas atribuições de acordo com a
legislação brasileira, para que atuem adequadamente, contribuindo, assim para a melhoria da
qualidade da educação ofertada no Colégio. A democratização da escola somente se realizará
inteiramente, se estiver intimamente conectada com a participação dos segmentos escolares.
Logo a democracia provoca um processo de conquistas, de participação, de organização coletiva,
de preparação e produção do conhecimento com vistas à transformação de uma realidade que se
quer mais justa. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para a efetiva democratização das
relações no interior das escolas. O Colégio Estadual Rio Branco, após o trabalho realizado,
mostra-se mais maduro nas relações sociais que se buscou. Mas, somente com a sensibilização,
a conscientização, a compreensão efetiva dos conselheiros e com o compromisso de toda
comunidade escolar atuando a contento e possibilitando a expressão de ideias, embalará
vigorosamente os pilares de uma escola para todos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho escolar: nova perspectiva para uma gestão democrática na escola pública do
Paraná
Palavras-chave: Conselho Escolar; Participação; Descentralização de Poder.
Resumo: Esta Unidade Temática tem como objeto de estudo a atuação dos Conselhos Escolares
na rede estadual de ensino paranaense e, destaca a luta dos educadores para democratizar as
relações no interior das escolas públicas que culminou com o desenvolvimento de um dos
princípios da educação escolar - a gestão democrática do ensino público. Portanto, faz-se
necessário rever a forma de atuação dos membros do Conselho Escolar, visto que, mesmo tendo
seu amparo legal, a partir da Constituição de 1988, na prática, a democracia não se efetivou.
Sendo assim, é preciso conscientizar e capacitar os membros do Conselho Escolar, em especial,
os Conselheiros de uma escola pública do município de Santo Antônio da Platina - Paraná, quanto
às suas atribuições. Dessa forma, visa-se o fortalecimento da gestão democrática, esclarecendo
aos Conselheiros Escolares sobre suas reais funções, a seriedade da participação na tomada de
decisões sobre questões administrativas, pedagógicas e financeiras para que possam atuar com
eficiência. Este trabalho trará uma pesquisa bibliográfica consistente para que o Professor PDE
possa implementar ações no interior da escola, objetiva a promoção de um melhor envolvimento
de todos os membros do Conselho Escolar - parceiro imprescindível na construção de uma gestão
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escolar democrática. A democratização da escola somente se realizará inteiramente, se estiver
intimamente conectada com a socialização da participação dos segmentos escolares, logo a
democracia provoca um processo de conquistas, de participação, de organização coletiva, de
preparação e produção do conhecimento com vistas à transformação de uma realidade que se
quer mais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILCEIA CRISTINA DE FREITAS
ORIENTADOR: SONIA ANA LESZCZYNSKI
IES: UTFPR
Artigo
Título: Diversidade etária em sala de aula: dos desafios na condução à busca por alternativas no
processo de sua gestão
Palavras-chave: conflitos geracionais; condução da diversidade etária em sala de aula; inclusão
social.
Resumo: O artigo DIVERSIDADE ETÁRIA EM SALA DE AULA: dos desafios na condução à
busca por alternativas no processo de sua gestão apresenta um estudo realizado com alunos e
professores de uma escola pública sobre a diversidade etária em sala de aula. O objetivo foi
averiguar como a heterogeneidade etária em sala de aula influencia a prática do professor e a
qualidade do processo educativo. O desenvolvimento do estudo baseou-se na investigação sobre
a posição de pedagogos e professores com relação ao trabalho em turmas heterogêneas, o
conceito dos alunos a respeito da diversidade em sala de aula e as implicações da inserção de
alunos fora da idade/série em turmas do ensino regular, tradicionalmente homogêneas. A
execução da pesquisa baseou-se na coleta de dados, por meio de: aplicação de questionários em
alunos e professores, observação do funcionamento administrativo e pedagógico da escola,
entrevista com pedagogos e reflexões realizadas nos fóruns do GTR (Grupo de Trabalho em
Rede) e na escola pesquisada. As reflexões foram realizadas a partir de um Caderno Temático,
elaborado pela pesquisadora, com textos fundamentados em autores que registraram, no estado
da arte, estudos relativos a questões geracionais e à diversidade. Os resultados do estudo
revelam que para lidar com a diversidade é necessário ultrapassar o limite do reconhecimento e
do suposto respeito. É preciso valorizá-la e ter conhecimento teórico-prático para colocá-la a favor
do processo ensino-aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Buscando um olhar para a diversidade etária em sala de aula
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Palavras-chave: Diversidade Etária; Inclusão; Relações Sociais.
Resumo: A questão das diferenças e seus direitos passaram a ser discutidos nos diversos
segmentos sociais e a ser foco de atenção de muitos pesquisadores. Apesar de se ter avançado
bastante no sentido de compreendê-la e atendê-la, a diversidade ainda se constitui em desafio
principalmente, no âmbito educacional, uma vez que ela se faz presente nas escolas de forma
mais intensa e muito mais complexa que antes. O fato de cada pessoa poder assumir a sua
cultura, as suas diferenças e exigir os direitos de respeito a elas tem tornado o trabalho
educacional, do ponto de vista, operacional, muito mais complicado. Assim, esta Produção
Didático-Pedagógica foi construída com a intenção de apresentar algumas provocações e suscitar
reflexões que podem demonstrar como uma das facetas da diversidade: as diferenças etárias têm
influenciado a prática do professor e o processo educativo. Objetiva refletir sobre a presença da
heterogeneidade etária em sala de aula com destaque a sua influência na prática do professor e
na qualidade do processo educativo. O intuito é que através dos textos que compõem este
material e de seus referenciais teóricos, pedagogos e professores compreendam que a visão
negativa que se tem de turmas heterogêneas, influencia na gestão dessa forma de diversidade e
intensifica os mecanismos de exclusão. Em síntese, este Caderno Temático pretende suscitar
reflexões e oferecer base teórica para ampliar a compreensão da interferência que os tempos dos
educandos ocupam no processo educativo nos tempos modernos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NORMA DA PIEDADE LUNARDON AUGUSTO
ORIENTADOR: FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Avaliação no contexto escolar. Palavraschave: Avaliação; aprendizagem; processo.
Resumo: O tema tem por finalidade conduzir os alunos do curso de formação de docentes a uma
reflexão sobre a avaliação no contexto escolar. É um tema polêmico, pois o docente tem que estar
em constante aperfeiçoamento, revendo sua prática pedagógica, para que a avaliação tenha
realmente um significado no processo ensino aprendizagem. O instrumento avaliativo deve ser
uma ferramenta eficaz, capaz de propiciar maior responsabilidade dos docentes acerca do seu
compromisso. A busca do conhecimento aliada a avaliação conduz o educando a construir uma
autonomia fazendo-o capaz de discutir maneiras de ampliar seu universo de conhecimento. A
avaliação é, portanto, uma atividade que envolve legitimidade técnica e política na sua realização,
respeitando princípios e critérios refletidos coletivamente, referenciados na proposta curricular e
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em suas convicções acerca do papel social que desempenha a educação escolar. A avaliação
assume uma dimensão orientadora, pois permite o aluno tomar consciência de seus avanços e
dificuldades para continuar progredindo na construção do conhecimento. A avaliação da
aprendizagem é angustiante para muitos professores e alunos, pois se de um lado o professor
tem dificuldades de preparar um instrumento avaliativo eficaz, com linguagem clara e
contextualizada, do outro o aluno tem que perceber que o instrumento usado pelo professor não é
uma “armadilha”. A melhor maneira é preparar uma avaliação clara, que seja bem planejada e
intencional, com instrumentos bem elaborados e diversificados, com conteúdos significativos,
estando coerente com os propósitos de ensino, explorando a capacidade de leitura bem como o
raciocínio, com a finalidade de acompanhar a aprendizagem dos alunos, em vez de fazer uma
mediação pontual do seu desempenho. Portanto não ensinamos e nem aprendemos sem avaliar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico: refletindo sobre currículo, livro didático e avaliação.
Palavras-chave: Currículo; livro didático; avaliação; aprendizagem; conhecimento.

Resumo: Este caderno pedagógico é resultado de uma proposta de formação continuada do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - que proporciona aos professores uma
retomada ao estudo acadêmico e aperfeiçoamento dos fundamentos teóricos que envolvem os
temas abordados. O professor necessita estar em constante aperfeiçoamento, portanto os textos
propõem desencadear um processo de reflexão e estudo sobre concepções de currículo, livro
didático e avaliação, como instrumentos auxiliadores para a formação social e cultural. Dessa
forma, com leitura, questionamentos e discussões os textos apresentam ao professor uma
possibilidade de refletir sobre sua prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NORMA KOGLIN VIDOTTO
ORIENTADOR: FRANCISMARA NEVES DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: O senso de autoeficácia e as relações com o não Palavraschave: Dificuldade de aprendizagem. Autoeficácia. Intervenção.
Resumo: O presente artigo relata o resultado das ações desenvolvidas no projeto de intervenção:
A Sala de Apoio à Aprendizagem, como espaço de intervenção para a promoção da Autoeficácia
em alunos com dificuldades de aprendizagem. A pesquisa, de abordagem quali-quantitativa,
objetivou investigar a autoeficácia dos alunos que frequentam o Programa Sala de Apoio à
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Aprendizagem de uma escola do município de Arapongas-Pr, com análise nas seguintes questões
norteadoras: qual a relação entre autoeficácia e dificuldades de aprendizagem escolar? Como
uma proposta de intervenção pode atender às necessidades de favorecer o auto-gerenciamento
das atividades escolares? Participaram do estudo 11 alunos com idade entre 11 e 14 anos. A
referida intervenção objetivou auxiliar os alunos a organizar melhor seus estudos e desencadear
crenças mais positivas em relação às suas próprias realizações. O trabalho buscou suporte
teórico, na Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura que em seus estudos e pesquisas, ressalta
a importância das crenças de autoeficácia de uma pessoa como fator determinante de seus
pensamentos, afetos, comportamentos e motivação. Os resultados do presente estudo indicaram
que é possível oportunizar aos alunos espaços reflexivos que permitam o desenvolvimento do
senso de autoeficácia e subsidiar a elaboração de estratégias de aprendizagem mais eficazes,
além da organização de hábitos referentes aos estudos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Senso de Auto-eficácia e as relações com o não aprender. Palavraschave: Sala de Apoio à Aprendizagem. Auto-eficácia. Não aprender.

Resumo: Os processos de escolarização na 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental envolvem
múltiplos aspectos relacionados ao desenvolvimento humano e à aprendizagem, nesse sentido as
dificuldades de aprendizagem emergem como importante temática. Pesquisas sobre dificuldades
de aprendizagem apontam para a importância do estudo de variáveis internas como as escolhas,
crenças e expectativas, que funcionam como mediadores no processo ensino-aprendizagem.
Dentre essas variáveis destaca-se a auto-eficácia que se refere à crença que o indivíduo tem
sobre sua capacidade de desempenho em atividades específicas. A pesquisa, de abordagem
qualitativa, objetiva investigar a auto-eficácia dos alunos que frequentam o Programa Sala de
Apoio à Aprendizagem de uma escola do município de Arapongas-PR e tem as seguintes
questões norteadoras: qual a relação entre auto-eficácia e dificuldades de aprendizagem escolar?
Como um programa de intervenção pode atender à necessidade de favorecer o autogerenciamento das atividades escolares? Faremos observação das atividades desenvolvidas na
Sala de Apoio e elaboraremos um programa de intervenção enfatizando o desenvolvimento da
auto-eficácia entre alunos com dificuldades de aprendizagem. Espera-se que o estudo permita
reflexões e incentive a elaboração de ações promotoras de auto-eficácia em sala de aula por parte
dos professores que atuam nas salas de apoio à aprendizagem.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ODETE PULCINELI DE SOUZA
ORIENTADOR: LUZIA RODRIGUES CARDOSO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Educação Inclusiva: revendo crenças e valores na escola Palavraschave: educação inclusiva; crenças; valores; aluno com deficiência.
Resumo: O presente artigo científico corresponde à etapa conclusiva da atividade de
aprofundamento teórico prático em conjunto com as atividades de intervenção pedagógica,
implementação e produção didática pedagógica, tendo como foco Educação Inclusiva. Teve como
objetivo realizar um diagnóstico do conhecimento que os professores têm sobre educação
inclusiva e propor um grupo de estudo para revisão dos conceitos e crenças presentes no
contexto escolar, destacando o papel da escola e sua função social tendo em vista a criação de
uma cultura inclusiva. Após a revisão da literatura especializada e produção de material didático
pedagógico, a metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, com aplicação de um questionário
semi-estruturado para o grupo de professores que participou do projeto de intervenção proposto.
Os resultados indicam que uma prática inclusiva pressupõe que as propostas curriculares
reconheçam e valorizem os alunos em suas peculiaridades étnicas, de gênero, cultura, partindo
de suas realidades de vida, de suas experiências, de seus saberes, para à partir daí, propor a
sistematização do conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Inclusiva: uma reflexão
Palavras-chave: Educação inclusiva. Aluno com deficiência. Professor.
Resumo: O presente material está organizado em duas partes principais. A primeira,
Fundamentos Teóricos e Políticos da Educação Inclusiva, apresenta inicialmente o conceito e os
princípios da educação inclusiva. Na sequência, traz um breve relato da história da educação
especial, mostrando a evolução do atendimento educacional às pessoas com deficiência,
seguindo-se uma descrição dos principais documentos legais que amparam a educação inclusiva.
A segunda parte, de caráter informativo, apresenta a caracterização de algumas deficiências, a
saber: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva/surdez, deficiência intelectual e
algumas orientações de como realizar o atendimento educacional especializado no ensino
comum. Finalizando, o texto apresenta algumas experiências de educação inclusiva disponíveis
na literatura.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OLGA ANDREIS MARAFON DOS SANTOS
ORIENTADOR: ABNDRE PAULO CASTANHA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Limites e Perspectivas de Aprendizagem para o Ensino Noturno: Algumas Reflexões
Conclusivas
Palavras-chave: Ensino Noturno; Educação; Organização Escolar
Resumo: O objetivo deste estudo é a reflexão acerca dos limites e perspectivas do ensino
noturno no que se refere à aprendizagem de seus educandos, bem como apresentar algumas
reflexões conclusivas que, com certeza, não esgota com a temática, mas aponta possibilidades
para a melhoria da modalidade de ensino em questão. Utilizamos como metodologia a elaboração
de pesquisa de campo junto aos alunos, coordenação pedagógica, gestores e professores para
reconhecer as possibilidades de se construir um ensino noturno a partir de uma base teórico e
prática consistente. A escola como instituição educacional voltada para a efetivação da aquisição
dos conhecimentos científicos precisa desenvolver a formação da cidadania no que competem às
dimensões técnicas pedagógicas, culturais e sociais comprometidas com a formação humana
buscando perspectivas de aprendizagem que atendam as necessidades dos alunos do ensino
noturno. Para que se alcance o objetivo exposto, a reflexão será estruturada a partir de dois
elementos fundamentais. O primeiro refere-se à fundamentação histórica e teórica do ensino
noturno. O segundo volta-se para a importância de se apontar resultados obtidos com a pesquisa,
mostrando que o Ensino Noturno, se constitui meio de aquisição de conhecimentos científicos, e
não apenas diplomação de seus alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Alternativas Teóricas e Metodológicas para a Aprendizagem no Ensino
Noturno Palavras-chave: ensino noturno; educação; trabalho.
Resumo: O caderno pedagógico apresentado está direcionado a Diretores, pedagogos,
coordenadores pedagógicos, professores e demais profissionais que acreditam que é possível
transformar a sociedade através da educação, pois é através dela que o homem aprende a viver e
conviver com as pessoas como ser inteligente e capaz de exercer a cidadania, ocupa um espaço
neste mundo cósmico .É na família,que inicia sua primeira trajetória de vida estendendo-se na
escola onde procura desenvolver sua integralidade e singularidade humana através do
desenvolvimento de hábitos atitudes e valores que perfazem por toda sua existência. Diante das
questões acima surgem estudos e debates que nos levam a refletir sobre o ensino e
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aprendizagem, especificamente no ensino noturno quando se torna cada dia mais difícil uma vez
que os alunos têm jornadas de trabalho de oito ou mais horas diárias, não raro em atividades
pesadas e difíceis os conteúdos fogem da área de interesses dos alunos. Por isso muitas
dificuldades se contrapõem a quem deseja promover situações de aprendizagem com significado,
a fim de reforçar conteúdos não devidamente assimilados, ou para desenvolver um ambiente
propício ao surgimento de relações afetivas e sociais, tanto entre professores e alunos quanto
entre os próprios alunos. Percebe-se através de estudos e pesquisas realizadas que a
democratização é atestada não apenas pelo aumento do número de matrículas ou pela expansão
da rede pública, mas também pela possibilidade de, ao menos a partir da década de 90, ter havido
uma alteração qualificativa no perfil sócio-econômico da clientela dos cursos de ensino médio
noturno. Os filhos de trabalhadores, muitos deles já trabalhadores também, fizeram-se cada vez
mais presentes nas escolas de ensino médio, no ensino noturno principalmente em anos mais
recentes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OLGA PEREZ STEFANIU
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Superação dos desafios cotidianos: um desafio para o pedagogo.
Palavras-chave: Prática docente; Organização do Trabalho Pedagógico; Papel do Pedagogo;
Formação Continuada
Resumo: O presente artigo aborda a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica
proposto ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O referido projeto partiu do
problema: Quais as dificuldades encontradas na prática docente no que tange à organização do
trabalho pedagógico? De que forma o pedagogo pode contribuir para a superação destas
dificuldades? Diante deste, apresentamos reflexões sobre a formação continuada dos
professores, bem como a dificuldade que o pedagogo encontra em assessorar o corpo docente. A
pesquisa bibliográfica fundamentou a pesquisa descritiva, que foi desenvolvida numa abordagem
qualitativa. O instrumento para a coleta de dados empíricos foi um questionário entregue para os
professores de um colégio público estadual que oferta o Curso de Formação de Docentes, em
Cornélio Procópio/PR. O objetivo principal focou investigar a respeito da importância da formação
continuada, além da concepção de formação integrada proposta ao curso. O desenvolvimento
oportunizou a sistematização do atendimento aos professores, fornecendo subsídios teóricos
relevantes ao debate sobre a organização do trabalho pedagógico, superando as dificuldades
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enfrentadas na sala de aula. Buscamos, portanto, o desvelamento da realidade por meio de
referencial teórico, o que consolida o perfil do professor que atua no curso em questão,
possibilitando uma prática docente coletiva, coerente e crítica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Superação dos desafios cotidianos: um desafio para o pedagogo. Palavraschave: Organização do Trabalho Pedagógico; Pedagogo; Formação Continuada
Resumo: A grande rotatividade de professores e os contratos tardios vêm dificultando a
participação dos professores nas discussões propostas pela SEED nas Semanas Pedagógicas,
que se constituem como um relevante momento coletivo de capacitação. O presente trabalho
propõe reflexões e estudos, com o intuito de sistematizar o atendimento a esses professores,
fornecendo subsídios teórico-metodológicos ao debate sobre o trabalho pedagógico, contribuindo
assim, para a superação das dificuldades do dia-dia da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PULCINA MARIA SOUZA RIBEIRO
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Concepção dialética de ensino: ideário ou prática no curso de formação de
docentes Palavras-chave: dialética; prática; formação de docentes
Resumo: No projeto de intervenção a intenção foi investigar se o método dialético faz parte da
prática ou apenas do ideário dos professores, bem como perceber se os alunos e alunas do curso
estão sendo capacitados para planejar suas aulas de acordo com os pressupostos teóricos desta
metodologia. Partindo das considerações feitas pelos professores e alunos, a luz do conceito de
dialética foi realizada uma análise teórica sobre o modo como esse processo está ocorrendo em
uma instituição escolar que oferta o curso de Formação de docentes, na cidade de Curitiba.
Oriundos deste estudo foram apontados entraves, avanços e possibilidades quanto à efetivação
da proposta. Os professores quase na íntegra abordam o tema nas aulas, porém os alunos, ainda
não compreendem o método na sua essência, enquanto contradição entre capital e trabalho. Em
termos de estratégias, reconhecem como pressuposto do método os princípios democráticos que
transpassam as relações interpessoais. Para ampliar o entendimento dos futuros professores e
contribuir com uma prática, mas contundente capaz de relacionar os conteúdos a prática social,
faz-se necessário elucidar nas práticas pedagógicas a relação intrínseca entre educação e
sociedade. Compete aos professores a disseminação deste entendimento, entretanto nem todos
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têm noção de pertencimento a uma classe social, nem da influência dos condicionantes sociais na
prática educativa escolar. A superação deste entrave somente será possível a partir da
consciência coletiva, os que compreendem estas implicações, devem tornar-se intelectuais
orgânicos que lutam em prol da efetivação de uma proposta critica de educação voltada para
emancipação política do cidadão.
Produção Didático-pedagógica
Título: Práticas pedagógicas elaboradas tendo como princípio a concepção dialética de ensino
Palavras-chave: dialética; metodologia; transformação
Resumo: O caderno pedagógico é uma seleção de atividades efetivadas tendo como princípio o
método dialético. Inicialmente foram feitas consideracões sobre o tema, destacando a
metodologia, relação professor/ aluno e o diálogo teoria/ prática. Na análise das propostas de
trabalho foram enfatizados a coerência com as categorias da dialética: totalidade, movimento,
transformação e contradição. Nas considerações finais ficou explicitado não tratar-se o material de
modelo, mas sim como possibilidades carregadas de intencionalidade pedagógica e política. O
objetivo principal é mobilizar o educador favorecendo o compromisso e o comprometimento com a
construção de uma sociedade mais justa e humana.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REGIANE DE SIQUEIRA
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Organização do Trabalho Pedagógico
Palavras-chave: Modificação, Inovação, Interação.

Resumo: Em tempos de globalização, com o ensino voltado para a pesquisa, e com o cidadão
mais crítico e participativo que a organização dos trabalhos pedagógicos da escola deve estar
voltado para uma forma de administração escolar mais dinâmica e democrática. A organização do
trabalho pedagógico vigente tem exigido maior envolvimento dos profissionais da educação. Visto
que, ela Ocorre pela formação continuada, pela reavaliação constante do Projeto Político
Pedagógico e pelo ensino com pesquisa tão bem colocado no paradigma emergente e pelo uso
de instrumentos de analise de como a organização do trabalho pedagógico é que os mapas
conceituas auxiliam na organização administrativa pedagógica, compreendendo suas dimensões
na busca de resposta às essas novas exigências de competitividade que marcam o mercado
globalizado. A construção de mapas conceituais no contexto escolar vem contribuir para um
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processo de trabalho apoiado essencialmente na microeletrônica, cuja característica principal é a
flexibilidade. Diante disso, estabelecem-se novas relações entre trabalho, ciência e cultura, a partir
das quais se constitui historicamente um novo princípio educativo, ou seja, um novo pensar
pedagógico por meio da construção de mapas conceituais com o intuito de integrar áreas e
profissionais num trabalho conjunto e holístico dentro do contexto escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Organização do Trabalho Pedagógico
Palavras-chave: Modificação, inovação, interação.

Resumo: O mundo é criativo, é crítico, e assim sendo a escola também deve o ser, já que ela é a
o local onde procura- se aprender a aprender para a construção do conhecimento. O trabalho do
professor deve modificar- se com o tempo, modificação esta que ocorre pela formação
continuada, pela reavaliação constante do Projeto Político Pedagógico e pelo ensino com
pesquisa tão bem colocado no paradigma emergente, pois somente assim estará ensinando-se as
respostas para as perguntas. Resposta às essas novas exigências de competitividade que
marcam o mercado globalizado, que aos poucos vem sendo substituída por um processo de
trabalho apoiado essencialmente na microeletrônica, cuja característica principal é a flexibilidade.
Com isso, a tendência é que a economia cresça, aumentando a produtividade, porém diminuindo
o número de trabalho. Diante disso, estabelecem-se novas relações entre trabalho, ciência e
cultura, a partir das quais se constitui historicamente um novo princípio educativo, ou seja, um
novo

projeto

pedagógico

por

meio

do

qual

a

sociedade

pretende

formar

os

intelectuais/trabalhadores, os cidadãos/produtores para atender às novas demandas postas pela
globalização da economia e pela reestruturação produtiva. E, esse caderno pedagógico visa a
construção de mapas conceituais com o intuito de integrar áreas e profissionais num trabalho
conjunto e holístico dentro do contexto escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REGIANE FILIPCZAK
ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O Plano de Ação como Instrumento Orientador da Prática Docente
Palavras-chave: Plano de Ação Docente. Reflexão. Desenvolvimento do Educando. Processo
Ensino-Aprendizagem.
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Resumo: O presente artigo aborda uma pesquisa-ação envolvendo docentes do Ensino Médio de
uma instituição escolar da rede estadual pública com a intenção de evidenciar o Plano de Ação
Docente como um instrumento que influencia na prática docente em sala de aula. O Plano de
Ação é uma ferramenta que confere ao professor maior segurança para o desenvolvimento de sua
prática pedagógica, como também o estabelecimento de objetivos que sejam compatíveis com a
perspectiva educacional existente no tocante ao Ensino Médio, visando o melhor atendimento
possível aos anseios e necessidades educativas dos alunos. Na abordagem desse tema,
inicialmente, foi contextualizado as características gerais da prática docente no contexto
educacional contemporâneo. Na seqüência, foram relacionados aspectos que indicam a
relevância do Plano de Ação para o docente conduzir sua prática pedagógica no Ensino Médio.
Finalizando, é efetivado o relato das experiências originárias da pesquisa-ação, principalmente da
forma com que os docentes passaram a identificar o Plano de Ação após o desenvolvimento das
atividades formuladas. Ao final da pesquisa-ação, os docentes identificaram a relevância do Plano
de Ação, que passou a ser contemplado como um mecanismo de suporte a atuação do professor
em sala de aula, servindo também como um referencial de reflexão e de avaliação que contribui
para o aprimoramento desta atuação.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Plano de Ação como instrumento de transformação na Prática Docente no Ensino
Médio Palavras-chave: plano de trabalho, docentes, organização.
Resumo: Para a efetivação do presente projeto, as estratégias de ações serão conduzidas em 8
encontros, sendo que cada um terá 4 horas de duração, totalizando 32 horas. Os encontros
envolverão estudos de diversos textos, acerca do PTD e das características para sua elaboração.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REGINA LUCIA LANGOWSKI MASSUQUETTO
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Uma reflexão da construção do projeto político pedagógico no cotidiano de uma escola
pública na percepção do professor
Palavras-chave: Construção. Projeto. Político. Pedagógico.
Resumo: Pensar um projeto de educação implica pensar a concepção de homem, de mundo e de
sociedade que se pretende construir. Sua dimensão político pedagógica pressupõe uma
construção participativa que envolve ativamente os diversos segmentos escolares entre eles, dos

Pedagogia 2009
professores. O objeto da pesquisa é referente à construção do Projeto Político Pedagógico e a
importância da participação do professor nesta construção dentro de uma escola pública. O
problema que desencadeia a pesquisa é a participação dos profissionais da educação na
construção do Projeto Político Pedagógico da escola que, embora presente na LDB 9394/96 no
artigo 14, na hipótese deste estudo não se efetiva no interior da escola. Fazer com que o
professor perceba, que ao construí-lo coletivamente, no cotidiano da escola pública, ele
ressignifica suas experiências, reflete em sua prática, buscando meios para transmitir o
conhecimento. Demonstra também saberes, dando sentido aos seus projetos individuais e
coletivos, estabelecendo novas relações de convivência e indicando horizontes de novos
caminhos, possibilidades e propostas de ação. O que se busca é contribuir com uma reflexão dos
professores envolvidos quanto à sua participação na construção do Projeto Político Pedagógico,
buscando compreender a função do mesmo na organização escolar. Compreende-se que a
construção coletiva do Projeto Político Pedagógico é algo fundamental para a organização do
trabalho pedagógico da escola, com vistas à construção de uma escola de qualidade para todos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Uma reflexão da construção do projeto político pedagógico no cotidiano de uma escola
pública na percepção do professor
Palavras-chave: Construção. Projeto. Político. Pedagógico
Resumo: Pensar um projeto de educação implica pensar a concepção de homem, de mundo e de
sociedade que se pretende construir. Sua dimensão político pedagógica pressupõe uma
construção participativa que envolve ativamente os diversos segmentos escolares entre eles, dos
professores. O objeto da pesquisa é referente a construção do Projeto Político Pedagógico e a
importância da participação do professor nesta construção dentro de uma escola pública. O
problema que desencadeia a pesquisa é a participação dos profissionais na construção do PPP
da escola que, embora presente na LDB 9394/96 no artigo 14, na hipótese da pesquisadora não
se efetiva no interior da escola. Quais os critérios e diretrizes que foram definidos para a
construção do PPP na escola. Fazer com que o professor perceba, que ao construí-lo
coletivamente, no cotidiano da escola pública, ele ressignifica suas experiências, reflete em sua
prática, demonstra de saberes, dando sentido aos seus projetos individuais e coletivos, reafirma
sua identidade, estabelece novas relações de convivência e indica horizontes de novos caminhos,
possibilidades e propostas de ação. Desta forma, a pesquisa tem como eixo central a interrogar:
qual é a percepção que o professor de uma escola pública possui sobre a importância da sua
participação na construção coletiva do PPP dentro do cotidiano escolar? O que se busca é
desenvolver uma reflexão por parte dos professores na importância da sua participação na
construção do PPP. Se o professor não perceber, se não acreditar, de nada adiantará a
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construção do PPP, que hoje é algo fundamental para a organização do trabalho pedagógico da
escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REGINA MARCIA FONTOLAN
ORIENTADOR: JULIA MALANCHEN
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Pedagogia histórico-crítica e diretrizes curriculares para a educação básica do Paraná:
fundamentação teórica para a prática transformadora.
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica. Diretrizes Curriculares. Fundamentação teórica.
Resumo: O texto resulta da fundamentação teórica sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, as
Diretrizes Curriculares para a Educação Básica no Estado do Paraná (DCE) e suas implicações
na prática pedagógica dos professores e pedagogos. O estudo sobre esses temas proporcionou
compreender a escola como palco de disputa de interesses distintos e a relevância do trabalho
escolar em cumprir a função da escola que é levar a todos, indistintamente, o conhecimento
produzido pela humanidade, garantindo aos sujeitos da educação o acesso ao saber, ao
conhecimento socializado e sistematizado. Diante deste pressuposto, formula-se a oportunidade
de entender melhor através de estudos, o caminho que se percorre e a perseverança no caminhar
consciente da realização de um trabalho para a formação do sujeito que compreende a sociedade
em que vive ciente de sua capacidade de intervir e modificá-la.
Produção Didático-pedagógica
Título: Pedagogia Histórico-Crítica e Diretrizes Curriculares para a Educação Básica:
fundamentação teórica para a prática transformadora.
Palavras-chave: conhecimento, Pedagogia Histórico-Crítica, Diretrizes Curriculares do Paraná.
Resumo: Por receber um número cada vez maior de alunos oriundos da classe popular, a escola
pública necessita intensificar estudos sobre o seu papel e sobre a sociedade que se pretende
firmar. O Estado do Paraná, vem replanejando suas ações através das Diretrizes Curriculares
para a Educação Básica (DCE) resgatando a função da escola pública que é ensinar a todos,
principalmente os alunos da classe menos favorecida. Aprofundar os conhecimentos sobre as
DCE é fator preponderante para que este documento seja legitimado. A ótica das DCE condiz com
a Pedagogia Histórico-Crítica que também almeja a construção de uma sociedade mais justa. O
objetivo deste trabalho é ir além das leituras, discussões e reflexões acerca dos problemas diários
da escola, mas da construção da práxis transformadora, provocando
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profissionais da educação a reverem sua prática à luz da fundamentação teórica condizente com
a superação da estrutura alienante promovida pela sociedade de classes e que leva a divisão dos
saberes. O material didático que ora se apresenta, é a base de organização de um grupo de
estudos devidamente planejado e organizado como extensão da UENP- Campus Jacarezinho.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REGINA MARIA NOGUEIRA
ORIENTADOR: ANA RITA LEVANDOVSKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: METODOLOGIA: elo entre o conteúdo e aluno
Palavras-chave: ensino e aprendizagem; mediação; metodologia; objetivo; formação docente.
Resumo: Este artigo busca instigar o corpo docente à reflexão sobre metodologias mais eficazes
para o atendimento em sala de aula, sobre os próprios conceitos já formados, contemplando
divergências pelo não conhecimento real das diretrizes. O texto, apoiado em resultados obtidos a
partir de pesquisa realizada em uma escola da rede estadual nas séries finais do ensino
fundamental, examina as metodologias aplicadas em sala, as metodologias do PTD (Plano de
Trabalho Docente) e as das Diretrizes. Os relatos de professores e alunos demonstram que a
metodologia é essencial para o processo de aprendizagem, contribuindo para um melhor
desempenho em sala de aula, tanto do professor quanto do aluno. E ainda evidencia a visão do
professor quanto à importância da metodologia definida em seu plano de trabalho docente, a qual
deverá facilitar o desenvolvimento dos conteúdos, bem como forma de mediar o trabalho
buscando compreender o que planejou. Apresenta ainda, considerações que possam contribuir
para melhorar as práticas em sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Metodologia: a prática do professor em sala de aula nas séries finais do ensino
fundamental
Palavras-chave: metodologia, métodos, estratégias, aprendizagem.
Resumo: A contribuição do Material didático busca motivar o professor a reflexão com base
teórica para subsidiar o professor em sua prática pedagógica.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REINILDES LEIA DA ROCHA
ORIENTADOR: ELIANE ROSE MAIO
IES: UEM
Artigo
Título: A organização do trabalho pedagógico na escola propiciando o interesse do aluno para a
aprendizagem
Palavras-chave: Educação escolar; alunos; família.
Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e aborda uma reflexão sobre
o desinteresse pela aprendizagem apresentado por muitos alunos, a indiferença da família pela
vida escolar dos filhos e a falta de conscientização dos alunos sobre os benefícios trazidos pela
aprendizagem. Tem como objetivo buscar junto à comunidade escolar, alternativas pedagógicas
para que o processo ensino-aprendizagem efetive-se no espaço escolar de forma que os
conteúdos sistematizados propostos no Plano Docente do Professor estejam vinculados com a
realidade da vida dos alunos, demonstrando a utilidade e a importância do estudo, mediante o
desenvolvimento de aprendizagens significativas, provocando no aluno o desejo de aprender. A
efetivação da Implementação do Projeto desenvolveu-se através de um curso para professores e
pedagogos da escola, com carga horária de 32 horas, tendo início no segundo semestre de 2010,
com apoio da orientadora do projeto de implementação, com o objetivo de motivar a questão do
processo ensino-aprendizagem e a estimulação à vontade de aprender dos alunos. No curso,
foram discutidos textos, previamente por nós selecionados, tendo como foco a organização do
•trabalho pedagógicos na escola; o resgate dos laços familiares entre a escola e a família; papéis
da escola e da família, discutindo qual é responsabilidade de cada um e a necessidade de investir
na formação continuada dos professores, aprofundando os conhecimentos, para que o docente
possa inovar seu trabalho educativo, demonstrando vontade e capacidade para enfrentar
mudanças e efetivá-las.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Propiciando o Interesse do Aluno para
a Aprendizagem
Palavras-chave: Desinteresse; aprendizagem; conhecimento; família;
Resumo: A produção deste Caderno Pedagógico justifica-se para este momento em que as
mudanças em nossa sociedade acontecem de modo crescente, e cada vez mais vão surgindo as
necessidades de novos desafios no repensar a educação. Para acompanhar o progresso
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desenfreado, é indispensável que alunos e professores estejam munidos de estratégias eficazes,
para lidar com o novo, o desconhecido e com toda a situação heterogênea do cotidiano. A
proposta é oferecer um curso de extensão -UEM de 32 horas, com o público alvo, professores,
família dos alunos, pedagogos e direção onde serão discutidos textos que enfatizam o interesse
da aprendizagem, de forma a possibilitar ao professor a conhecer a realidade da escola, a fim de
diagnosticar o motivo do não desejo de aprender do aluno. O Projeto Político pedagógico será
analisado criteriosamente, no intuito de: adequar às inovações tecnológicas, averiguar o quanto e
de que forma é contemplada a estimulação da aprendizagem, se oportuniza a autocrítica
permanente entre docentes e discentes, se condiciona para a formação de cidadãos críticos,
preparados para participar como sujeitos competentes, capaz de enfrentar os desafios de uma
sociedade complexa e dinâmica que requer cada vez mais competência e capacidade crítica,
retomando, portanto o despertar e o desejo de aprender do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: RITA DE FATIMA BECHINSKI
ORIENTADOR: MARIA ANTONIA DE SOUZA
IES: UEPG
Artigo
Título: A Função do/a Professor/a na Prática Educativa pela vertente da Reconstrução Social.
Palavras-chave: prática educativa, formação do professor, reconstrução social, formação
continuada.
Resumo: RESUMO: O presente texto apresenta e discute as atividades desenvolvidas no
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE). Tem como tema a
função e formação do professor na prática educativa, sendo organizado para dar subsídios
prioritariamente para a formação continuada de professores. O objetivo do trabalho desenvolvido
no PDE foi o de potencializar processos de reflexão sobre a prática cotidiana na sala de aula,
visando provocar a Reconstrução Social, aprofundar a leitura crítica da própria prática docente,
fortalecer o compromisso político do professor/a como intelectual transformador. A formação
continuada foi desenvolvida em uma escola pública no Município de Ponta Grossa em hora
atividade com encontros presenciais, perfazendo uma carga horária de 32 horas. Foram
realizados questionamentos estabelecidos no Projeto de Intervenção exigido pelo Programa.
Como principal conclusão é pertinente destacar que os professores participantes tiveram a
oportunidade de conhecer teóricos que defendem e propõem a reflexão na ação para a
Reconstrução Social. Desse modo, puderam avaliar sua prática, num movimento dialético,
dinâmico e crítico oportunizado na formação continuada.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A Função e Formação do Professor na Prática Educativa pela vertente da Reconstrução
Social
Palavras-chave: Palavras chave: função, formação do professor, reconstrução social.
Resumo: A Unidade Temática com o tema sobre a Função e Formação do Professor na Prática
Educativa foi organizado para dar subsídios prioritariamente para a formação continuada de
professores proporcionando a oportunidade de analisar concepções teóricas e práticas, visando
contribuir para reflexões e possíveis mudanças na prática como professor intelectual reflexivo.
Tem como objetivos: Potencializar processos de reflexão sobre a prática cotidiana na sala de aula
para provocar a Reconstrução Social, aprofundar a leitura crítica da própria prática docente,
fortalecer o compromisso político do professor/a como intelectual transformador na aula e analisar
as peculiaridades que definem o docente como profissional interessado e capacitado para
provocar a reconstrução social. .O Projeto será desenvolvido em hora atividade na escola em seis
(6) encontros presenciais, perfazendo uma carga horária de 32 horas. A avaliação consiste em
verificar com os docentes o que mudou na sua prática após estudos e reflexões do cotidiano
escolar com o compromisso de Reconstrução Social, como professor, pesquisador, reflexivo e
transformador no contexto onde atua. A fim de analise foi elaborado o documento de pesquisa
como instrumento de avaliação para ser preenchido pelos profºs participantes. Estas
considerações servirão de subsídios para a elaboração de um Artigo Final.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: RITA ZANLORENZI
ORIENTADOR: NELSI ANTONIA PABIS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A participação da família na escola
Palavras-chave: Escola; Família; Participação; Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo é resultado de estudo teórico realizado sobre o tema a importância da
participação da família no processo de escolarização do filho e apresenta dados obtidos através
de uma prática desenvolvida no Colégio Estadual São Vicente de Paulo - Ensino Fundamental,
Médio e Normal, com os pais dos alunos da 6ª série, turma com trinta alunos, com o objetivo de
sensibilizá-los sobre a importância da participação dos mesmos na trajetória escolar dos filhos,
articulando família, escola e aprendizagem. O estudo teórico foi embasado em vários autores
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como: Bordenave (1986), Libâneo (2004), Parolin (2005), Colus & Lima (2007), Paro (2007). Por
meio de encontros, buscou-se conscientizar os pais de que o processo educativo na escola é uma
atividade que deve ser realizada com a participação da família e, por isso, é fundamental o
acompanhamento direto e constante dos pais no desenvolvimento escolar do filho. Buscou-se,
também, alternativas para sensibilizar as famílias para que participem ativamente na vida escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família e Escola: em busca do sucesso
escolar. Palavras-chave: família; escola; participação.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado com a finalidade de subsidiar as reflexões do
coletivo escolar acerca do papel da família e da escola na educação e sua real participação no
processo escolar, para que juntas estabeleçam um elo de cooperação entre si e promovam a
valorização da educação, visto que o objetivo da escola e da família é o mesmo: que o aluno
tenha sucesso em sua vida escolar. Dirige-se aos pais ou responsáveis pelos alunos das 6ª séries
do Ensino Fundamental e a todos os profissionais da educação que vêem, nessa parceria, uma
possibilidade de contribuir para uma educação mais efetiva. Que juntas, família e escola, possam
fortalecer-se enquanto instituições formadoras. Para tanto, nesse caderno, propõe-se três
unidades, cujos temas serão trabalhados durante a Intervenção Pedagógica na Escola: A Família;
A Escola e a Valorização da Educação; Participação Família e Escola. Por meio de reuniões
debate, família e escola reúnem-se, num movimento de colaboração, para rever seus papéis,
refletir, debater, confrontar, buscar caminhos que permitam facilitar o entrosamento entre si e
propor ações efetivas que contribuam para o bom desempenho do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROELI ANTUNES DE SOUZA
ORIENTADOR: CLARICE SCHNEIDER LINHARES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Organização do trabalho pedagógico: dimensão pedagógica e administrativa
Palavras-chave: Organização; comunidade escolar; pedagógico; administrativo.

Resumo: O presente artigo tem por objetivo demonstrar a dimensão administrativa e pedagógica
no ambiente escolar. A organização do trabalho pedagógico da escola se alicerça no fazer
pedagógico e foi com este propósito que o projeto de intervenção na escola pretendeu analisar a
educação e os significados da escola como processo de ensino aprendizagem. Constatou-se que
a busca da autonomia na escola passa pela estratégia de ação dos procedimentos
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administrativos, sendo que a escola deve constituir-se em espaços com margens de autonomia
pedagógica, curricular e profissional. O poder de decisão deve estar mais próximo das escolas e
envolver os diversos segmentos educativos da comunidade escolar. Isso não deve ser utilizado
como mecanismo de reprodução local de lógicas burocráticas e administrativas, e sim, para
conferir à escola um papel de organização, funcionando de maneira dinâmica entre liberdade e
responsabilidade. A participação efetiva do professor pedagogo propõe-se procedimentos
pedagógicos, com a finalidade de discutir a principal função do professor pedagogo e para que
esta seja realmente efetivada no ambiente escolar. A autonomia administrativa e pedagógica com
a participação da comunidade escolar, passa pela definição e implementação do trabalho
pedagógico que deve estar ancorada em uma relação também autônoma com os órgãos oficiais e
em especial com a Secretaria de Estado da Educação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Organização do trabalho pedagógico na escola: dimensões administrativas e pedagógicas.
Palavras-chave: Dimensão Pedagógica. Ambiente Escolar. Administrativo. Comunidade Escolar.
Resumo: Considerando a necessidade de implementar ações pedagógicas no âmbito escolar,
faz-se necessário propor procedimentos pedagógicos para a organização do trabalho pedagógico
na escola para que seja realmente efetivado. Além da implementação de ações pedagógicas no
ambiente escolar, a dimensão administrativa é fundamental para que seja discutida e vivenciada
por todos os segmentos da comunidade escolar. A organização do trabalho pedagógico frente às
mudanças que vem ocorrendo no mundo do trabalho, volta-se para as intensas transformações
nas relações econômicas, políticas e sociais vivenciadas mundialmente, principalmente a partir de
meados da década de setenta. Enfocam-se a reestruturação produtiva, as novas formas de
organização e gestão do trabalho, a globalização e o ideário neoliberal. Apreende-se a educação
no contexto da atualidade descrevendo as tendências que se configuram na realidade brasileira,
em face do processo de ressignificação do capital. O presente trabalho terá a finalidade de
analisar as mudanças no mundo do trabalho e os impactos na organização do trabalho
pedagógico na unidade escolar que objetiva à modernização da gestão escolar e ao
fortalecimento da autonomia da escola, através da adoção de princípios do planejamento
estratégico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANA BONTORIN
ORIENTADOR: HELGA LOOS
IES: UFPR
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Artigo
Título: Família e escola: diálogo possível? um convite à reflexão e à
prática Palavras-chave: família; escola; participação; diálogo; afetividade.
Resumo: Este estudo visa levantar reflexões acerca da necessária integração família e escola,
visando buscar no diálogo e na ação coletiva subsídios para aperfeiçoar a relação e a coresponsabilidade da família e da escola. Foram pontuados alguns aspectos que implicam em
necessárias mudanças na sociedade, e seus reflexos no contexto familiar e no âmbito escolar.
Participaram da pesquisa de campo 70 alunos de 5ª série de uma escola da rede pública estadual
do município de Curitiba, 30 pais e 38 mães destes mesmos alunos, e 11 professores. Foram
aplicadas as escalas padronizadas EQIF (Escalas de Qualidade na Interação Familiar) entre
alunos e pais, para verificar a percepção da qualidade das interações familiares, dos filhos em
relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. Também foram aplicados dois questionários
com perguntas fechadas para pais e professores, objetivando averiguar a qualidade do diálogo
existente entre as famílias e a escola. Após análise dos dados, constatou-se que tanto na visão
das famílias quanto na visão da escola a participação da família na vida escolar dos filhos é
pontual e restrita, e praticamente não há aproximação e diálogo entre escola e família. Também
se observou uma quantidade expressiva de alunos expostos a situações familiares consideradas
de risco, e que os alunos expostos a práticas parentais positivas obtiveram resultados acadêmicos
mais positivos no final do último ano letivo. Diante do exposto, é imprescindível que se estabeleça,
no âmbito escolar, práticas participativas de caráter coletivo, que promovam o efetivo
envolvimento da comunidade. A escola deve oportunizar momentos de interação famíliaeducando-escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família e escola: refletindo e buscando novos caminhos para a
educação Palavras-chave: educação, escola, família, parceria, afetividade.
Resumo: O Caderno Pedagógico tem por finalidade subsidiar a implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na escola. Enfatiza a importância da integração e atuação da família e da
escola na educação dos filhos/alunos. Tem por objetivo, levar os pais e professores a refletir sobre
as dimensões cognitivas e afetivo-emocionais inerentes aos processos de ensino-aprendizagem,
visando o desenvolvimento integral dos filhos/alunos. O Caderno Pedagógico foi elaborado por um
grupo de três pedagogas e se constitui de seis textos adaptados com suas respectivas atividades
práticas para serem aplicadas a grupos de professores e pais. Os textos foram fundamentados
por autores renomados na área de Psicologia Educacional e do Desenvolvimento.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANA DE FATIMA WOLOCHATYI MUNHOZ
ORIENTADOR: SUSANA SOARES TOZETTO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Entre a teoria e a prática: uma análise do PPP
Palavras-chave: teoria, prática, PPP.
Resumo: Este trabalho é fruto de uma Intervenção Pedagógica realizada no Programa de
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no ano de 2009.
O objetivo foi estabelecer relações entre a teoria presente nas Diretrizes Curriculares do Estado
do Paraná, especialmente no Projeto Político Pedagógico, e a prática existente nas ações
didáticas dos professores de uma escola estadual do município de Guarapuava. As informações
teóricas foram obtidas por meio de entrevista com profissionais da escola e documentos sobre a
organização do trabalho escolar. A investigação foi realizada com onze professores que atuam na
segunda etapa do ensino fundamental e médio. O encaminhamento metodológico se deu na
perspectiva de um estudo de caso, utilizando-se dos seguintes instrumentos: redação, discurso
livre, observação de um conselho de classe, entrevistas semi-abertas, relatos orais. Os resultados
indicaram que a principal causa para a dicotomia entre a teoria e a prática é a falta de
conhecimento das teorias da educação e pouco tempo para se refletir sobre a prática pedagógica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre teoria e prática no projeto pedagógico numa visão
dialética Palavras-chave: Teoria Prática. Práxis Dialética. Filosofia.
Resumo: O material didático faz parte de um Caderno Temático, com textos para reflexão de
como ocorre a relação teoria/prática. Está dividido em cinco unidades: Teoria e Prática: Marcos
Fundamentais. Faz um breve histórico da relação entre a teoria e a prática na Antiguidade,
partindo de Platão e Aristóteles, chegando em Marx, que a define como Práxis. Teoria e práticaUma relação dialética? Discute a relação teoria e prática na escola, apontando elementos que são
determinantes na efetivação dessa relação no processo pedagógico. A Filosofia na Compreensão
da Teoria e Prática. Apresenta a Filosofia enquanto teoria, na explicação das Concepções que
embasam a educação, especialmente os PPP's das escolas, no Marco Conceitual quando faz
referência ao homem, sociedade e mundo queremos. Teoria e Prática nas Diretrizes Curriculares
do Estado do Paraná, as quais foram produzidas pelos professores da rede estadual, tiveram
embasamento na teoria Histórico-crítica, partindo de uma relação dialética, onde se prioriza a
democratização do saber. Teoria e Prática no PPP do Colégio Estadual Padre Chagas. Análise da
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produção do PPP à luz das teorias estudadas nas unidades anteriores, com o intuito de
reconhecer a concepção que fundamenta a prática pedagógica do colégio.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANE TEREZINHA CAGLIERO
ORIENTADOR: TANIA MARIA RECHIA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Dimensão Ambiental na formação de Professores da Educação Básica
Palavras-chave: Educação Ambiental; transversalidade; interdisciplinaridade; formação de
professores.
Resumo: O projeto de implementação pedagógica, realizado em um Colégio de Ensino
Fundamental e Médio da rede estadual de ensino do município de Medianeira-PR, como requisito
básico das ações desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, turma
2209/2011,procurou abordar um dos desafios educacionais da atualidade- Educação Ambiental,
fazendo uma reflexão sobre a dimensão ambiental na formação continuada dos professores que
atuam nas diversas áreas do conhecimento em turmas da Educação Básica. O objetivo deste
estudo foi propiciar um aprofundamento de conhecimento na área de Educação Ambiental, numa
perspectiva

de

transversalidade

e

interdisciplinaridade

com

vistas

a

minimizar

a

compartimentalização do conhecimento, ocasionado pelas crescentes especializações do saber
produzido historicamente. A partir das percepções sobre essa temática realizaram-se grupos de
estudos e oficinas com os docentes da Educação Básica, a fim de promover reflexões, análises
críticas e, dessa forma, construir ações didático-pedagógicas, com o intuito de desenvolver a
Educação Ambiental em consonância com os atuais desafios sócio-ambientais, para garantir a
sustentabilidade dessa e das próximas gerações.
Produção Didático-pedagógica
Título: Carta da Terra: Princípios e Valores
Palavras-chave: Educação Ambiental. Carta da Terra. Educação Ambiental.
Resumo: Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos e sustentáveis reconhecida pelo
ONU, por governos, empresas e ONGs nos cinco continentes. Segundo Mirian Vilela, secretária
da Eco/92 e hoje propagadora da Carta pelo mundo, foi durante a Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92 que surgiu a idéia de escrever uma
declaração internacional que funcionasse como uma Constituição do Planeta, com diretrizes para
um mundo sustentável que englobassem temas como ecologia, justiça social e econômica, paz e
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respeito a diversidade. A Carta da Terra promove mudanças de mentes e corações para um futuro
feliz.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA ANDRE
ORIENTADOR: SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: De Pinóquio a Harry Potter: uma abordagem sobre a ética na minimização da indisciplina
escolar
Palavras-chave: ética; moral; disciplina.
Resumo: O presente artigo apresenta um estudo sobre a importância da ética e da
responsabilidade de todos na formação integral da criança e do jovem, por meio da discussão de
questões éticas relacionadas à literatura e ao cotidiano. Buscou-se elaborar um recurso viável
para a discussão da conduta ética. Acredita-se que, desta forma, pode-se desencadear a
minimização das situações de indisciplina na escola. Sabe-se que a construção de conceitos
éticos e morais ocorrem de forma lenta na vida da criança e do jovem. A medida que esses
conceitos vão se incorporando à sua forma de viver, ela se torna cada vez mais apta a ser um
adulto crítico, reflexivo, produtivo e livre para ser feliz. A escolha pelos clássicos se deu, não só
por sua riqueza literária, mas, também, por estes discutirem, significativamente, os conceitos de
construção moral, de discernimento do bem e do mal; do certo e do errado. O objetivo é
apresentar a importância da organização, da cooperação, do estudo, da participação e do
comprometimento na consolidação de um ensino-aprendizagem que leve à finalidade primordial
da educação: a transformação pessoal e social. Para tanto, foram destacadas formas de fomentar
a discussão sobre a educação e a formação do ser humano.
Produção Didático-pedagógica
Título: De Pinóquio a Harry Potter: uma abordagem sobre a ética na minimização à indisciplina
escolar.
Palavras-chave: Ética. Moral. Indisciplina.
Resumo: Na sociedade brasileira contemporânea, percebe-se uma geração de jovens com
dificuldades de adquirir limites, colocar-se no lugar do outro e de respeitar regras. A proposição
deste projeto resulta da experiência cotidiana na orientação educacional, posto que o trabalho em
contato direto com as crianças e adolescentes permite identificar que estes levam para sala de
aula toda uma bagagem de contradições e questionamentos que moldam na escola um ambiente
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em que é difícil ocorrer a aprendizagem e as relações interpessoais. A realização deste trabalho
justifica-se diante da necessidade de se repensar continuamente a inserção de novos valores no
convívio social, tendo em vista os princípios da moral e da ética. Especialmente no que concerne
à tarefa educativa, é importante redimensionar o papel do educador na preocupação com os
valores fundamentais na formação do cidadão. A ética é o domínio prático das intenções e dos
resultados. É necessário, mas não é suficiente saber o que é ético; o que mais importa é a
efetivação, a execução do que é ético. O aspecto ético, isto é, das conseqüências dos atos,
precisa estar sempre presente no cotidiano. Ao se propor a trabalhar as questões éticas também
em obras de literatura, verifica-se que, em qualquer nível de ensino, que este pode ser um recurso
viável para a discussão sobre a conduta ética, que pode desencadear a minimização das
situações de indisciplina. Assim, a proposição deste trabalho ampara-se na necessidade de
estimular a reflexão sobre os fatos do cotidiano, a partir da análise da consistência e coerência
dos valores que norteiam as ações.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA ANTONIO LIMA
ORIENTADOR: NILVA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Avaliação e implementação do projeto político-pedagógico: um desafio para o pedagogo
escolar
Palavras-chave: Projeto político-pedagógico. Avaliação/Implementação. Pedagogo escolar.
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa tendo como objeto de estudo o projeto políticopedagógico, documento norteador das ações escolares e identidade da escola. Delineia-se
enquanto objetivo geral uma análise do projeto político-pedagógico construído pela instituição
visando uma avaliação deste documento com vistas à sua implementação. Recorrendo ao texto
do projeto elaborado pela escola e a vivência deste, percebe-se uma falta de sintonia entre o
proposto e o cotidiano escolar. Este cenário existente instiga a pensar sobre as reais limitações e
possibilidades para que, de fato, o projeto político-pedagógico oriente a organização do trabalho
pedagógico e propicie tomada de decisão frente às situações que se apresentam no dia-a-dia da
instituição. Recorre-se inicialmente à literatura produzida nesta área buscando um referencial
teórico para compreensão da educação, contexto histórico. Ressalta-se a pedagogia HistóricoCrítica cuja preocupação volta-se para uma proposta pedagógica com o compromisso de análise
da sociedade, bem como a compreensão da visão que a sociedade exerce sobre a educação e
esta reciprocamente interfere sobre a sociedade contribuindo para a sua transformação. Instiga-se
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a partir desta reflexão, um estudo sobre o projeto político-pedagógico sua concepção, estrutura,
os fundamentos teórico-metodológicos presentes, pressupostos que o sustenta e o papel do
pedagogo neste processo. De posse deste referencial, uma Unidade Didática foi construída com
vistas à intervenção no espaço escolar, uma instituição da rede pública estadual de educação.
Quanto ao tratamento metodológico, a pesquisa qualitativa, numa perspectiva dialética permeou o
trabalho. A mobilização do coletivo da instituição, através de sessões de estudos, possibilita
concluir que o projeto político-pedagógico merece um olhar atento do coletivo, que este não é um
documento pronto e acabado necessitando ser avaliado e implementado. Novos desafios surgirão
e, consequentemente, novas tomadas de decisão. Construí-lo e reconstruí-lo coletivamente é
garantir a organização administrativa e pedagógica numa gestão democrática.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação e implementação do projeto político
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Avaliação. Implementação. Pedagogo Escolar.
Resumo: A pesquisa tem como objeto de estudo o projeto político-pedagógico, documento
norteador das ações escolares, identidade da escola. Uma vez que, a construção do projeto da
escola requer a atuação de um articulador, a pesquisadora, com este trabalho, objetiva analisar o
projeto político-pedagógico construído pela instituição escolar, delineando, enquanto membro da
equipe pedagógica da escola, uma avaliação deste documento com vistas à sua implementação.
Recorrendo ao texto do projeto elaborado pela escola e a vivência deste, percebe-se uma falta de
sintonia entre o proposto e o cotidiano escolar. Este cenário existente instiga a pensar sobre as
reais limitações e possibilidades para que, de fato, o projeto político-pedagógico oriente a
organização do trabalho pedagógico e propicie tomada de decisão frente às situações que se
apresentam no dia-a-dia da instituição. Durante a caminhada far-se-á uma intervenção no espaço
escolar, numa abordagem dialética. Recorrer à literatura produzida nesta área; buscando um
referencial teórico que norteie o trabalho do pedagogo escolar enquanto articulador da (re)
construção do projeto da escola; retomar o texto do projeto produzido identificando os
fundamentos teórico-metodológicos presentes e mobilizar o coletivo da instituição, através de
sessões de estudos, na perspectiva de reestruturação do projeto político-pedagógico existente
hoje, na instituição, constituem os objetivos específicos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA DE FATIMA SHRAM
ORIENTADOR: VILMAR MALACARNE
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Conselho Escolar: Contribuições para o processo de ensino e de aprendizagem Palavraschave: Conselho Escolar; Gestão democrática; Ação-reflexão-ação; Cultura de participação.
Resumo: Este artigo é resultado dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento
Educacional -PDE, turma 2009, relativos ao período de intervenção pedagógica realizado no
Colégio Estadual Santos Dumont, localizado no Município de Cascavel, cujo foco de pesquisa foi
a atuação do Conselho Escolar, instância de gestão colegiada, centrado nas formas de
organização e participação da comunidade escolar, o processo de instituição, democratização e
gestão da escola pública. Utilizou-se o referencial metodológico do estudo de caso, com
abordagem qualitativa, analisando as falas de educadores, pais e alunos sobre suas impressões e
atuação junto ao Conselho Escolar, com leitura da realidade, conscientização, dialogicidade e
ação-reflexão-ação. Destaca-se que a pesquisa utilizou como referência a prática escolar a partir
da problematização, diálogo e mediação da participação das instâncias colegiadas sistematizado
na construção e efetivação coletiva de um plano de ação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho Escolar: uma abordagem pedagógica - contribuições para o processo de
ensino e aprendizagem
Palavras-chave: qualidade do ensino; democracia; autonomia e emancipação dos sujeitos;
trabalho pedagógico.
Resumo: Pretende-se refletir sobre as formas de atuação e gestão do Conselho Escolar, na
perspectiva de uma maior aproximação desta instância colegiada para uma educação em favor da
aprendizagem escolar, pois a escola é um espaço capaz de provocar reflexões que suscitem as
transformações necessárias para a formação e humanização dos sujeitos históricos. Com o
propósito pela busca da melhoria na qualidade da educação, este caderno pedagógico pretende
ampliar os espaços de estudos e fortalecimento dos órgãos de gestão colegiada, especificamente
o Conselho Escolar, através da dinâmica de construção dos espaços de representação na escola.
Deseja-se que a escola construa com seus pares a necessária participação no processo de
gestão da escola pública. Entendendo que é um espaço de representação em que todos devem
sentir-se responsáveis pela efetivação do processo de qualidade do ensino. É necessário
reconhecer o Conselho Escolar como órgão colegiado da Comunidade Escolar, organizado para a
efetivação do trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar para o cumprimento da
sua função social na especificidade da escola. Compreender o Conselho Escolar como espaço de
democracia participativa, em favor da qualidade do ensino. Assim, a democracia participativa, é
uma das formas de exercitar a gestão democrática, através de uma prática pensada e
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operacionalizada pela possibilidade de fazer a leitura da realidade através da compreensão do
conhecimento para a busca da autonomia e emancipação dos sujeitos. Acredita-se que o
Conselho Escolar pode e deve contribuir para a democratização da escola e a construção da
cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSELI ROMANOWSKI
ORIENTADOR: MARIELDA FERREIRA PRYJMA
IES: UTFPR
Artigo
Título: A Prática Pedagógica no Ensino Médio Profissionalizante do Paraná Palavraschave: professor ensino médio; metodologias de ensino; formação continuada.
Resumo: O presente estudo foi realizado com professores que atuam no 1º ano do Ensino Médio
da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. O objetivo desta investigação procurou
entender como uma proposta de intervenção pedagógica poderia contribuir com a formação
continuada do professor que atua no Ensino Médio profissionalizante. Esta pesquisa utilizou o
questionário fechado como instrumento para coleta de dados na fase diagnóstica. O resultado da
pesquisa revelou que estes professores nem sempre se valem de metodologias inovadoras na
prática docente cotidiana, embora as conheçam. Todos os professores se utilizam de aulas
expositivas, seguindo-se de trabalhos em grupos, estudo de texto e solução de problemas,
práticas mais conhecidas e comuns da rotina escolar. A segunda etapa da pesquisa propôs
Oficinas Pedagógicas, um total de seis, ocasião em que os professores vivenciariam as
metodologias de ensino inovadoras, contudo estas não aconteceram por motivos múltiplos,
incluindo-se fatores ocorridos dentro da escola, subjacentes ao próprio sistema escolar. Verificouse também que os professores se encontram sobrecarregados com as tarefas a serem
executadas, apresentaram-se pouco receptivos e desmotivados às novas propostas, o que indica
a necessidade que a formação continuada para estes professores, ocorra dentro da sua carga
horária semanal. A solução encontrada para o desenvolvimento do projeto foi trabalhar um grupo
de professores de forma individualizada e com aqueles que demonstraram interesse e
participaram por meio da leitura e comentários dos textos que lhes foram apresentados. Concluise que existe a necessidade do professor rever a sua prática pedagógica em sala de aula,
atualizar-se fazer uso das novas tecnologias de comunicação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Metodologias de ensino para a prática docente do professor do Ensino Médio,
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Palavras-chave: Metodologias de Ensino; Interação professor aluno.
Resumo: Com base no resultado de pesquisa realizada com os professores do colégio, serão
ofertadas oficinas pedagógicas, enfocando as Metodologias de Ensino para o Ensino Médio
contempladas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, SEED 2008,PR. Elas acontecerão
no 2º semestre de 2010 em consonância com o Calendário Escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSEMARI BASSANI BENATO
ORIENTADOR: MARTA REJANE PROENCA FILIETAZ
IES: UTFPR
Artigo
Título: Políticas Públicas de Educação Inclusiva:
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Formação de Professores; Políticas Públicas.
Resumo: O Artigo Final Políticas Públicas de Educação Inclusiva:\"Uma escola para todos\" foi
elaborado a partir dos resultados de pesquisas bibliográficas, entrevista com educadores do
colégio e da implementação pedagógica do projeto. Contou também com a participação dos
cursistas GTR. Foi u Foi utilizado um Caderno Temático com o objetivo de possibilitar aos
professores reflexão e maior conhecimento sobre a Educação Inclusiva e as Políticas Públicas,
pois ocorre a necessidade de estudos constantes dos educadores para atender as necessidades
de todos os alunos, com ou sem deficiência. Desta forma, deu início uma Formação Continuada
com textos disponíveis a todos os professores. O estudo foi realizado com um grupo de cinco
docentes do período vespertino. Os resultados demonstraram que as Políticas Públicas de Ed.
Inclusiva buscam ações que diminuam as exclusões sociais, sendo necessário a colaboração de
toda a comunidade escolar, familiar, e de políticas públicas atuantes na solução de barreiras
como: uma reforma estrutural e pedagógica da escola, com profissionais especializados para o
apoio e incentivando a formação continuada dos profissionais da educação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Políticas Públicas de Educação Inclusiva:
Palavras-chave: Políticas Públicas, formação de professores, inclusão.
Resumo: A construção do Caderno Temático foi embasada no referencial teórico sobre as
Políticas Públicas de Educação Inclusiva nas escolas, e no diagnóstico da realidade onde será
implementada a Produção Didático-Pedagógica. Tem como público-alvo os educadores do
colégio, porque a escola vem sendo solicitada na incorporação dos princípios da Educação
Inclusiva, com base em leis e documentos nacionais e internacionais que preconizam uma
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educação para todos os alunos no sistema regular de ensino. Por outro lado, o diagnóstico da
realidade aponta que muitos professores não tiveram informações, nem formação inicial para a
educação voltada às diferenças. A educação enquanto ciência solicita investigação, análise e
estudo para a compreensão dos discursos atuais, e suas conseqüências nas práticas
pedagógicas. A implementação desta produção está voltada para a necessidade de formar
professores que reflitam sobre sua prática, e propiciar maior conhecimento sobre a Educação
Inclusiva. Por entender que o estudo, análise e reflexão são os instrumentos necessários para o
desenvolvimento do pensamento, conhecimento e da ação docente. Para tanto, serão propostos
estudos que serão realizados na hora-atividade e/ ou grupos de estudos, reuniões pedagógicas e
palestras.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSEMARY DE OLIVEIRA COUTO WEISS
ORIENTADOR: EDNEIA REGINA ROSSI
IES: UEM
Artigo
Título: O Papel do Professor Pedagogo na Organização do Trabalho
Escolar Palavras-chave: Professor Pedagogo; Reflexão; Prática.
Resumo: O artigo é resultado do trabalho desenvolvido a partir de uma necessidade profissional
de definir a função específica do professor pedagogo no contexto escolar, tendo como objetivo
promover a ressignificação do papel deste profissional na estrutura de gestão pedagógica da
escola. O trabalho envolveu pesquisa sobre as atividades desenvolvidas por este profissional e
um resgate dos aspectos históricos relevantes que influenciaram o papel do pedagogo.
Precisamos pensar a função e o papel desenvolvido pelo professor pedagogo, de forma a
demonstrar os caminhos por ele percorridos, bem como os avanços e retrocessos da função.
Assim buscamos subsídios para uma tomada de posição quanto à definição da função específica
do pedagogo de forma a caracterizá-lo no ambiente escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Papel do Professor Pedagogo na Organização do Trabalho
Escolar Palavras-chave: Professor Pedagogo. Reflexão. Prática.
Resumo: Com a elaboração desse material pretendemos justificar uma necessária reflexão a
respeito das dificuldades encontradas pelo pedagogo na organização e na efetivação de sua
prática dentro da escola. Tem como objetivo provocar discussões e reflexões referentes ao papel
do pedagogo na escola, subsidiando para uma tomada de posição quando a função específica e
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as atividades desenvolvidas por este profissional resgatando aspectos relevantes que
influenciaram o papel do pedagogo a partir das leis de diretrizes e bases da educação nacional.
Os grupos de estudos servirão como espaço para tais discussões e reflexões bem como
oportunidade para promover a coletividade no trabalho dos pedagogos. Atentando para o contexto
paranaense, precisamos pensar a função e o papel desenvolvido pelo professor pedagogo, de
forma a demonstrar os caminhos por ele percorridos, bem como os avanços e retrocessos da
função. O entendimento da especificidade da prática pedagógica é fator fundamental e
determinante para uma reflexão referente a organização do trabalho na escola, destacando o
papel do pedagogo de forma a caracterizá-lo no ambiente escolar. Assim, pensar a função do
pedagogo e da escola são elementos fundamentais para propormos mudanças na prática
educacional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSEMI SCHAFASCHEK PIRES
ORIENTADOR: NEI ALBERTO SALLES FILHO
IES: UEPG
Artigo
Título: Família e escola uma relação de ajuda no processo
educacional Palavras-chave: Família. Escola. Convivências.
Resumo: O presente artigo objetiva analisar e evidenciar a participação dos pais e professores na
relação família e escola, e, o papel da família no desempenho escolar dos filhos. As reflexões
sobre as necessidades da parceria escola e família podem se efetivar nos domínios da escola
pública, desde que estejam articuladas com ações concretas, viáveis e aplicáveis no
desenvolvimento e organização de metodologias que primem pela qualidade do ensino e da
aprendizagem. Por meio dos Conselhos de Classes, reuniões, entrega de boletins, evidencia-se
que a família tem deixado, cada vez mais, de participar da vida escolar dos filhos. A escola acaba
assumindo o papel de educar de maneira ampla. A partir disso, surgem queixas e um clima de
acusação entre família e escola. Afinal quem é responsável pela educação? Existe uma linha
divisória entre a família e a escola. A escola de hoje apresenta maior disposição em aceitar um
relacionamento mais próximo com os pais. O processo a ser construído depende de uma parceria
sólida pela qual, ambas - escola e família - estejam mais abertas ao crescimento comum. A escola
precisa compreender que as configurações familiares mudaram, e é com essas famílias
reconfiguradas que ela precisa interagir, ocupando seu espaço de contribuição/formação das
novas gerações comprometidas com um futuro de mais esperança, cooperação e colaboração.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Família e Escola uma relação de ajuda no processo
educacional Palavras-chave: Família. Escola. Convivências.
Resumo: Esta produção didática aborda a relação entre família e escola no processo
educacional. Tem por finalidade estruturar um material pedagógico que sirva de suporte teórico e
prático a ser refletido com a comunidade escolar: pais, alunos e professores da escola. A opção
pelo tema se deu dentre os diversos desafios educacionais contemporâneos que a escola
enfrenta, e que vem causando perturbação na comunidade escolar, devido a queixas de
professores nas reuniões de Conselho de Classe sobre a pouca participação dos pais na vida dos
filhos. Isso reflete na falta de valorização da escola e dos estudos por parte dos alunos. Por meio
do levantamento com os professores, não são raros os relatos de que as famílias não
demonstram interesse na participação do cotidiano escolar dos filhos, e que a escola, além do seu
papel de educadora formal, ainda precisa fazer o papel da família, no que tange aos valores
humanos e na educação em geral. Mas estas questões nos levam a perguntar: Afinal, qual seria o
papel da escola e da família? Como fazer com que a relação família e escola seja produtiva?
Como está configurada a família atualmente? Que importância tem a escola na vida das famílias?
Ainda existem muitas perguntas e questionamentos acerca da relação família e escola. Sabemos,
é que esta parceria torna-se vital para o desempenho escolar como também buscar na família a
ajuda para atitudes positivas em relação ao aprender e estudar e articular com os pais a
construção e contribuição de novos saberes na melhoria das convivências escolares e familiares.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSENI PIZA DE MORAES
ORIENTADOR: CELSO DAVI AOKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: A Influência dos Pais na Evasão Escolar
Palavras-chave: Evasão - Noturno - Influência - Pais

Resumo: Este trabalho busca saber mais sobre o problema da evasão escolar no ensino noturno,
pois é um fato que vem preocupando há décadas e embora já tenham sido tomadas algumas
medidas o caso só vêm aumentando, trazendo sérias consequências à escola, ao estado e
inclusive ao próprio aluno que abandona os estudos antes mesmo de completar o ensino
fundamental. A pesquisa também investiga a influência dos pais na evasão escolar, pois há
tempos este problema vem gerando polêmicas e estudos, mas sem resultados satisfatórios. O
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trabalho vem acompanhado de análises de estudos, pesquisa de campo e pesquisa-ação, com o
intuito de averiguar este emaranhado de dúvidas que perpassa o assunto proposto.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Influência dos Pais na Evasão Escolar
Palavras-chave: Evasão escolar, pais, educação.

Resumo: O trabalho que ora se apresenta é sobre a evasão escolar que há tempos vem
preocupando toda a gestão escolar e a própria sociedade, o que este projeto explanará é sobre a
influência da família na evasão escolar. Queremos que, através de estudos, entrevistas,
discussões, venhamos encontrar caminhos que vão nos ajudar a sanar ou pelo menos amenizar o
problema da evasão escolar, sonhando com uma escola melhor. O objetivo deste projeto de
pesquisa é conhecer mais a fundo a influência da família nos casos de evasão escolar. Em
princípio será feita uma reunião com alunos evadidos e pais de alunos evadidos e professores,
quando serão apresentados a eles as estatísticas do Colégio, e propor um projeto que terá por
tema a influência da família nos casos de evasão escolar; e que eles serão entrevistados e que
participarão de um grupo de estudos. Após a discussão, o grupo deverá propor caminhos para
combater o problema. A Metodologia usada será através de Pesquisa de campo e pesquisa-ação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROZANA MARIA DIAS BELLO
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA CORREA ROESCH
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A formação do professor e as tecnologias: navegando pelo portal educacional da
SEED/PR Palavras-chave: Formação Continuada; Plano Docente; Tecnologias.
Resumo: Este referencial científico parte de uma análise da implementação do projeto: a
formação do professor do Ensino Básico e as tecnologias ofertadas pela SEED: especificamente o
Portal Dia-a-dia Educacional. A implementação ocorreu através de um curso de extensão
promovido pela UNIOESTE, onde foi possível fazer um estudo teórico e prático sobre a
importância e relevância da formação continuada para as diferentes e novas tecnologias em
especial para uso metodológico dos recursos do portal educacional e navegação nos ambientes
(Alunos, Professor, Comunidade e Escola), com o intuito de apropriar-se de recursos didáticos
contidos nesses ambientes e inseri-lo no Plano de Trabalho Docente. Previamente a
implementação foi realizada uma pesquisa com os professores cursistas, com a finalidade de
diagnosticar o perfil dos professores quanto ao conhecimento das tecnologias inseridas na escola.

Pedagogia 2009
Os dados, relatos e atividades práticas apontam para as potencialidades desafiadoras que as
tecnologias trazem aos profissionais da educação para uma prática inovadora. O Caderno
Pedagógico auxiliou a fundamentação teórica para a relevância do aporte tecnológico como meio
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, tendo sugestões de atividades, dicas de textos,
links, análise de vídeos e referências bibliográficas.
Produção Didático-pedagógica
Título: A formação do professor diante das tecnologias
Palavras-chave: Formação docente, plano docente, tecnologias.
Resumo: Este material didático visa a fundamentação teórica para a relevância do aporte
tecnológico como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, tendo sugestões de
atividades, dicas de textos, links, análise de vídeos e referências pertinente ao tema que
permitirão aos professores, diminuir, gradativamente os paradigmas de resistência em relação ao
uso das tecnologias, bem como aplicativos e demais recursos educacionais que estão disponíveis
no Portal Dia-a-dia Educação e em outros recursos que igualmente visam a colaboração e
interação, possibilitando uma didática diferenciada. As atividades previstas são distribuídas em
duas unidades norteadoras: Tecnologia e a Educação e o uso do Portal como ferramenta
pedagógica. As novas tecnologias apresentam-se ao processo educacional como instrumentos
auxiliares e adequados à realidade social. A escola e os professores não podem ficar fora dessa
discussão, no sentido de empregar novas formas de ensinar, inserindo os recursos tecnológicos
no seu Plano de Trabalho Docente. Objetivo: Motivar os professores para a busca de inovadoras
metodologias, com o auxílio de recursos tecnológicos presentes na escola pública.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SALETTE MENEGAZZO PASSOLONGO
ORIENTADOR: JOAO LUIZ GASPARIN
IES: UEM
Artigo
Título: O planejamento didático-pedagógico na perspectiva da teoria histórico-cultural e da
didática da pedagogia histórico-crítica.
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Didática da Pedagogia Histórico-Crítica; Planejamento.
Resumo: O objetivo deste artigo consiste na descrição das atividades programadas e
desenvolvidas durante a implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola e seus
resultados vinculados aos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e da Didática da Pedagogia
Histórico-Crítica. Expõe a fundamentação teórica do curso de extensão e os passos de sua
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execução, explicitando os resultados práticos por meio dos relatos dos professores. Conclui, pelas
observações e reflexões feitas pelos professores, que a proposta procede, pois a nova forma de
planejamento docente-discente, o novo processo didático pedagógico e os conteúdos
selecionados, contextualizados com a realidade dos discentes, despertam nos mesmos o
interesse e o espírito investigativo, dando-lhes significado para a vida.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Planejamento Didático Pedagógico na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e da
Pedagogia Histórico-Crítica.
Palavras-chave: Planejamento. Didática. Teoria Histórico-Cultural. Pedagogia Histórico-Crítica.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica direciona-se à Equipe Pedagógica e Professores
do Colégio Parigot de Souza, objetivando assessorar professores e equipe pedagógica e servir de
suporte pedagógico (teórico-prático) fundamentado na Teoria Histórico-Cultural de Vigotsky; na
Pedagogia Histórico-Crítica de Libâneo e Saviani; e, na Didática elaborada por Gasparin. Destinase a todos que almejam por uma prática comprometida com o saber. O material é composto por
textos produzidos pela autora, divididos em unidades, com atividades relacionadas aos temas e
sugestões de leituras complementares. As atividades relacionam-se com o fazer teórico-prático e
enfatizam os conceitos e o aspecto operacional, culminando com a sistematização do plano de
trabalho discente-docente para ser aplicado na sala de aula. A Unidade I apresenta os
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural abordando elementos relevantes: gênese social da
formação das Funções Psicológicas Superiores, símbolos, processo de internalização,
aprendizagem interpsicológica e intrapsicológica, relação entre aprendizagem e desenvolvimento,
método dialético, conceito de zona de desenvolvimento proximal, e papel da intervenção
pedagógica. A Unidade II aborda à Pedagogia Histórico-Crítica, relaciona sua origem e elementos:
natureza da educação, objeto e especificidade, método dialético e função social da escola e
professor. A unidade III contempla a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica e seus passos:
prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final e sugestão
ou modelo de plano de aula. O caderno se disponibilizará a professores e equipe para construção
significativa do plano de aula docente-discente. O mesmo servirá para despertar o interesse,
estimular busca de elementos pertinentes ao seu fazer diário, aprofundamento estudos e nortear
ações propostas no direcionamento das aprendizagens significativas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SANDRA MARA SOBRAL
ORIENTADOR: VERA LUCIA MARTINIAK
IES: UEPG
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Artigo
Título: A articulação do pedagogo para um Trabalho Coletivo e Integrado no Curso de Formação
de Docentes.
Palavras-chave: Professores. Coordenadores. Trabalho Coletivo.
Resumo: Este artigo visa desenvolver a articulação entre as disciplinas do Curso de Formação de
Docentes na Modalidade Normal Integrado, por meio do trabalho do coordenador do Curso,
partindo da Proposta Pedagógica Curricular e de Ações Pedagógicas com o desenvolvimento de
metodologias diferenciadas para melhorar o processo de qualificação do Curso. O referencial
teórico focado nas diretrizes pedagógicas do Estado do Paraná, atendendo as necessidades de
integração entre os conhecimentos gerais e específicos, entre teoria e prática e de se ter o
trabalho como princípio educativo, destacamos o importante papel dos educadores/formadores. O
projeto de intervenção pedagógica ocorreu no Colégio Estadual Wolff Klabin- Ensino
Fundamental, Médio, Normal e Profissional do Núcleo de Educação de Telêmaco Borba, entre os
diversos sujeitos do ambiente escolar, professores, pedagogos, coordenadores de Cursos
Profissionalizantes da Rede Pública do Estado do Paraná vislumbrando um ambiente escolar de
qualidade, garantindo a formação de profissionais da educação capacitados.
Produção Didático-pedagógica
Título: A atuação do coordenador de curso na perspetiva do trabalho como princípio educativo
no curso de Formação Docentes.
Palavras-chave: Formação Docentes -Pedagogo - Educação – Integração.
Resumo: Este Caderno Pedagógico objetiva desenvolver por meio do trabalho do pedagogo a
articulação entre todas as disciplinas do Curso de Formação de Docentes, na modalidade Normal
Integrado, partindo da Proposta Pedagógica Curricular do Curso e de ações pedagógicas com
planejamento e o desenvolvimento do projeto de intervenção na escola. Acompanhando através
de encontros programados com os coordenadores e professores para melhorar a aprendizagem
dos alunos e a qualidade de ensino. Para tanto selecionamos um referencial teórico que
fundamenta as atividades propostas, de modo que sejam efetivadas tendo em vista a necessidade
de integração entre os conhecimentos gerais e específicos e de se ter o trabalho como princípio
educativo. A articulação entre todas as disciplinas da matriz curricular pode tornar mais atrativo o
ambiente escolar. Nesta perspectiva, visando a formação de profissionais de qualidade, torna-se
muito importante que os educadores atentem para tornar mais profícuo o aprendizado,
compreendendo a relação indissociável entre trabalho, cultura e ciência. Com a integração entre
os diversos sujeitos do ambiente escolar e a articulação entre a ciência, o processo produtivo e a
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práxis é que se poderá vislumbrar um ambiente escolar de qualidade, que garanta a formação de
profissionais da educação capacitados e competentes em sua área de atuação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DE ANDRADE
ORIENTADOR: EDAGUIMAR ORQUIZAS VIRIATO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Educação Profissional: a dialética como categoria de mediação para elaboração do plano
de ensino
Palavras-chave: Plano de Ensino; Método; Dialética; Materialismo Histórico.
Resumo: A origem do projeto de Implementação Pedagógica na Escola, reside na análise dos
Planos de Ensino. Ao efetuar tal análise, percebi que apresentavam problemas quanto à definição
de objetivos, estabelecimento de estratégias, distribuição da carga horária, escolha de
instrumentos adequados à avaliação e incoerência na recuperação de estudos. Enfim, questões
relativas ao entendimento teórico metodológico, demonstrando não haver relação da ação
educativa com um método teórico. Estas observações revelaram a necessidade de estudos,
reflexões acerca da produção do conhecimento em uma categoria teórico metodológica. O projeto
foi desenvolvido com trinta e dois professores, em cinco encontros, no formato de grupos de
estudos com leituras, análise, discussão e reflexão. Os encontros foram: 1º) Método materialista
histórico e dialético; 2º) Dialética; 3º) As principais categorias de análise do método materialismo
histórico e dialético; 4º) Trabalho como princípio educativo; 5º) Relação entre o método
materialismo histórico e dialético e a elaboração do plano de ensino. O objetivo foi refletir acerca
da dialética como categoria de mediação para elaboração do plano de ensino e os resultados
foram alcançados, porque houve o entendimento que é necessário conhecer sobre o método e a
dialética para a elaboração do plano de ensino, pois a partir deste que se consolida o trabalho
pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Método Materialista Histórico e Dialético Palavraschave: educação profissional; conhecimento; dialética.
Resumo: A unidade didática foi elaborada como subsídio do primeiro encontro do projeto de
implementação pedagógica, com o tema: Método materialista histórico e dialético. Os desta
unidade são Compreender o que é método; conhecer os princípios do método na perspectiva
materialista histórica e dialética; perceber a importância do método, isto é, referencial teórico-
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metodológico para a elaboração do plano de ensino. A metodologia desta unidade didática esta
fundamentada em ARNONI; ALMEIDA; OLIVEIRA, no livro Mediação Dialética na Educação
Escolar: teoria e prática que apresentam uma organização do processo ensino-aprendizagem que
denominam Metodologia da Mediação dialética. A unidade será desenvolvida em um encontro
com professores, coordenadores e pedagogos. Ela está dividida em seis etapas: resgatando,
problematizando, sistematizando, produzindo e avaliando.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SCHIRLEI DAS GRACAS FARIAS
ORIENTADOR: CARMEM RODRIGUES DA COSTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Proposta de encaminhamento de Conselho de Classe na perspectiva sócio histórica
construtivista
Palavras-chave: Pedagogia. Concepção de conhecimento. Conselho de Classe.
Resumo: Busca-se neste artigo científico, compreender-se a relação teórico-prática desenvolvida
pelos professores da escola pública do Estado do Paraná, no encaminhamento de Conselho de
Classe , enfocando como tema principal a formação docente, dentro de uma perspectiva sócio
histórica construtivista. Para atingir este objetivo procurou-se apreender a articulação das teorias
educacionais discutidas nos cursos de formação dos docentes deste Estado, sobretudo as
diretrizes curriculares, com as práticas docentes vivenciadas em suas escolas. Ao se propor
refletir, analisar e interpretar tal temática, algumas questões foram propostas aos pesquisados: 1.
Quem são os sujeitos da escola pública? 2 Que formação a escola pública paranaense deve
propor a esses sujeitos, que trazem, segundo Vygostki , para dentro da sala de aula, as relações
sociais em que estão inserido, atuando por outro lado,no mundo a partir do modo como o
compreende e como dele lhe é possível participar ? 3 Que princípios de aprendizagem sua escola
assumiu para o exercício da prática pedagógica? 4. Que conceito de ensinar e avaliar é mais
coerente e significativo em sua escola pública considerando a realidade atual? 5. Que objetivos
gerais devem estar previstos quando se pensa em processo de avaliação dos discentes?
Respondeu-se a estas indagações, por meio de textos discursivos reportadas a partir de uma
prática pedagógica contextualizada e vivenciada em sala de aula, objetivando-se a elaboração de
um referencial de análise e interpretação para se obter uma compreensão consistente da práxis
docente enquanto transformadora referente ao Conselho de classe. A prática pedagógica leva ao
docente a uma constante inquietação. As Diretrizes Curriculares, apontam para a necessidade de
o docente contextualizar esses conteúdos em sua abordagem pedagógica, a partir de relações
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Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico - Conselho de Classe e as práticas de avaliação
Palavras-chave: Caderno Pedagógico, Formação de professores, Conselho de Classe, as
práticas de avaliação
Resumo: Ao se reportar ao Conselho de classe, há que se refletir sobre a prática da avaliação
que ocorre dentro de uma sala de aula, pois trata-se de uma das atividades do processo
pedagógico necessariamente inserida no projeto Pedagógico da Escola, não podendo, portanto,
ser considerada isoladamente. Tal prática implica sintonia com os princípios de aprendizagem que
a escola assumiu e com a função pretendida que a educação proposta aos alunos, exerça na
sociedade atual. Este texto objetiva refletir a pratica de Conselho de Classe exercida em muitas
escolas do Estado do Paraná, propiciando também, além de se observar estas permanências
conceituais

cristalizadas,

apontar

mudanças conceituais

de práticas de avaliação

da

aprendizagem, com ênfase para a avaliação formativa, conforme os princípios básicos das
Diretrizes Curriculares( 2009). Pensar o Conselho de Classe e seus processos no âmbito das
reflexões acerca da prática pedagógica escolar, reveste-se de grande importância pelas
implicações que podem ter na ação docente na formação dos aluno se na própria prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SELMA MARIA FURLAN
ORIENTADOR: RAYMUNDO LIMA
IES: UEM
Artigo
Título: A participação dos pais na escolarização dos filhos: da intenção à ação
Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Escola; Família; Intervenção

Resumo: O objetivo deste artigo foi dialogar sobre o papel da família e da escola no processo de
ensino-aprendizagem, como meio para melhorar a relação escola e família e promover a
participação dos pais na escolarização dos filhos. A metodologia aplicada na elaboração foi
teórica, com informações buscadas em uma literatura diversificada, constante de livros, revistas,
jornais, artigos, sites. Através de diversas práticas e ações interativas entre famílias dos alunos,
professores e pedagogas do estabelecimento de ensino público da cidade de Douradina-PR, que
discutiram os aspectos gerais sobre a responsabilidade de ambas as instituições (família e escola)
no processo de ensino-aprendizagem do aluno na formação educacional de modo geral. A
importância desse tema está na elaboração de um estudo que aborda a participação da família na
educação escolar dos filhos. A proposta apresenta algumas discussões e argumentos de que
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famílias bem estruturadas emocionalmente dispõem de condições mais eficientes para dar
segurança psicológica a seus filhos, no sentido de resolver eventuais problemas que surgem no
ambiente escolar ou na vida cotidiana. A estratégia de ação foi planejada e aplicada para discutir
objetivamente os problemas dos alunos na escola bem como as dificuldades de aprendizagem e
questões de comportamento como a indisciplina. Assim o estudo, com base na bibliografia de
diversos autores e na opinião de pais, professores do GTR, alunos e outros profissionais da
educação, discute, estabelece relações e inclusive aponta alguns encaminhamentos de como
melhorar o trinômio: escola+aluno+família.
Produção Didático-pedagógica
Título: O desafio de ser pai/mãe
Palavras-chave: relação pais; filhos e escola; diálogo; processo ensino aprendizagem.
Resumo: O mundo muda. A escola, a família, as pessoas também. O respeito, o compromisso, a
responsabilidade estão desaparecendo de nossos relacionamentos e vivencias, mas precisam ser
resgatados para o bem de todos. Pai/mãe não são heróis: são humanos, pessoas com defeitos e
qualidades, com limitações, dificuldades pessoais, profissionais, mas são insubstituíveis na sua
missão educativa. Ser bom pai/ boa mãe é um grande desafio hoje, mas possível de se
concretizar, basta ter amor, perseverança, dom, paciência, ternura, paixão! Esta Unidade Didática
busca fortalecer as relações entre pais e filhos, baseadas no afeto, responsabilidade, diálogo e
respeito. Busca também iniciar um diálogo mais efetivo entre escola e família visando uma melhor
participação dos pais na escolarização dos filhos e melhores resultados no processo ensino
aprendizagem. O presente Projeto de Intervenção será realizado em 2010, com pais e alunos de
quintas séries do ensino fundamental, no Colégio Estadual Douradina. Serão realizadas atividades
na escola, como grupo de estudos e outros. Espera-se que a participação dos pais, aliadas ao
trabalho da escola resultará certamente em melhor nível de aprendizagem para a criança e melhor
êxito da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SELMA MIRIAN DE FREITAS
ORIENTADOR: CARMEM RODRIGUES DA COSTA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Possíveis Intervenções Pedagógicas em Sala de Apoio
Palavras-chave: sala de apoio; fracasso escolar; aprendizagem.
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Resumo: Este artigo tem o fim apresentar o resultado da implementação pedagógica realizada no
Colégio Maria Montessori - Curitiba. O trabalho teve como alvo ajudar a solucionar as dificuldades
dos alunos de 5ª série do Ensino Fundamental. A intervenção contribuiu no sentido de possibilitar
uma humanização maior tanto por parte dos professores, quanto dos pais, uma vez que houve
uma reflexão das ações que eram adotadas. Para tanto, foram propostos alguns instrumentos
pedagógicos onde, já estão dando alguns resultados positivos no interesse do aluno e
consequentemente na sua aprendizagem. Não podemos imaginar que este trabalho esteja pronto
e acabado, pois é visível uma reestruturação, constante do mesmo, uma vez que o ser humano se
transforma conforme as mudanças da sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Possíveis intervenções pedagógicas na sala de apoio Palavraschave: Fracasso escolar, sala de apoio, êxito na aprendizagem
Resumo: O Programa de Sala de Apoio vem sendo implementado pela SEED, desde 2004, tendo
como objetivo principal a minimização das dificuldades de aprendizagens apresentadas pelos
alunos da 5ª série do ensino fundamental. A elaboração deste material dá-se devido à
preocupação com os baixos resultados apresentados das salas de apoio. Para se compreender as
possíveis causas da ineficácia aparente do Programa Sala de Apoio em algumas escolas, tem-se
que adentrar a história do fracasso escolar brasileiro, das questões que hoje atravancam a
possibilidade do sucesso pedagógico como: planejamentos descomprometidos, burocratizados;
famílias ausentes da vida escolar de seus filhos; dificuldades que os alunos enfrentam na
transição da 4ª para a 5ª série, onde deixam de ser crianças para entrar numa realidade de
adolescentes, dentre outros. Este material será desenvolvido por meio de pesquisa de campo e
bibliográfica. Por fim serão elaboradas sugestões para as, para auxílio das práticas pedagógicas
dos professores e processo de aprendizagem dos alunos inseridos neste programa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SERGIA MACHULEK DA CRUZ
ORIENTADOR: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA PERRUD E
IES: UEL
Artigo
Título: Conselho de classe: Espaço para a Valorização e Integração da Comunidade Escolar
Palavras-chave: Conselho de Classe Participativo, Processo de Avaliação e
Ensino/Aprendizagem
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Resumo: O presente artigo discute o Conselho de Classe, considerando-o um espaço de
valorização e integração da Comunidade escolar na busca de garantir a melhoria na
aprendizagem do educando e conseqüentemente na prática pedagógica. Este teve por objetivo
refletir sobre a importância do Conselho de Classe Participativo no âmbito do Projeto Político
Pedagógico, promovendo a reorganização do espaço escolar, oportunizando a compreensão do
mesmo e demonstrando a comunidade escolar sua importância. Realizamos estudos
bibliográficos, grupos de estudos e análise das discussões decorrentes desses grupos. Os
resultados mostram que houve uma reflexão maior acerca da participação no Conselho de Classe,
colocando em prática, a organização e seu funcionamento numa perspectiva participativa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho de classe: espaço para valorização e integração da comunidade escolar
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Conselho de Classe Participativo. Função Social
da Escola.
Resumo: A presente Unidade Didática tem como foco de análise o Conselho de Classe
Participativo, numa perspectiva de garantir a melhoria na aprendizagem do educando e a prática
pedagógica por meio de ações integradas com toda a comunidade escolar, refletindo sobre a
importância do Conselho de Classe Participativo no âmbito do Projeto Político Pedagógico. Assim,
o Conselho de Classe Participativo vem com a finalidade de construir práticas políticas de
transformação, espaço de liberdade, de debate, de diálogo construtivo, isto é, uma prática em que
os alunos têm voz, cresce numa visão política das práticas da escola e passam a exercer a sua
cidadania com mais atuação. A metodologia utilizada para desenvolver essa unidade didática foi a
pesquisa bibliográfica tendo em vista oferecer o maior número de informações.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILMARA CANDIDA DE OLIVEIRA CARMEZINI
ORIENTADOR: CLAUDIA CHUEIRE DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: As Multimídias como Ferramentas Didáticas na Escola Paranaense
Palavras-chave: Prática Pedagógica, Formação Continuada, Multimídias

Resumo: O presente trabalho buscou desenvolver ações teórico-metodológicos para a utilização
das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) na escola pública do Paraná, tais
como: oficinas pedagógicas as quais os professores discutiram a respeito das NTICs, em especial
a TV pendrive, o computador e a internet no processo de ensino e aprendizagem paranaense.
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Neste sentido, algumas questões nortearam o trabalho: Qual o contexto da escola paranaense
que favorece a utilização das NTICs? Quais as necessidades de reconhecer e utilizar as NTICs no
ensino? Quais multimídias utilizar? Quais as vantagens e desvantagens das ferramentas
tecnológicas no processo de ensino? Os objetivos que foram propostos foram: definir com apoio
da literatura pedagógica, uma concepção crítica do uso de multimídias em sala de aula;
reconhecer os fóruns virtuais, a pesquisa na web e o e-mail como ferramentas do ensinoaprendizagem que colaboram na construção de conhecimentos científicos; elencar estratégias de
utilização da TV pendrive na escola. Deste trabalho resultou a participação dos docentes nas
oficinas pedagógicas; as quais obtiveram a produção de conhecimentos a respeito dos benefícios
que as ferramentas tecnológicas podem trazer nas relações escolares; apresentaram propostas
de ensino que poderão contribuir para o ensino como um processo dinâmico, colaborativo, criativo
e participativo e sobretudo de boa qualidade social.
Produção Didático-pedagógica
Título: As multimídias como ferramentas didáticas na escola paranaense
Palavras-chave: multimídias, prática pedagógica, ensino-aprendizagem.

Resumo: O presente projeto pretende desenvolver ações teórico-metodológicas para a utilização
das novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) na escola pública do Paraná. tais
como. Entre as ações previstas, pretende-se, através da formação continuada, propor oficinas
pedagógicas para que os professores discutam a respeito das NTICs, em especial a TV pendrive,
o computador e a internet no processo de ensino e aprendizagem paranaense. Neste sentido,
algumas questões deverão nortear o trabalho: Qual o contexto da escola paranaense que
favorece a utilização das NTICs? Quais as necessidades de reconhecer e utilizar as NTICs no
ensino? Quais multimídias utilizar? Quais as vantagens e desvantagens das ferramentas
tecnológicas no processo de ensino? Os objetivos propostos são: definir com o apoio da literatura
pedagógica, uma concepção crítica do uso de multimídias na sala de aula; reconhecer os fóruns
virtuais, a pesquisa na web e o e-mail como ferramentas do ensino-aprendizagem que colaboram
na construção de conhecimentos científicos; elencar estratégias de utilização da TV pendrive na
escola. Deste trabalho espera-se que os docentes participem das oficinas pedagógicas; produzam
conhecimentos a respeito dos benefícios que as ferramentas tecnológicas podem trazer nas
relações escolares; apresentem propostas de ensino que que vislumbrem o ensino como um
processo dinâmico, colaborativo, criativo e participativo e sobretudo de boa qualidade social.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVANA MARIA MENIN DE ARAUJO
ORIENTADOR: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Afetividade ou violência na escola: o efeito da resiliência
Palavras-chave: Afetividade. Relação professor-aluno. Resiliência.

Resumo: A provocação do título é para expressar a coragem e a necessidade de protagonizar
essa conquista de querer mudar, de fazer algo que possa contribuir para a inversão da frase:
Violência na Escola, que ultimamente está presente na mídia. Com o presente artigo se pretende
apresentar dados do estudo realizado no Colégio Estadual Sebastião Paraná, da rede pública do
Estado do Paraná, vinculado ao Programa Estadual de Desenvolvimento da Educação PDE e à
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO. Nesta última, a referida
pesquisa está cadastrada como projeto de Extensão, na categoria de Pesquisa de Intervenção.
Dados deste estudo têm a intenção de colaborar para a minimização das situações de violência
que estamos presenciando nas escolas, implicam em oportunizar o desenvolvimento das relações
afetivas e dialógicas como fenômenos resilientes contra a violência no contexto escolar.
Consideram-se o diálogo, afetividade e relação professor-aluno, processos interligados e
fundamentais necessários para que ocorra o ensino e a aprendizagem, e sem dúvida, que
merecem ser analisados, estudados no coletivo escolar, com o objetivo de favorecer o processo
cognitivo de construção do conhecimento significativo, tendo em vista a emancipação dos sujeitos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Afetividade ou Violência na Escola: o efeito da
resiliência Palavras-chave: Violência; afetividade; resiliência.
Resumo: O Caderno Temático proposto é uma coletânea de textos científicos relevantes ao tema
com atividades diversificadas de reflexão e sugestões bibliográficas, filmes, textos, sítios que
subsidiam a implementação de ações, com objetivo de minimizar situações de violências
vivenciadas no cotidiano escolar. Organizado em unidades que serão estudadas e trabalhadas
com o grupo de estudo e de apoio. Na unidade I, abordar-se-á o tema violência. Na unidade II,
compreender-se-á o conceito de resiliência e sua importância para a educação. Na unidade III,
refletir-se-á a questão da sensibilidade e afetividade na educação, destacando-se a importância
dos vínculos das relações e do diálogo como fatores resilientes a situações de violência. Na
unidade IV, dar-se-á ênfase ao tema: o diálogo nas relações, principalmente nas relações
escolares, como forma de administrar conflitos. A unidade V, destinar-se-á as considerações
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finais, onde serão analisados os resultados dos encontros dos grupos de apoio e dos estudos
realizados. Com as ações propostas e outras que possam surgir no decorrer da caminhada,
acredita-se obter melhoria nas relações mediadas pelo diálogo e pela afetividade, desenvolvendo
a resiliência contra a violência. Fica o convite o desafio para educadores comprometidos com o
processo com as melhorias educacionais buscando uma sociedade mais justa e humana.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVIA HASS DOLINSKI
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA
IES: UEPG
Artigo
Título: Currículo, metodologia na formação de professores: análise da
realidade Palavras-chave: Currículo. Metodologia. Formação de Professores.
Resumo: Este artigo é um trabalho de conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional,
ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Objetiva socializar reflexões sobre
Currículo, Metodologia e Formação de Professores, nas práticas pedagógicas específicas à EJA.
Percebe-se que há uma deficiência na formação desses professores. O que mudar na
metodologia e no currículo, qual a formação e os conhecimentos necessários para o profissional
que atua na EJA. Como aportes teóricos utilizou-se Freire (1996),Cury (2000), Giovanetti (2005),
Moura (2007), Sacristàn (1997) e outros. Optou-se pela pesquisa qualitativa, enfoque na
pesquisa-ação, sendo a observação e questionário utilizados na coleta de dados. Discute-se a
proposta de implementação, projeto de intervenção, realizados no CEEBJA-UEPG município de
Ponta Grossa, Estado do Paraná. Diante dessa pesquisa, conclui-se que existe uma contradição
das concepções entre as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná e as
Diretrizes Curriculares da EJA em relação aos conteúdos trabalhados pelos professores para os
alunos da EJA. Evidenciou-se que as discussões na implementação favoreceram o entendimento
em relação a essas contradições, permitindo a organização de novos grupos de estudos,
privilegiando a reflexão sobre o trabalho do professor, despertando-lhe o interesse pelas
pesquisas e estudos relacionados ao Currículo e à Metodologia.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Escolar de Jovens e Adultos: currículo, metodologia e formação de
professores Palavras-chave: Currículo. Metodologia. Formação de professores da EJA.
Resumo: Este estudo é o resultado das literaturas realizadas durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) e das práticas enquanto pedagoga do CEEBJA-UEPG que
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desencadearam subsídios para a produção didático-pedagógica, originando este Caderno
Temático. Esses subsídios serviram de referencial para se refletir sobre os procedimentos
metodológicos, as questões de ordem curricular, e os conhecimentos necessários ao profissional
da EJA. Tal preocupação justifica-se porque, embora os conteúdos elencados na proposta
curricular sejam adequados, há questionamentos quanto a metodologia utilizada e também quanto
à própria formação dos professores. O projeto Educação Escolar de Jovens e Adultos: currículo,
metodologia e formação de professores, é desenvolvido no Centro Estadual de Educação Básica
para Jovens e Adultos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o objetivo de sistematizar
o referencial teórico que subsidia a análise e organização do currículo, articulando as discussões
teórico/práticas , tornando significativos os conteúdos trabalhados e adequados às necessidades
educacionais de jovens e adultos. Propõe-se como estratégia de ação a modalidade grupo de
estudos, que é constituído num primeiro momento com as pedagogas e, depois, com os
professores atuantes no ensino fundamental e médio. A pesquisa é bibliográfica,e interpretativa,
de campo, com enfoque no trabalho dos professores que atuam no Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA-UEPG), Centro Estadual de Educação Básica para
Jovens e Adultos Pascoal Salles Rosa e nas Ações Pedagógicas Descentralizadas (APEDs). Para
tanto, aplica-se um questionário, a fim de realizar-se um levantamento sobre a situação dos
conteúdos selecionados e a metodologia utilizada por esses professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVIA SANDRA BIUDES MARTINS
ORIENTADOR: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Gestão colegiada: construção e participação politico-pedagógica na escola pública do
Paraná.
Palavras-chave: Gestão Colegiada, Instâncias Colegiadas, Democratização.
Resumo: O presente artigo científico tem como eixo norteador analisar e compreender a função e
a participação político pedagógica da Gestão Colegiada no processo de concretização da Gestão
democrática na Escola Pública. Ressaltam-se aqui as repercussões das políticas educacionais no
Brasil e mais especificamente no Estado do Paraná pós LDB 9394 de 1996, para efetivação da
Gestão democrática participativa. O objetivo deste não é oferecer soluções relativas à
concretização da Gestão Democrática, mas sim buscar uma reflexão coletiva sobre a prática da
Gestão Colegiada, baseada em posicionamentos teóricos filosóficos e políticos.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Construção e participação politico-pedagógica na escola pública do Paraná
Palavras-chave: Gestão Colegiada; Instancias Colegiadas, Democrática
Resumo: Compreender a função e a participação político pedagógica da Gestão Colegiada é o
eixo norteador desta proposta, no processo de concretização da Gestão democrática na Escola
Pública. Ressaltam-se as repercussões das políticas educacionais no Brasil e mais
especificamente no Estado do Paraná pós LDB 9394/96, para efetivação da Gestão democrática
participativa. O objetivo deste não é oferecer soluções relativas à concretização da Gestão
Democrática, mas sim buscar uma reflexão coletiva sobre a prática da Gestão Colegiada,
baseada em posicionamentos teóricos filosóficos e políticos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SIMONE CRISTINA DA CONCEICAO ANDRADE
ORIENTADOR: FRANCISMARA NEVES DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: (Re) Significando o Olhar sobre as Dificuldades de Aprendizagem na Sala de Apoio.
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem. Sala de Apoio à Aprendizagem. Jogos.

Resumo: O presente é parte do processo formativo proporcionado pelo programa, PDE por meio
da SEED. Este artigo faz uma reflexão sobre a temática das dificuldades de aprendizagem nos
processos de escolarização de alunos do 6º ano do ensino fundamental. O programa sala de
apoio reúne em um espaço oficial, alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e
constituem-se lócus deste estudo. Dentre os elementos envolvidos emerge a estigmatização e o
preconceito vivenciado por aqueles que não aprendem. Esta preocupação é pertinente, por meio
de um plano de intervenção pedagógica na escola. Os professores analisaram os jogos como
recurso.
Produção Didático-pedagógica
Título: Em pauta o não aprender nas salas de apoio à aprendizagem: processos de exclusão,
evasão escolar e (re) significação do aprender
Palavras-chave: Sala de Apoio; Dificuldades de Aprendizagem; Jogos.
Resumo: Os processos de escolarização no sexto ano do ensino fundamental envolvem múltiplos
elementos e as dificuldades de aprendizagem constituem-se importante temática de reflexão.
Dentre os temas envolvidos emerge a estigmatização e o preconceito vivenciado por aqueles que
não aprendem. O programa sala de apoio reúne em um espaço oficial, alunos que apresentam
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dificuldades de aprendizagem e constituem-se lócus deste estudo. O presente trabalho de
metodologia qualitativa na modalidade de estudo de caso, tem como objetivo proporcionar ao
corpo docente que atua no sexto ano do ensino fundamental e nas salas de apoio, um grupo de
estudos. As reflexões têm como temática principal as relações que se estabelecem no cotidiano
escolar proporcionando reflexões sobre a prática pedagógica junto aos alunos com dificuldades de
aprendizagem. Serão realizadas oficinas nas quais os professores serão convidados a elaborar
propostas de atuação por meio de jogos que visem à elaboração de estratégias de aprendizagem.
Espera-se, como resultado, que o estudo permita reflexões a cerca da postura pedagógica de
professores que atuam nas salas de apoio à aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SINEIDE APARECIDA VILAS BOAS SANCHES
ORIENTADOR: SOLANGE FRANCI RAIMUNDO YAEGASHI
IES: UEM
Artigo
Título: Família e escola: a busca de uma parceria necessária Maringá
2011 Palavras-chave: Família. Escola. Interação. Ensino. Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo visa apresentar algumas reflexões acerca da relação entre família e
escola com base na implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, que teve
como foco principal investigar as causas que distanciaram as famílias da escola. A proposta
abordará um estudo sobre a situação atual na qual encontram as famílias nos dias de hoje em
relação à educação dos filhos. O que se percebe é que por alguma razão as famílias estão
deixando de desempenhar seu papel, delegando quase que exclusivamente a tarefa de educar
para a escola. Esta, por sua vez, despreparada e sem condições de atender esta demanda, está
deixando de desempenhar sua função afetando a aprendizagem dos educandos. Buscou-se
também com esse estudo, não só levantar as causas, mas sim encontrar possíveis alternativas
para atrair as famílias como verdadeiras parceiras no processo de ensino-aprendizagem, visto que
a união dessas duas instituições (família e escola) é de suma importância para a formação do
indivíduo no que se refere aos aspectos afetivos, cognitivos e sociais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Família & Escola: uma relação necessária
Palavras-chave: Família; Escola; Interação; Ensino; Aprendizagem.
Resumo: Atualmente o que se percebe, é que as famílias por alguma razão estão deixando de
desempenhar seu papel, delegando quase que exclusivamente à escola a tarefa de educar. Esta
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por sua vez, despreparada e sem condições não está dando conta, deixando muitas vezes de
desempenhar sua função, comprometendo o aprendizado do educando. É evidente que essas
instituições, têm o mesmo objetivo de oferecerem encaminhamentos satisfatórios para que o
indivíduo tenha um desenvolvimento saudável, tanto emocional quanto social, o que pode refletir
positivamente no processo ensino-aprendizagem. Assim sendo, para que haja uma interação da
família com a escola é necessário que esta busque alternativas atrativas com reflexões e
possíveis ações, visando uma união mais firme frente ao ato de educar, fortalecendo assim, a
gestão democrática.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SIRLENE BENVINDA DA SILVA RIBAS
ORIENTADOR: ANA MARIA PETRAITIS LIBLIK
IES: UFPR
Artigo
Título: Segredos da avaliação que pode dar certo
Palavras-chave: Avaliação. Decisão competente. Práticas positivas.
Resumo: Este artigo propõe-se a abordar o tema da avaliação da aprendizagem, não somente
numa abordagem teórica, mas especialmente focado na prática docente. Como parte da proposta
de implementação pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no segundo
semestre de 2010, realizou-se a proposta de intervenção. O público alvo foram os professores das
séries finais de uma Escola Pública do Estado do Paraná. A investigação ocorreu com enfoque
quali-quantitativo para a coleta de dados por meio de um questionário sobre o tema. Esta
pesquisa teve como objetivo principal investigar os aspectos relevantes da avaliação da
aprendizagem a fim de socializá-las na comunidade escolar. O pedagogo como articulador do
trabalho pedagógico da escola, deve realizar o diagnóstico do sistema avaliativo para poder
intervir e transformar o que for necessário. Assim procedeu-se à intervenção, com estudos,
reflexão e aprofundamento teórico-metodológico de práticas positivas em Educação. Pretendeu-se
contribuir com a tomada de decisão dos docentes de transformar a prática avaliativa. Para tanto
se procurou apontar caminhos que promovessem o entendimento de certos procedimentos que
aparentemente dão certo no processo ensino-aprendizagem e avaliação. Partiu-se do pressuposto
de que o educador comprometido com sua prática educativa deve reconhecer a importância da
elaboração de seu plano de trabalho e que suas atitudes e decisão competente são alguns dos
segredos da avaliação que pode dar certo. Espera-se que com a valorização de aspectos
positivos na ação docente, possa-se buscar a qualidade da avaliação e garantir o sucesso do
aluno no processo de aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Segredos de uma avaliação que pode dar certo
Palavras-chave: Avaliação; práticas positivas; transformação.

Resumo: A presente Unidade Didática propõe-se a tratar o tema Avaliação da Aprendizagem, não
somente numa abordagem teórica, mas especialmente focado na prática docente exitosa. Tem
por objetivo ressignificar o papel da Avaliação por meio de estudos e reflexões sobre experiências
positivas e o significado de determinados procedimentos avaliativos que \"dão certo\": propostas,
concepção, instrumentos e critérios utilizados. Serão propostas sugestões de atividades
significativas que poderão contribuir, por meio do aprofundamento de questões relevantes, para a
transformação da prática avaliativa. Pretende-se possibilitar a melhoria da qualidade da Avaliação
e consequentemente o sucesso do aluno no processo ensino-aprendizagem. Serão utilizadas
referências bibliográficas como Demo, Hoffmann, Luckesi, Vasconcellos entre outros. Esta
Unidade Didática faz parte do Caderno Pedagógico: Saberes e Práticas Avaliativas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOELI DE FATIMA DE OLIVEIRA MURBACH
ORIENTADOR: ANA MARIA PETRAITIS LIBLIK
IES: UFPR

Artigo
Título: Avaliação x ação: um momento de reflexão Palavraschave: Avaliação; ensino/aprendizagem; ação-reflexão.
Resumo: O tema que aborda este artigo faz parte da proposta de implementação pedagógica do
Programa de Desenvolvimento Educacional - (PDE) e tem a finalidade de fazer uma reflexão
sobre a prática da avaliação no processo ensino/aprendizagem, entendendo que a mesma reflete
a visão que os alunos e professores têm sobre esta ação. Neste processo, a avaliação tem a
função de estimular o desenvolvimento do aluno, sendo o professor o mediador desta busca ao
conhecimento sistematizado, possibilitando-lhe o atendimento em suas dificuldades. Entretanto,
temos ciência de que uma prática avaliativa quando conduzida inadequadamente ou trabalhada
de forma mecânica, não contribui em nada para a construção do conhecimento. Ela limita o
trabalho docente e ainda faz com que o aluno se sinta atrelado a uma forma de ser selecionado
ou excluído do processo educativo. Partindo destas reflexões, e entendendo que a avaliação é
considerada um referencial na prática educativa, este artigo vem, por meio de pesquisas
bibliográficas, documentais e de uma pesquisa de campo com professores e alunos do terceiro
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ano do Ensino Médio, do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa, investigar
como o conceito de avaliação é entendido por estes sujeitos, tendo em vista a transformação da
sociedade atual. Ao refletir sobre esta ação espera-se, contribuir com os profissionais sobre os
problemas do cotidiano e assim redimensionar sua prática numa perspectiva crítica e criativa da
avaliação, atribuindo significado aos dados do desempenho do aluno, deixando de ser apenas um
instrumento cumulativo de notas, para transformar-se num critério na busca de reflexão do
conhecimento aprendido.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação Escolar: a trajetória de um contexto educativo
Palavras-chave: Avaliação; ação-reflexão; ensino/aprendizagem.

Resumo: Avaliar em qualquer processo ou período de nossa existência possui a função de
analisar nosso desempenho, contribuindo de forma significativa para o nosso aprendizado.
Entretanto, temos ciência que a prática avaliativa quando conduzida inadequadamente ou
trabalhada de forma mecânica, não contribui em nada para a construção do conhecimento.
Conhecimento este tão necessário na sociedade. Por isso, entendendo que avaliar o processo
ensino aprendizagem nas instituições escolares, é algo complexo, torna-se necessário, além de
uma reflexão crítica da prática avaliativa, uma retomada histórica do sistema de avaliação escolar,
onde se destacou por um longo período a postura de uma educação tradicional, arraigada a
realização de testes, provas e exames. Atualmente, a avaliação existente é a que atribui notas aos
resultados, onde o aluno não se prende ao desejo de aprender, mas sim ao que representam as
notas, seja para classificação ou promoção da vida escolar. Refletir para superar tais concepções
é acreditar na formação de um cidadão crítico e responsável, capaz de interagir e transformar a
sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOFIA NEUMANN
ORIENTADOR: VILMAR MALACARNE
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A utilização das tecnologias de informação na formação de educadores para os anos
iniciais.
Palavras-chave: Educação; Formação de professores; TICs; Tecnologias na educação;
Tecnologias de informação e comunicação.
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Resumo: Em uma sociedade onde as mudanças ocorrem com uma rapidez cada vez maior,
destaca-se um forte desenvolvimento das Tic's - Tecnologias de Informação e Comunicação - e
Internet em todos os setores. Estas tecnologias têm ocasionado grandes inovações no competitivo
mercado de trabalho, trazendo novas necessidades para a educação em todos os níveis. Também
na educação as modernas tecnologias são ferramentas que podem contribuir com o processo de
ensino e de aprendizagem, pois a internet disponibiliza uma variedade de atividades e textos,
além de oferecer oportunidades de integração entre professor/aluno e aluno/aluno, organização
de sites onde podem ser disponibilizadas atividades pedagógicas elaboradas pelo professor e
atividades realizadas pelos alunos. Porém essa prática ainda gera insegurança entre educadores,
por isso é preciso investir na formação de educadores que ainda não dominam essa ferramenta
ou não sabem como integrá-la ao processo educativo. Nesse sentido, buscou-se realizar a
implementação do projeto do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional com alunos do
Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco Ensino Médio e Normal com aproveitamento de estudos em nível pós-médio, do município de
Santa Helena, Paraná. O objetivo do Projeto de Implementação do PDE - Programa de
Desenvolvimento Educacional foi oportunizar aos educandos momentos de leituras, discussão,
análise e pesquisas de sites que disponibilizam de atividades pedagógicas, sobre como essa
ferramenta pode contribuir com a prática pedagógica para os anos iniciais.
Produção Didático-pedagógica
Título: A utilização das tecnologias de informação na formação de educadores para os anos
iniciais
Palavras-chave: Tecnologia e Educação, Recursos Tecnológicos, Ensino de Ciências,
Anos/Séries Iniciais.
Resumo: A utilização das tecnologias na educação permite ao educador o uso de variadas
ferramentas para auxiliar sua prática pedagógica. A TV Multimídia e o Laboratório de Informática
podem viabilizar o emprego de áudio e vídeo que auxiliam na construção do imaginário de nossas
crianças, facilitando o processo de construção do conhecimento. Porém, o emprego das
modernas tecnologias vem se constituindo num desafio, exigindo uma nova atitude do professor,
pois as mesmas são recursos com os quais os alunos já possuem certa familiaridade e muitos
professores ainda não dominam a sua aplicação, principalmente no campo educacional. Além do
domínio do conteúdo de sua disciplina o professor, nesse contexto midiático, precisa ter o
conhecimento técnico e pedagógico destas ferramentas para utilizá-las em suas aulas e saber
melhor orientar os alunos em suas dificuldades. Desta forma, a capacitação dos profissionais da
educação é imprescindível e a formação continuada ofertada por diferentes projetos
governamentais, visa suprir esta necessidade de capacitação docente. No entanto, o mesmo
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trabalho de capacitação não é ofertado aos educandos do Curso de Formação de Docentes em
Nível Médio-Normal, que ao término do curso estarão atuando na Educação Infantil e anos iniciais
do Ensino Fundamental. A intenção deste projeto é provocar os educadores das disciplinas
específicas e os educandos do referido curso sobre a importância dessa ferramenta no processo
de ensino e no processo de aprendizagem, fomentando a reflexão para a aplicação desses
recursos em suas práticas pedagógicas, com um recorte para o ensino de ciências nos anos
iniciais.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOFIA VOSS
ORIENTADOR: ROSANA NADAL DE ARRUDA MOURA
IES: UEPG
Artigo
Título: 5ª série- Um ritual de passagem.
Palavras-chave: adaptação escolar; ensino; planejamento especial.
Resumo: O primeiro dia de aula é marcante para qualquer educando, principalmente quando é
uma nova fase escolar começando - quinta série, gera ansiedade, angústia e insegurança aos
alunos, pais, professores e escola. Podemos trilhar caminhos para amenizar essa transição, tornála menos sofrida, preparando professores, alunos e pais para que haja uma integração mais
rápida e eficaz, favorecendo o processo ensino aprendizagem. Reforçando a autonomia e
competência do corpo docente, equipe pedagógica e direção da escola, procura-se proporcionar
ao educando ingressante entrosamento, de forma educativa. Os segmentos envolvidos
(Secretaria Municipal de Educação, Escolas com turmas de quarta série, Escolas com turmas de
quinta série, professores, pais e alunos) participaram de uma entrevista, resultando no diagnóstico
das principais dificuldades, sugestões possibilitando o repensar da prática pedagógica por meio
de ações direcionadas. Ações que foram aplicadas por meio de atividades diferenciadas na
primeira semana de aula, planejadas pela pedagoga e professores. Os alunos participaram da
sondagem cognitiva oportunizando reflexões teórico-metodológicas para a elaboração do Plano
de Trabalho Docente que será aplicado do decorrer do ano letivo, tendo acompanhamento e
avaliações de rendimento. Procuramos criar desde o primeiro instante, um clima de aceitação,
naturalidade, estimulando o crescimento da confiança mútua e o desejo de aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: 5ª série- Um ritual de passagem.
Palavras-chave: adaptação escolar; ensino; planejamento especial.
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Resumo: O primeiro dia de aula é marcante para qualquer educando, principalmente quando é
uma nova fase escolar começando 5ª série, gera ansiedade, angústia e insegurança aos
educandos, pais ,educadores e escola. A escola pode trilhar caminhos para amenizar essa
transição,torná-la menos sofrida, preparando educadores,educandos e pais para que haja uma
integração mais rápida e eficaz, favorecendo o processo ensino aprendizagem. Reforçando a
autonomia e competência do corpo docente, equipe pedagógica e direção da escola, pretende-se
proporcionar ao educando ingressante entrosamento,de forma educativa. Os segmentos
envolvidos (Secretaria Municipal de Educação,Escolas com turmas de 4ª série,Escolas com
turmas de 5ª série, educadores,pais e educandos) participarão de uma entrevista,resultando no
diagnóstico das principais dificuldades, possibilitando o repensar da prática pedagógica por meio
de ações direcionadas. Uma semana antes do primeiro dia de aula os pais serão reunidos para
conhecer o espaço físico da escola , seu regimento interno e sua proposta pedagógica. Aos
educandos serão ofertadas atividades diferenciadas na primeira semana de aula,planejadas pela
pedagoga e educadores. Os educandos participarão da sondagem cognitiva oportunizando
reflexões teórico-metodológicas para o planejamento do decorrer do ano letivo,tendo
acompanhamento e avaliações de rendimento. Espera-se criar desde o primeiro instante,um clima
de aceitação, naturalidade,estimulando o crescimento da confiança mútua e o desejo de
aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOLANGE MAUEBERG DE CASTRO
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A Formação Político Pedagógica do Professor Representante de Sala
Palavras-chave: Formação Político Pedagógica. Autonomia. Participação.

Resumo: Os conhecimentos do professor sobre as atribuições para representar os alunos em
sala de aula e instâncias colegiadas são atividades comum a todos em algum momento do
exercício da profissão. No estudo em questão, constata-se que alguns professores valem-se da
experiência, intuição ou bom senso, para representar os alunos, no entanto, quando suas
atribuições são norteadas sem uma reflexão mais aprofundada, muitas ações acabam sem a
eficiência que pretende-se, tanto nas relações interpessoais como na formação pedagógica e de
cidadania dos educandos. É importante também considerar que frente aos desafios cotidianos, a
atitude autônoma é fundamental na formação dos professores e fortalece suas ações na gestão
de conflitos. Refletir sobre quais são as atribuições do professor representante como principal
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referencial de organização e orientação aos alunos, numa perspectiva de exercício de direitos e
deveres, contrapõe-se ao movimento de uma sociedade com referenciais de liberdade confusos.
Nesse sentido, como demonstra a presente pesquisa, estudar sobre democracia, ética,
moralidade para formação de lideranças é necessário para superação de limites que transcendam
para atitudes mais engajadas com a formação crítica de professores e alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Formação Político Pedagógica do Professor Representante de Sala
Palavras-chave: Formação Político Pedagógica. Autonomia. Participação.

Resumo: Os conhecimentos do professor sobre as atribuições para representar os alunos em
sala de aula e instâncias colegiadas são atividades comum a todos em algum momento do
exercício da profissão. No estudo em questão, constata-se que alguns professores valem-se da
experiência, intuição ou bom senso, para representar os alunos, no entanto, quando suas
atribuições são norteadas sem uma reflexão mais aprofundada, muitas ações acabam sem a
eficiência que pretende-se, tanto nas relações interpessoais como na formação pedagógica e de
cidadania dos educandos. É importante também considerar que frente aos desafios cotidianos, a
atitude autônoma é fundamental na formação dos professores e fortalece suas ações na gestão
de conflitos. Refletir sobre quais são as atribuições do professor representante como principal
referencial de organização e orientação aos alunos, numa perspectiva de exercício de direitos e
deveres, contrapõe-se ao movimento de uma sociedade com referenciais de liberdade confusos.
Nesse sentido, como demonstra a presente pesquisa, estudar sobre democracia, ética,
moralidade para formação de lideranças é necessário para superação de limites que transcendam
para atitudes mais engajadas com a formação crítica de professores e alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOLANGE OLIVA SCHIO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA NEVES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Avaliação formativa: ressignificando os conceitos e metodologias na prática educativa dos
professores do Colégio Estadual Arnaldo Busato - Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional de Coronel Vivida- PR.
Palavras-chave: Avaliação formativa; Práticas avaliativas; Ensino-aprendizagem.
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Resumo: Este trabalho é a sistematização de uma pesquisa elaborada durante o percurso do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2009, um programa idealizado e desenvolvido
pela Secretaria do Estado da Educação do Paraná, implementado no Colégio Estadual Arnaldo
Busato - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, município de Coronel Vivida, NRE de
Pato Branco. Apresenta como objetivo analisar as concepções e conceitos de avaliação em busca
de metodologias alternativas com fundamentação teórica para que esse processo seja
ressignificado. Expõe os elementos utilizados na intervenção pedagógica, os quais permitiram o
aprofundamento de reflexões em torno da temática Avaliação Formativa. Analisa criticamente a
intervenção pedagógica realizada na escola por meio da implementação de um Caderno
Pedagógico, composto por cinco Unidades de Trabalho, com abordagem centrada no tema de
estudo, contendo textos de fundamentação com sugestões de atividades e reflexões. As bases
teóricas foram refletidas com os professores da rede pública estadual e trouxeram um
aprimoramento ao educador sobre a contextualização da avaliação do processo educativo e a
produção de novas práticas que sustentarão uma possível mudança de atitude dos professores
quanto a avaliação formativa, garantindo assim a qualidade do resultado do processo ensino
aprendizagem. O artigo conclui expondo uma reflexão da importância de ressignificar as práticas
avaliativas em uma perspectiva de avaliação formativa, que acompanha permanentemente o
processo de ensino - aprendizagem, sendo fundamental para o desenvolvimento integral do aluno.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação Formativa: Ressignificando os Conceitos e Metodologias na Prática Educativa
dos Professores do Colégio Estadual Arnaldo Busato - Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional de Coronel Vivida/PR.
Palavras-chave: Avaliação Formativa; Ensino-Aprendizagem; Práticas Avaliativas.
Resumo: O objetivo do Caderno Pedagógico é o aprofundamento teórico sobre o objeto de
estudo, visando uma melhor compreensão acerca do ato de avaliar numa perspectiva de
avaliação formativa, uma reflexão capaz de redimensionar o olhar do professor, provocando
mudanças na sua prática pedagógica, melhorando o ensino-aprendizagem e proporcionando aos
alunos uma relação pedagógica mais humana e emancipadora. As leituras e atividades
apresentadas para discussão e debate, servirão de subsídios para novos encaminhamentos,
resultando em práticas avaliativas que levem à melhoria do processo ensino-aprendizagem e
conseqüentemente ao avanço e sucesso do aluno. Esse material constituirá de cinco unidades
teóricas e sua abordagem está centrada no tema Avaliação. Unidade I: Análise dos pontos e
artigos pertinentes, em relação à avaliação da aprendizagem e recuperação de estudos; Unidade
2: Releitura da História da avaliação; Unidade 3: Perspectivas para vivenciar uma proposta de
Avaliação Formativa; Unidade 4: Instrumentos avaliativos para a melhoria da prática pedagógica;
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Unidade 5: Avaliar para que? Repensar a avaliação da prática docente. É inegável a necessidade
da avaliação, seja como elemento do processo de construção do conhecimento, seja como
elemento de um projeto pedagógico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA
ORIENTADOR: CELSO DAVI AOKI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: Planejar é Preciso: Ações e Contradições
Palavras-chave: planejamento, educação, organização, ação pedagógica, plano de trabalho
docente.
Resumo: Planejar faz parte da história do ser humano desde a época mais remota até os dias
atuais. Em todos os setores da sociedade o planejamento aparece como necessidade de
organização, de definição de caminhos e também como determinante de prioridades. Porém no
âmbito educacional o ato de planejar aparece como fator indispensável, pois é através desta ação
pedagógica que se torna possível a previsão de ações e dos resultados desejados. Considerando
tais apontamentos é que pretendo abordar o tema Planejamento - Plano de Trabalho Docente,
buscando evidenciar a importância desta tarefa, como também, analisar, discutir e refletir sobre as
concepções filosóficas e pedagógicas basilares sobre o tema. Nesta perspectiva pretende-se
discutir a intencionalidade na sua construção, entendê-lo como facilitador das ações do processo
ensino e aprendizagem e desvendar os entraves que ainda impedem que muitos profissionais da
educação não o percebam como fio condutor para realização de seu trabalho. Pretende-se
também esclarecer que sua real função é dar um norte às atividades pedagógicas, de sorte a
salvaguardar o trabalho docente do improviso, espontaneísmo e do descomprometimento com a
escola e sua função social e com os principais sujeitos do processo ensino aprendizagem: os
alunos. O caminho a ser percorrido foi determinado pela pesquisa qualitativa e a pesquisa-ação,
numa abordagem dialética, recorrendo a um referencial teórico de autores consagrados que
detém profundo conhecimento a respeito do assunto abordado.
Produção Didático-pedagógica
Título: Plano de trabalho docente: Elemento Fundamental da Prática
Pedagógica Palavras-chave: Planejamento; educação; organização; previsão
Resumo: No âmbito educacional o ato de planejar aparece como fator indispensável, pois é
através desta ação pedagógica que se torna possível a antecipação da prática, a previsão das
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ações e dos resultados desejados. Através deste material pretende-se atingir os seguintes
objetivos: realizar estudos, discussões e reflexões sobre as concepções filosóficas e pedagógicas
que embasam o PTD; situar e salientar a importância de seus componentes estruturais e adotá-lo
como instrumento norteador da prática pedagógica. O desenvolvimento deste projeto se dará pela
Pesquisa de Campo e da Pesquisa-ação. Espera-se com este trabalho, a conscientização e
proposição de compromisso por parte dos professores, com a construção, a implementação,
reelaboração e avaliação constante do PTD.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA DE LIMA
ORIENTADOR: SILVIA PEREIRA GONZAGA DE MORAES
IES: UEM
Artigo
Título: Repensando os instrumentos de avaliação de aprendizagem no ensino fundamental (5ª A
8ª SÉRIES)
Palavras-chave: Avaliação. Instrumento de Avaliação. Organização do Ensino.
Resumo: Neste texto refletiremos acerca dos instrumentos utilizados na avaliação da
aprendizagem no Ensino Fundamental bem como compreender a concepção de avaliação no
cotidiano escolar. Para tanto, realizamos uma investigação de caráter bibliográfico a fim de
entender a avaliação escolar em relação aos instrumentos utilizados no processo de ensino e
aprendizagem. Esse estudo implicou repensar os instrumentos de avaliação de forma mais ampla
em sua relação com a organização escolar. Diante disso, empreendemos uma pesquisa relativa à
avaliação escolar em diferentes momentos históricos. Com base nesses estudos, a função da
avaliação escolar e dos instrumentos utilizados só pode ser entendida articulada com a
organização do ensino, ou seja, na relação entre atividade de ensino elaborada pelo professor e
na atividade de aprendizagem realizada pelo aprendiz, e a função principal da avaliação escolar
consiste em revelar o processo de desenvolvimento dos escolares por meio da apropriação dos
conhecimentos historicamente produzidos. Sendo assim, essa avaliação não deve priorizar
apenas o resultado, mas utilizar-se dele como prática de análise da organização do trabalho
educativo. Não é apenas mudar o instrumento de avaliação, por exemplo, a prova, mas admitir um
novo posicionamento frente às práticas pedagógicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexão sobre avaliação escolar
Palavras-chave: Reflexão - avaliação - ensino - aprendizagem
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Resumo: Após estudos realizados, elaboramos o presente material didático com objetivo de
oportunizar professores e equipe pedagógica refletir sobre a avaliação escolar. Buscamos
compreender a avaliação de forma mais ampla, realizamos analise sobre a temática na sua
relação com a concepção de homem, trabalho, sociedade e educação. Buscamos autores que
defende a avaliação num processo histórico, pois nossa preocupação é sobre qual homem que
desejamos formar. Estudamos avaliação assim como sua relação entre a organização do ensino.
O desenvolvimento das atividades será realizado por meio de um grupo de estudos, curso de
extensão da Universidade Estadual de Maringá-UEM, a mesmas serão apresentadas nos textos
oficiais, textos dos autores estudados para a produção, levantamentos de dados do IDEB, analise
de filmes, discussões/ reflexões em grupo e/ou individual.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA MIQUELINI JACOMELI SILVA
ORIENTADOR: ELSA MIDORI SHIMAZAKI
IES: UEM
Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem: da teoria à prática
Palavras-chave: Avaliação, Concepção histórico-cultural, Formação de Professores.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo fomentar uma reflexão/análise por meio do estudo
realizado com aportes no pressuposto Histórico-Cultural sobre avaliação da aprendizagem como
atividade cotidiana entre professores e alunos na busca do conhecimento científico. Para a
efetivação do trabalho após estudos bibliográficos e participação em cursos de capacitação
propusemos a Implementação do Material Didático. Essa implementação foi realizada com
professores e pedagogos como tarefa final do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional
2009/2010. Final? Final no cumprimento das atividades propostas para o programa, na vida
profissional e o começo não de uma nova caminhada, mas um jeito novo de caminhar, agora
muito mais segura, com um olhar novo e ações novas para as mesmas situações antigas, que
continuam em nossa prática diária. Foi realizado um estudo teórico para chegarmos a uma prática
consciente dentro da perspectiva Histórico-cultural sobre avaliação da aprendizagem. Dessa
forma este estudo permitiu a compreensão da fundamentação histórica da avaliação, a maneira
como o aluno aprende e as operações mentais que podem contribuir tanto para o aluno como
para que o professor compreenda as diversas formas que o aluno pode utilizar para evidenciar se
houve ou não a aprendizagem. A avaliação exercerá o seu verdadeiro papel, promover a
aprendizagem, e o professor utilizar esses dados para repensar a sua prática pedagógica, dessa
maneira contribuindo para uma mudança tanto do professor como do aluno.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação: um estudo no pressuposto histórico- cultural
Palavras-chave: Avaliação; concepção histórico-cultural; formação de professores
Resumo: Com este caderno pretende-se levar aos profissionais da Educação caminhos por meio
de estudos teóricos da Pedagogia Histórico-Cultural, a qual trata a Avaliação como parte do
processo ensino e aprendizagem, tornando este momento necessário e de contribuição
acadêmica para os professores, que discutirão necessidades e que encaminhamentos deverão
acontecer na prática pedagógica, deixando de ser o momento em que o aluno estuda para a
avaliação, o professor ensina para a avaliação. Propiciando um suporte teórico, que contribuirá
para orientar esta prática cotidiana entre professores e alunos. E assim minimizando os problemas
enfrentados por todos na educação atual. A implementação será por meio de um curso de
Extensão UEM.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA DE FATIMA MILCZUK
ORIENTADOR: GRACIETE TOZETTO GOES
IES: UEPG
Artigo
Título: Sentido e Significado da Prática Educativa (SESIPE): no contexto de oficinas pedagógicas
Palavras-chave: Formação de professores, Planejamento, Oficinas Pedagógicas.
Resumo: Por compreendermos que o ensino não deve ser engessado, é que desenvolvemos
com professores e alunos do Curso de Formação de Docentes do Instituto de Educação, o projeto
“Sentidos e Significados das Práticas Educativas (SESIPE) no contexto de oficinas pedagógicas.
O projeto é considerado como um espaço instituído dentro do colégio. No entanto, nunca foi
realizada uma avaliação no sentido de saber se as oficinas têm contribuído para a melhoria do
ensino. Diante disso, este trabalho propõe a criação de um grupo de estudos que permita aos
professores momentos de reflexão-ação-reflexão-ação das suas práticas, com as seguintes
propostas: analisar o trabalho realizado nas oficinas; contribuir para que professor e aluno
compreendam como se efetiva a transposição didática na relação teoria/prática; estimular a
utilização de práticas diferenciadas em sala; aprofundamento metodológico do professor pela
vivência nas Oficinas; incentivar a pesquisa na formação continuada do professor; propiciar ao
professor a aquisição de novos conhecimentos; assessorar a prática do professor, para que ele
desempenhe com eficiência o seu trabalho; proporcionar ao aluno do curso, oportunidades de
ampliar seus procedimentos pedagógicos. As discussões realizadas no grupo de estudos, o
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acompanhamento das oficinas, os questionários aplicados permitirão a coleta de dados que serão
analisados qualitativamente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sentidos e Significados das Práticas Educativas (SESIPE): no contexto de oficinas
pedagógicas.
Palavras-chave: Formação de professores, Planejamento, Oficinas Pedagógicas.
Resumo: Por compreendermos que o ensino não deve ser engessado, é que desenvolvemos
com professores e alunos do Curso de Formação de Docentes do Instituto de Educação, o projeto
Sentidos e Significados das Práticas Educativas (SESIPE) no contexto de oficinas pedagógicas. O
projeto é considerado como um espaço instituído dentro do colégio. No entanto, nunca foi
realizada uma avaliação no sentido de saber se as oficinas têm contribuído para a melhoria do
ensino. Diante disso, este trabalho propõe a criação de um grupo de estudos que permita aos
professores momentos de reflexão-ação-reflexão-ação das suas práticas, com as seguintes
propostas: analisar o trabalho realizado nas oficinas; contribuir para que professor e aluno
compreendam como se efetiva a transposição didática na relação teoria/prática; estimular a
utilização de práticas diferenciadas em sala; aprofundamento metodológico do professor pela
vivência nas Oficinas; incentivar a pesquisa na formação continuada do professor; propiciar ao
professor a aquisição de novos conhecimentos; assessorar a prática do professor, para que ele
desempenhe com eficiência o seu trabalho; proporcionar ao aluno do curso, oportunidades de
ampliar seus procedimentos pedagógicos. As discussões realizadas no grupo de estudos, o
acompanhamento das oficinas, os questionários aplicados permitirão a coleta de dados que serão
analisados qualitativamente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA HADDAD PERAZOLO
ORIENTADOR: ANA LUCIA FERREIRA AOYAMA
IES: UEL
Artigo
Título: Ensino Médio Profissional Noturno: uma reflexão sobre sua realidade
Palavras-chave:

Ensino

Médio

Profissional;

Politecnia;

Trabalho

coletivo;

Organização

pedagógica.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a organização pedagógica desenvolvida no Ensino
Médio Integrado ao Profissional, em Curso de Administração, ofertado no período noturno, no
Colégio Estadual Souza Naves, em Rolândia, Paraná. A primeira turma foi implantada em 2005 e
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concluiu os estudos em 2009. Professores, alunos e gestores foram entrevistados para
responderem como de fato este processo foi instalado. As questões das entrevistas tiveram como
norte a efetivação da proposta curricular e a forma como ocorreu a capacitação dos profissionais
envolvidos nesta modalidade de ensino. Uma das preocupações da investigação foi compreender
os motivos que provocam a desistência ou como se queira chamar, o abandono dos alunos
durante o curso. A intervenção se iniciou com levantamento dos dados através de questões
distribuídas aos vários segmentos que compõem esta modalidade de ensino, seguida de Grupo
de Estudos com os professores. A partir dos estudos realizados, conclui-se que há necessidade
de integrar as disciplinas, com vistas a um trabalho de ação docente conhecido por todos os
envolvidos no curso e com atividades voltadas à contextualização dos conteúdos e, estes, sendo,
então, articulados para que tenham uma significação ao aluno.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ensino Profissional Noturno
Palavras-chave: Ensino Profissional Integrado; experiência; politecnia; organização coletiva.
Resumo: Este caderno tem por objetivo oferecer aos professores do Ensino Profissional material
para reflexão contendo textos de referencial teórico para auxiliá-los na análise da organização
curricular, na proposta pedagógica desta modalidade de ensino. Um dos textos é de autoria de
Bruno Pucci e Newton Ramos de Oliveira, cujo foco é a abordagem sobre o enfraquecimento
pedagógico da experiência na sala de aula. O outro texto, de autoria de Dermeval Saviani, trata do
conceito histórico de politecnia, essencial para o entendimento da proposta atual do ensino
profissional integrado ao ensino médio, que esta sendo oferecido na rede pública. Será oferecido
Um Gruo de Estudos para estudo dos textos e palestras por docentes da UEL. As palestras serão
de oito horas, na IES e o estudo dos textos ocorrerá no Colégio Estadual Souza Naves, cidade de
Rolândia, escola onde atuo. Os temas a serem trabalhados nas palestras serão: O trabalho como
princípio educativo e A importância da organização pedagógica de um currículo de ensino médio
profissional organizado de forma coletiva e em atendimento às exigências da SEED.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA MARIA MENIN SARGENTIN
ORIENTADOR: MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA PERRUD E
IES: UEL
Artigo
Título: Conselho de classe: um espaço de reflexão das concepções avaliativas.
Palavras-chave: Gestão democrática. Conselho de classe. Avaliação. Participação
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Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir o conselho de classe como instância de avaliação
do trabalho pedagógico da escola. Consideramos o Conselho de classe um importante espaço
coletivo, que ao envolver professores, equipe pedagógica, direção, funcionários, pais e alunos
promove a reflexão sobre as práticas avaliativas. Relata as ações e reflexões decorrentes do
projeto denominado: Conselho de Classe: Um espaço de reflexão das concepções avaliativas,
desenvolvido numa escola pública do estado do Paraná, vinculado ao Programa PDE. Os
resultados obtidos permitiram avanços nas reflexões em torno das práticas avaliativas da escola,
tendo em vista a melhoria do processo de ensino aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: um espaço de reflexão das concepções avaliativas
Palavras-chave: Conselho de Classe, participação, gestão,avaliação

Resumo: A realização do presente trabalho parte da necessidade de desenvolver uma reflexão
crítica sobre as práticas avaliativas presentes no espaço dos conselhos de classe. Ao refletir
sobre o conselho de classe diante de uma perspectiva crítica de educação, faz-se necessário
abordá-lo como uma prática pedagógica dentro do processo de gestão democrática, propondo
alternativas que possam contribuir para a redução da distância entre a teoria e a prática. Nesse
contexto, temos por objetivo buscar subsídios teóricos sobre a avaliação no contexto escolar e
sua articulação com a gestão democrática, sendo o espaço do conselho de classe um momento
para reavaliar as práticas avaliativas. Propomos como plano de ação implementar espaços
coletivos com professores, alunos e pedagogos, realizando uma autocrítica e uma auto avaliação
das práticas desenvolvidas, visando dessa forma uma prática pedagógica mais consciente, crítica
e transformadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA MARIA VERTUAN QUINALHA
ORIENTADOR: CELIO JUVENAL COSTA
IES: UEM
Artigo
Título: Conselho Escolar: repensando a sua atuação na Gestão Democrática da Escola
Palavras-chave: participação; democracia; organização; melhoria da educação.
Resumo: Este artigo aborda a importância do Conselho Escolar como órgão máximo de decisão
nas ações empreendidas pela escola e como instância formalmente instituída com a finalidade de
promover uma gestão participativa e democrática no interior escolar. O trabalho objetivou analisar
a política de implantação e o modo de funcionamento do Conselho Escolar do Colégio Estadual
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Pedro Viriato Parigot de Souza, município de Marialva, e caracterizar a natureza e os fins dessa
instância no âmbito da escola, procurando verificar como acontece o processo de participação da
comunidade escolar na construção, efetivação e atuação daquele conselho. Para tanto, fez-se um
estudo de caso e levantou-se informações a respeito da atuação desse órgão na escola, por meio
da aplicação de questionário aos conselheiros integrantes e aos segmentos da comunidade
escolar. Constatou-se que falta à comunidade escolar conhecimento suficiente sobre essa
instância colegiada para que sua atuação seja, de fato, revestida de responsabilidade, estudo,
planejamento e acompanhamento do processo educativo. Após a pesquisa e diante de tal
constatação, organizou-se um curso de extensão para repensar o papel do Conselho Escolar, na
busca de torná-lo elemento promotor de uma gestão participativa e mais democrática na escola.
Palavras-chave: Conselho Escolar;
Produção Didático-pedagógica
Título: Conselho Escolar: Repensando a sua atuação na Gestão Democrática da escola
Palavras-chave: Conselho Escolar, participação, democracia, melhoria da educação

Resumo: A proposta do Material Didático-Pedagógico justifica-se pela certeza de que o papel que
o Conselho Escolar deve desempenhar na escola é de suma importância, pois quando bem
estruturado, ativo, participativo e consciente de suas ações, serve de apoio para a organização da
prática pedagógica e consequentemente da melhoria da Educação. Tem como objetivo contribuir
para o entendimento de que o Conselho Escolar se constitui numa possibilidade e caminho para o
processo de democratização e socialização do poder na escola pública. Por meio da discussão e
reflexão sobre o importante papel do Conselho Escolar, buscaremos entender que a gestão
democrática é fundamental na transformação dos espaços escolares, porque, por intermédio dela,
é possível buscar a autonomia institucional, dividir tarefas, possibilitar à comunidade escolar,
participação nas ações educativas, Dessa forma, haverá maior transparência do trabalho
administrativo, pedagógico e financeiro da escola. O Material Didático-Pedagógico servirá como
base para o Projeto de Intervenção Pedagógica que será realizado por meio de Curso de
Extensão, com carga horária de 40 horas e certificação expedida pela Universidade Estadual de
Maringá. O material também será divulgado na escola em reuniões pedagógicas e um exemplar
do Caderno ficará na Biblioteca para consulta.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUELI DE FATIMA CARNEIRO DE MELLO
ORIENTADOR: MARCELA TEIXEIRA GODOY
IES: UEPG

Pedagogia 2009
Artigo
Título: Reflexões sobre metodologias do trabalho docente no ensino noturno
Palavras-chave: Reflexão. Ensino Noturno. Metodologia. Aprendizagem.

Resumo: A proposta deste projeto surgiu depois de se perceber a insatisfação de professores e
alunos do ensino noturno do Colégio Estadual Professor Gabriel Rosa, no município de Curiúva Paraná, com relação ao ensino e aprendizagem. Além de Ambos já estarem cansados pela
jornada de trabalho diurno, percebe-se que alguns professores precisam de recursos
diferenciados que o auxiliem a trabalhar com esse tipo de alunado que muitas vezes está
desmotivado e desinteressado. Será proposta a criação de um espaço para os professores, que
oportunize reflexões através de oficinas, momentos de diálogo na busca de comprometimento
para que se contemplem formas diferenciadas de metodologias de trabalho que possam atender
às necessidades cognitivas do aluno do turno noturno, buscando sempre a melhoria da
aprendizagem. Espera-se que com esse desafio de rever as metodologias, estimular o corpo
docente que atua neste segmento e entender a desmotivação e desinteresse dos alunos, a fim de
reverter tal situação e assim transformar o panorama do ensino.
Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões Sobre Novas Metodologias do Trabalho
Docente Palavras-chave: Reflexão. Metodologia. Mudança.
Resumo: Devido às grandes dificuldades apresentadas no ensino noturno, percebeu-se a
necessidade de refletir com os professores sobre seu ato pedagógico, visando repensar os
tempos na escola, entender e enfrentar os problemas e as dificuldades diagnosticadas no âmbito
de nossa instituição escolar que, a cada ano, vem se observando professores e alunos
desmotivados. Este caderno tem como objetivo estimular os professores a uma reflexão sobre
suas práticas e encorajá-los a acreditar na possibilidade de mudança do aluno, de si mesmo e da
realidade escolar, além de propiciar momentos de estudo e reflexão acerca de conhecimentos
disponíveis, para que a partir dele, novas buscas possam ser desencadeadas. O processo
metodológico envolverá momentos de estudos, discussões, reflexões interligadas com as
seguintes ações: leitura de textos selecionados, discussões dirigidas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUELI MENARIM DZAZIO
ORIENTADOR: ROSANA NADAL DE ARRUDA MOURA
IES: UEPG
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Artigo
Título: A importância da relação afetiva professor e aluno para o processo ensino
aprendizagem Palavras-chave: afetividade; professor; aluno; ensino-aprendizagem
Resumo: Este trabalho é o resultado de uma investigação direcionada para a questão da
importância da afetividade entre o professor e o aluno, como poder de interferir positiva ou
negativamente no processo ensino-aprendizagem. Ao observar a difícil relação entre o educador e
o educando em sala de aula, percebeu-se que o cansaço, a falta de motivação, o desrespeito e
principalmente a falta de compreensão e afeto estão presentes nestas situações de conflitos. Fato
constatado por meio dos dados coletados e baseando-se em referenciais teóricos, que a
afetividade é a mediadora da aprendizagem e está intimamente ligada à cognição, influindo
diretamente na construção do conhecimento. Foi proposto para este trabalho desenvolver ações
dentro da escola que consolidassem essa comunicação: abordando os principais fatores que
interferem na relação afetiva entre o educador e o educando, sensibilizando os docentes para a
importância de se valorizar os sentimentos e as emoções do seu aluno e ainda procurando
envolver os pais nesse processo. Contendo referenciais teóricos sobre o tema em questão e
sugestões de atividades práticas, que poderão amenizar as situações de conflitantes em salas de
aula. Este artigo traz também os resultados dos debates ocorridos durante a implementação do
projeto, indicando maior integração entre o professor e o aluno, pais e educadores. Mas
principalmente este artigo traz uma importante reflexão a respeito da afetividade nas relações
professor e aluno.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importância da relação professor/aluno no processo ensinoaprendizagem Palavras-chave: afetividade, relação, aprendizagem.
Resumo: A relação professor/aluno e a influência desta no desenvolvimento da aprendizagem é
um assunto que se vem discutindo desde tempos remotos. A garantia do sucesso no processo
ensino-aprendizagem vai depender da relação afetiva entre o professor e o aluno já que a
afetividade está intimamente ligada à cognição. Este trabalho tem seu enfoque nos professores e
alunos do ensino fundamental e vai investigar e destacar a importância da relação afetiva entre o
professor e o aluno, como poder de interferir positiva ou negativamente no processo de ensinoaprendizagem, desenvolvendo ações dentro da escola que possam consolidar a comunicação
entre ambos, assim como realizar um trabalho de acompanhamento dando respaldo e apoio
pedagógico aos professores. Através de pesquisa bibliográfica e estudo de campo procurar-se-á
identificar fatores que podem determinar ou dificultar a relação entre o professor e o aluno. Para
essa investigação será utilizado o instrumento coleta de dados na forma de entrevistas, para um
diagnóstico da realidade. Em cima desses dados, serão propostas ações, para a melhoria da
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problemática, como: grupos de estudos e trabalhos em grupos com os alunos, para reflexões
sobre a temática, trabalho de acompanhamento aos professores dando respaldo teórico e apoio
pedagógico. Pressupõe-se que após a conscientização, da importância da afetividade, dos
envolvidos nesse processo e desenvolvidas as ações de apoio pedagógico a problemática seja
amenizada na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUELI NICASTRO
ORIENTADOR: SAMIRA FAYEZ KFOURI DA SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: Novas tecnologias: educando o educador para um processo dinâmico e amplo de
informação.
Palavras-chave: Professor. ;Aluno. Tecnologia.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado da Implementação do Projeto: Novas
Tecnologias: Educando o Educador Para Um Processo Dinâmico e Amplo de Informação,
realizado com os professores do Colégio Estadual -Emílio de Menezes-Ensino Fundamental,
Médio e Normal, no município de Arapongas, Estado do Paraná. O trabalho de pesquisa é
fundamentado por vários autores que tratam de assuntos inerentes à questão da utilização das
novas tecnologias de comunicação e informação educacionais. Pesquisou-se e analisou-se as
dificuldades vivenciadas pelos professores, instrumentalizando e capacitando, por meio de
estudos e aulas práticas, os professores do Colégio Estadual “Emílio de Menezes” (CEEM) na
utilização do computador como instrumento para aprimorar a relação ensino-aprendizagem. A
capacitação foi através de um Curso de Extensão da Universidade Estadual de Londrina (UEL)
onde foi possível fazer um estudo teórico e prático sobre as Novas Tecnologias na educação.
Algumas alternativas foram propostas, quanto ao uso de novas tecnologias, principalmente, o
computador, apresentando um tutorial que deu suporte para o trabalho docente, aprimorando o
processo de ensino e aprendizagem, visto que é possível romper as práticas rotineiras e os limites
físicos da sala de aula indo mais adiante, na busca de uma educação de maior qualidade. Uma
boa escola depende fundamentalmente de educadores bem preparados, inovadores e dotados de
desafios. Com as novas tecnologias de informação e comunicação, não basta o professor ser
competente na sua área de conhecimento, ele precisa, além disso, ter fluência tecnológica,
integrando-a como recurso pedagógico a fim de criar situações que favoreçam o processo ensinoaprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Novas tecnologias: educando o educador para um processo dinâmico e amplo de
informação.
Palavras-chave: Novas Tecnologias; desafio; educadores; processo ensino-aprendizagem
Resumo: O presente caderno temático é um dos eixos de atuação do Projeto Desenvolvimento
Educacional do Paraná -PDE. Esta é uma iniciativa inédita, onde é possibilitado aos profissionais
da educação retorno aos estudos acadêmicos, na perspectiva de aproximação da teoria e da
prática. Nesta trajetória, apresento como um dos resultados, este caderno temático que não se
caracteriza como um manual fechado, mas como um trabalho de enriquecimento e
aprofundamento do tema proposto, onde se permitam a percepção e a conscientização sobre o
impacto da tecnologia na sociedade e na educação, especialmente em relação à mudança do
papel do professor, do aluno e de ambientes de aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUELY ROSA DALL'IGNA FREITAS
ORIENTADOR: EDAGUIMAR ORQUIZAS VIRIATO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Fortalecimento das Relações Interpessoais no Processo Ensino-aprendizagem
Palavras-chave: relações interpessoais, motivação, hábitos de estudo e trabalho em grupo
Resumo: A realidade de nossas escolas demonstra lacunas no processo de ensinoaprendizagem, apontam para o esvaziamento dos conteúdos científicos, mostram que muitos
educandos deixam os bancos escolares despreparados para a atuação na vida social,
despreparados para o mundo do trabalho, desprendidos de valores fundamentais à vida em
sociedade. A sala de aula é um espaço permeado por diversas ações e posicionamentos,
determinados por dois atores importantes: o professor e o aluno. O sucesso escolar do educando
é, em muitos casos, definido pelas relações interpessoais estabelecidas entre o professor e o
aluno. O trabalho com o fortalecimento das relações interpessoais se justifica pela necessidade
emergente de fortalecermos as relações interpessoais dentro da escola, como via de contribuir
para o processo de ensino-aprendizagem e desenvolver no educando a autonomia, a criatividade
e a responsabilidade pelos seus estudos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Fortalecimento das Relações Interpessoais no Processo EnsinoAprendizagem Palavras-chave: Relações interpessoais; Motivação; Aprendizagem.
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Resumo: O projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo o fortalecimento das relações
interpessoais no processo ensino-aprendizagem, apresentadas pelos alunos do 1ª Série do
Ensino Médio, do período noturno, do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. São objetivos
específicos: refletir sobre a importância das relações interpessoais para o desenvolvimento da
aprendizagem; possibilitar maior integração dos educandos com a comunidade escolar e viceversa; estimular a prática do trabalho em grupo para superação de dificuldades e limites de
aprendizagem; desenvolver a prática de hábitos de estudos e de pesquisa individual e coletivo. O
projeto ocorrerá durante o mês de agosto a outubro de 2010, perfazendo um total de seis
encontros, nos quais serão desenvolvidos estudos teóricos e práticas pedagógicas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUZANA APARECIDA VERBINSKI
ORIENTADOR: BEATRIZ GOMES NADAL
IES: UEPG
Artigo
Título: Educação Profissional: desafios para o projeto político pedagógico
Palavras-chave: Educação e trabalho; Educação profissional; Fracasso escolar; Projeto políticopedagógico.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar as atividades desenvolvidas durante a
implementação do projeto de intervenção que leva como título Educação Profissional: desafios
para o Projeto Político Pedagógico da Escola, realizado durante o ano 2009-2010, no curso PDE,
tendo como foco o levantamento dos motivos que contribuem para o alto índice de evasão dos
alunos dos Cursos Técnicos Subseqüente, do período noturno, bem como a proposição de ações
de enfrentamento ao problema a serem incluídas no PPP. O projeto foi implementado no Colégio
Estadual D. Alberto Gonçalves - Ensino Fundamental, Médio, Profissional, Normal; localizado no
município de Palmeira, no Estado do Paraná, tendo como público alvo os alunos do Curso
Técnico em Administração Subseqüente, os professores e os coordenadores. Os dados foram
obtidos mediante um estudo detalhado dos documentos da escola, a aplicação de questionário
para os alunos e professores e a realização de grupos de estudo com os professores,
coordenadores, direção e equipe pedagógica. A realização do presente projeto culminou com a
proposição de ações para o Projeto Político Pedagógico do Colégio, tendo em vista o combate ao
fracasso escolar que muitas vezes provoca a evasão dos alunos trabalhadores, os quais buscam
o aperfeiçoamento profissional através desta modalidade de ensino.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Profissional: desafios para o projeto político pedagógico
Palavras-chave: Educação e trabalho; Educação profissional; Fracasso escolar; Projeto político
pedagógico.
Resumo: Entre os desafios que se colocam à escola pública diante de sua função social de
formação humana e transformação, encontra-se a preparação para o mundo do trabalho e do
trabalhador, o que levou as políticas educacionais a estimularem a oferta de cursos profissionais
integrados ao ensino médio ou subseqüente a eles, numa formação em perspectiva de totalidade,
historicidade e intelectualidade, articulando educação, trabalho, ciência e tecnologia. As escolas,
por sua vez, apresentam grande dificuldade em integrar esse debate à formulação e efetivação de
seu PPP, pois ainda não há uma real compreensão sobre o significado da formação para o
trabalho, nem de idéias relacionadas, como a da aprendizagem do adulto e do trabalhador
enquanto principais segmentos estudantis dos cursos profissionalizantes que ocorrem na
modalidade subseqüente. A dificuldade de ensino e de aprendizagem, a complexidade do
currículo das disciplinas técnicas, a ausência de formação pedagógica dos professores, os
aspectos organizacionais da escola e a falta de vinculação entre educação escolar e a realidade
do trabalho tem contribuído para que os alunos da modalidade profissional fracassem, gerando
altos índices de evasão. Partindo deste cenário e do entendimento de que a identificação e a
proposição das ações educativas das escolas precisa se fazer no âmbito de suas propostas
pedagógicas (já que a educação profissional é uma dimensão constituinte da escola), propusemonos a desenvolver uma ação interventiva por meio do programa PDE a fim de desencadear na
escola a reconstrução do PPP visando contemplar reflexões e propostas relacionadas ao ensino
profissional e contribuir com a superação do fracasso escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUZETE APARECIDA BOIAN
ORIENTADOR: ANA CRISTINA TEODORO DA SILVA
IES: UEM
Artigo
Título: TECNOLOGIA: A importância do uso da tecnologia em sala de
aula Palavras-chave: Leitura. Tecnologia. Ensino. Aprendizagem.
Resumo: Não disponível.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Leitura e a Formação de Leitores
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Palavras-chave: aprendizagem; tecnologia; leitura.
Resumo: O Presente Projeto de Implementação Pedagógica, tem como objetivo respaldar o
ensino dos conteúdos através de uma metodologia que visa uma nova forma de aprendizagem
através do uso das tecnologias em sala de aula. A tecnologia da informatização é uma das
maiores aliadas da escola e em especial da sala de aula. A partir desta ferramenta, o professor
pode enriquecer o seu trabalho e potencializar a descoberta de novos saberes aos seus alunos.
Diante dessa nova realidade, nós professores, podemos conhecer e utilizar a informática como um
instrumento de ensino. Atualmente vemos a internet como uma rede de comunicação tendo a
hipermídia como uma nova linguagem, em que os indivíduos criam conexões e se comunicam
socialmente, é um novo recurso pedagógico que oportuniza aos educandos construírem seus
próprios conhecimentos, para isso em sala de aula deverá haver um planejamento para que o
professor possa utilizar a TICS, como um instrumento a favor da educação. Rever a postura do
professor em sala de aula não mais como um transmissor de conhecimento, mas sim como um
mediador e colaborador da aprendizagem do aluno, identificar o uso de tecnologias educacionais,
como recurso mediador no processo ensino-aprendizagem, pedagógica. Encaminhamentos
metodológicos e recursos didáticos. Se dará através de atividades a partir da prática da leitura
textos informativos, vídeos, entrevistas, pesquisas, e os recursos dos SOFTWEAR.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUZIMAURA QUEIROZ DE ALMEIDA CASTELLANI
ORIENTADOR: MARTA SUELI DE FARIA SFORNI
IES: UEM
Artigo
Título: Melhorar a aprendizagem da linguagem escrita dos alunos da 5ª Série do Ensino
Fundamental
Palavras-chave: Produção textual, Linguagem escrita; Ensino.
Resumo: Os resultados da Prova Brasil, realizada pelo Ministério da Educação, evidenciam que
muitos alunos concluem a primeira etapa do ensino fundamental sem dominar dos elementos
básicos da língua padrão. Esses alunos chegam à 5ª série e encontram dificuldades para
acompanhar os conteúdos ministrados nessa série, o que acaba comprometendo o seu
desempenho, não apenas em Língua Portuguesa, mas também nas demais disciplinas
curriculares. Diante desse problema, realizamos estudos com o objetivo de identificar ações
pedagógicas adequadas para a melhoria do desempenho dos alunos de 5ª série no uso da
linguagem escrita. Para tanto, foram realizados estudos da abordagem histórico-cultural sobre o
papel da mediação docente na aprendizagem dos estudantes, bem como de autores que
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trabalham com o processo de ensino e aprendizagem da linguagem escrita. Após esse estudo
realizamos uma intervenção pedagógica trabalhando com textos informativos e narrativos junto a
um grupo de alunos dessa série visando analisar o impacto de algumas intervenções pedagógicas
na melhoria da aprendizagem dos estudantes.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Organização do Trabalho Pedagógico Para a Melhoria da Aprendizagem da Linguagem
Escrita dos Alunos da 5ª Série do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Ensino; aprendizagem; linguagem escrita; organização do trabalho pedagógica.
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta prática do ensino da
linguagem escrita para alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. Uma análise geral da situação
do ensino nas séries iniciais do ensino fundamental mostra que os alunos nem sempre possuem
os conhecimentos essenciais necessários à série, com isso os docentes das várias disciplinas
sentem dificuldades em trabalhar integralmente os conteúdos curriculares. Visando intervir nessa
realidade, foi organizado um trabalho de intervenção pedagógica. Inicialmente, foi feita uma
avaliação diagnóstica de textos narrativos e dissertativos produzidos por alunos da 5ª série do
Colégio Estadual Basílio Pertsew. Posteriormente, foi elaborada uma ficha de acompanhamento
da turma com anotações sobre o domínio dos seguintes conteúdos: coesão, paragrafação,
pontuação, unidade temática, concordância verbal e nominal, ortografia, entre outros. Com base
nos resultados foi possível perceber em quais pontos estavam as principais “falhas” dos alunos e
organizar a intervenção pedagógica focada nesses conteúdos. No presente material didático é
apresentado o modelo de trabalho com dois textos, como exemplo da metodologia que será
seguida durante a intervenção.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TANIA MARA ELIAS GOMES NOCERA
ORIENTADOR: REGINA APARECIDA MESSIAS GUILHERME
IES: UEPG
Artigo
Título: Mediando políticas de currículo a partir de uma perspectiva pedagógica para a gestão
democrática de uma escola da rede estadual de ensino público paranaense.
Palavras-chave: Currículo. Ensino-aprendizagem. Profissionais da educação.
Resumo: Artigo, elaborado para atender às exigências de conclusão do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado de Educação, é consequente à
implementação de uma produção didático-pedagógica, categoria artigo científico, qual apresenta
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compreensões e dados consolidados a partir das perspectivas dos(as) profissionais da educação
de uma escola da rede de ensino pública, no que se refere a planejamento, acompanhamento e
avaliação de ações necessárias para que, coletivamente, fosse pensada a organização da
instituição de ensino e aprendizagem. As reflexões, concepções e conclusões apresentadas neste
trabalho são subsidiadas, portanto, pelas interpretações sobre a diversidade presente no espaço
escolar e no seu entorno sob a ótica docente e discente, de forma que fossem encontradas
possibilidades para o trabalho com o desenvolvimento do currículo. As interpretações e as
discussões possibilitaram elencar alternativas para a concretização do Currículo, considerando-se
as experiências dos(as) profissionais da educação que imergem na realidade sócio-histórica local,
pela sua condição de trabalhadores, resultando na constatação, há muito evidenciada, de que a
instituição escolar pode e deve efetivar, socialmente, o cumprimento da sua finalidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Refletindo a mediação das políticas de currículo em uma escola pública
paranaense. Palavras-chave: Atividade de intervenção. DCE's. Currículo.
Resumo: Este trabalho resulta na produção didático-pedagógica, categoria artigo científico
elaborado para atender às exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional - Secretaria
de Estado de Educação do Paraná, e que sua implementação conta ainda com a colaboração dos
profissionais da educação de ensino Fundamental e Médio, da rede estadual da educação básica
paranaense. Tal produção dispõe de conclusões e dados parciais a serem consolidados na
atividade de intervenção pedagógica, pretendeu despertar reflexões e discussões sobre Currículo,
tema que impõe o pensar e repensar da instituição enquanto organização de espaço físico,
espaço temporal e social de ensino e aprendizagem, considerando aspecto processo e produto
que evidencia realidade, necessidade e possibilidade. Embora faça parte do cotidiano e discurso
de todos os envolvidos observa-se a dificuldade de efetivação do conhecimento enquanto
currículo formal teorizado, oficial expresso nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE)
e currículo real, proclamado nos diversos registros documentais. O que se propõe, mediante isso,
é a reflexão consciente do trabalho desenvolvido, por meio da análise interna e externa dos
aspectos que contribuem com a prática pedagógica transformadora em seu contexto, na sua
utilidade e validade, a fim de que sejam compreendidas as novas subjetividades do currículo na
escola, tendo como eixo central o(a) educando(a), sujeito histórico-social. Por meio de relatos,
estudo conjunto, busca-se interpretar a realidade e, a partir disto, elaborar planos de ação
organizados, articulados, exequíveis tendo como compromisso o cumprimento da finalidade e
função social da educação.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TANIA MARCIA CORREIA
ORIENTADOR: ROSANA NADAL DE ARRUDA MOURA
IES: UEPG
Artigo
Título: (IN) DISCIPLINA NA ESCOLA: do bem querer ao bem fazer dentro das possibilidades da
ação pedagógica.
Palavras-chave: Indisciplina Escolar - Violência - Análise Reflexiva.
Resumo: Este trabalho analisará aspectos da problemática da indisciplina nas escolas. Discutirá
algumas ações pedagógicas necessárias para a superação desse cenário que historicamente vem
afetando a educação básica de escolas públicas e privadas. O objetivo deste trabalho será
mostrar quais os fatores que levam a ocorrência da indisciplina em sala de aula. Com a pesquisa
bibliográfica, podemos perceber que são várias causas que podem desencadear a indisciplina
escolar tais como: a educação familiar e cultural, as frustração, o tipo de prática pedagógica
utilizada pela escola, entre outros. Hoje, a comunidade escolar e os professores se queixam muito
dos alunos indisciplinados; os alunos não se concentram nos conteúdos e acabam trazendo
transtornos em sala de aula. Dessa forma, podemos analisar que não se pode culpar os alunos,
pela indisciplina. Tem que se buscar o porquê da sua atitude, investigar as causas da indisciplina,
em seus vários aspectos. O próprio professor precisa resgatar em seu aluno o prazer de aprender.
Ele deverá ser parceiro de seu aluno no processo ensino-aprendizagem. O objetivo deste é
realizar algumas reflexões sobre as causas da indisciplina escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A indisciplina e suas implicações na escola
Palavras-chave: Indisciplina Escolar; Violência; Causas; Desafios; Análise Reflexiva.
Resumo: O que faz com que um professor tenha domínio de uma classe e consiga o êxito na
aprendizagem e outro não? As reações dos alunos são determinadas pela postura do professor
em classe? Foram estes os questionamentos que deram a direção para a construção desta
intervenção, que tem o objetivo de contribuir para a reflexão crítica sobre a questão da indisciplina
na escola e em especial em sala de aula no contexto do Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva
- EFM de Ivaí. Na busca de estratégias para o enfrentamento para a indisciplina e o fracasso
escolar, professores estão cada vez mais desmotivados para continuar na árdua tarefa de educar.
Por outro lado, percebe-se também as falhas na formação de muitos professores, que chegam à
escola sem a mínima noção de domínio de turma, e numa tentativa desesperada de conseguir a
simpatia dos alunos se tornam permissivos demais, e perdem o lugar de autoridade na escola.
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Nesse contexto, essa desesperança agrava-se quando se percebe que, a cada dia vemos mais
notícias envolvendo agressões a professores, diretores e até serventes, que sem perspectiva,
engrossam as filas dos centros de saúde, com incontáveis problemas como stress, síndrome do
pânico, depressão e outros. Somado a isso, as deficiências da escola em promover uma
educação que desperte o interesse dos alunos, a falta de recursos, as classes numerosas, a
desvalorização do profissional da educação, e a falta de limites impostos pelos pais são apenas
alguns dos problemas que cotidianamente o professor enfrenta, e que se revelam no fracasso
apontado pelas pesquisas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TELMA DE FATIMA POZZOBON ARAUJO
ORIENTADOR: ADRIANA REGINA DE JESUS
IES: UEL
Artigo
Título: Avaliação: desafios e possibilidades no processo de ensino e aprendizagem Palavraschave: Avaliação emancipatória; Instrumentos avaliativos; Ensino e aprendizagem; Pratica
pedagógica.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo compreender a importância e as implicações da
avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Torna-se necessário destacar que esse estudo
faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional que é oferecido aos professores da rede
de ensino pública do Estado do Paraná. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se como
metodologia a pesquisa-ação, pois por meio dela caracteriza-se a ação coletiva, favorecendo as
discussões e a construção dos conhecimentos sobre a realidade pesquisada. Isso posto, o
pesquisador é inserido no meio pesquisado e participa efetivamente do cotidiano (THIOLLENT,
2008). Na busca de compreender melhor o contexto da avaliação da aprendizagem, a pesquisa
bibliográfica, a análise documental e a pesquisa de campo formaram o conjunto de procedimentos
investigativos. Desta forma, o trabalho deu-se por meio de grupos de estudo com os professores,
em que foram trabalhadas a importância e as implicações da avaliação no processo de ensino e
aprendizagem, bem como problematizaram-se alguns instrumentos avaliativos para serem
incorporados no cotidiano das práticas pedagógicas da escola. Ao término do estudo, constatouse que há necessidade de oportunizar aos professores um aprofundamento teórico, para
redimensionar o conceito de ensino, aprendizagem e avaliação, numa possibilidade de avaliação
emancipadora.

Pedagogia 2009
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação: desafios e possibilidades no processo de ensino e aprendizagem Palavraschave: Avaliação emancipatória; Instrumentos avaliativos; Ensino e aprendizagem; Pratica
pedagógica.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo compreender a importância e as implicações da
avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Torna-se necessário destacar que esse estudo
faz parte do Programa de desenvolvimento Educacional que é oferecido aos professores da rede
de ensino pública do Estado do Paraná. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se como
metodologia a pesquisa-ação, pois por meio dela caracteriza-se a ação coletiva, favorecendo as
discussões e a construção dos conhecimentos sobre a realidade pesquisada. Isso posto, o
pesquisador é inserido no meio pesquisado e participa efetivamente do cotidiano (THIOLLENT,
2008). Na busca de compreender melhor o contexto da avaliação da aprendizagem, a pesquisa
bibliográfica, a análise documental e a pesquisa de campo formaram o conjunto de procedimentos
investigativos. Desta forma, o trabalho dar-se-á por meio de grupos de estudo com os professores
em que serão trabalhados a importância e as implicações da avaliação no processo de ensino e
aprendizagem e as reflexões sobre os diferentes instrumentos avaliativos para serem
incorporados no cotidiano das práticas pedagógicas da escola. O estudo encontra-se em
andamento, mas é possível constatar que as práticas avaliativas ainda persistem classificatórias e
excludentes, havendo necessidade de um aprofundamento teórico para redimensionar o conceito
de ensino, aprendizagem e avaliação, numa possibilidade de avaliação emancipadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TELMA VALERIO DA SILVA
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA FERREIRA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ
Artigo
Título: Novas tecnologias: um desafio aos pedagogos
Palavras-chave: Professor; Pedagogo; Novas Tecnologias.

Resumo: O presente Artigo apresenta os resultados do trabalho desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE do governo do Estado do Paraná. Busca pesquisar os motivos
pelos quais pedagogos e professores encontram resistência e dificuldade quanto a utilização
pedagógica dos recursos tecnológicos possibilitados pelas Novas Tecnologias e disponíveis nos
estabelecimentos de ensino através dos grandes investimentos realizados pela Secretaria de
Estado da Educação, tendo como espaço de investigação o Laboratório de Informática e, neste,
pedagogos e professores como sujeitos da pesquisa.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Novas Tecnologias: Um desafio aos Pedagogos
Palavras-chave: Pedagogo, tecnologia, educação

Resumo: Familiarizar-se com as novas tecnologias é um passo importante para utilizá-las em
atividades educacionais, mas só isso não é suficiente para um uso educacional efetivo. Prever
quais conteúdos serão ensinados, vislumbrar a possibilidade de explorar os avanços tecnológicos
para mediar a aprendizagem é um grande desafio. O interesse em refletir e aprofundar juntamente
com professores e pedagogos, acerca da utilização das novas tecnologias como recurso didático
para o processo ensino-aprendizagem é o que moveu a construção do presente material. O
material elaborado apresenta e discuti de forma clara, objetiva e descontraída três ferramentas
tecnológicas internet, hipertexto e o blog e sua aplicabilidade como mediadora do processo
ensino-aprendizagem. Descreve passo a passo a elaboração das ferramentas conté, atividades
para exercitar e fixar o conteúdo apresentado através de links. textos e vídeos para discussão em
grupo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TERESA FOLTRAN
ORIENTADOR: MARCELA TEIXEIRA GODOY
IES: UEPG
Artigo
Título: Discutindo a prática docente no ensino médio noturno
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno. Evasão. Repetência. Alternativas metodológicas
diferenciadas.
Resumo: O presente artigo relata a intervenção pedagógica realizada no Colégio Estadual
Presidente Kennedy, no ano de 2010. Enquanto pedagoga do referido colégio percebeu-se um
alto índice de evasão e de repetência no Ensino Médio, noturno, composto, em sua maioria, por
alunos que trabalham no período diurno. A proposta de intervenção pedagógica participante teve
por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de ensino no período noturno, proporcionando
aos professores, um espaço de discussão sobre a metodologia utilizada em suas aulas. Para
tanto, desenvolveu-se junto com eles, algumas reflexões acerca de como promover um ensino de
qualidade mais significativo ao aluno. O universo pesquisado foi formado por 17 professores da
Educação Básica que ministravam aulas nas diferentes disciplinas. Com a intervenção, foram
atingidos diretamente 300 alunos matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Noturno.
Propiciaram-se ainda momentos em que os professores tiveram a oportunidade de discutir e
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interagir com as ferramentas tecnológicas existentes na escola, tais como TV Multimídia, Rádio,
Data Show, jornais dentre outros, bem como o acompanhamento aos professores na aplicação de
propostas metodológicas diversificadas que surgiram nas interações. A fundamentação teórica se
constituiu basicamente na discussão sobre o Ensino Médio e a especificidade do ensino noturno,
assim como a qualidade do processo educacional desenvolvidos nas aulas. Acredita-se que, a
partir das reflexões e das ações planejadas e realizadas, houve provocações que levaram os
professores à modificações transformadoras necessárias para se reverter a evasão e a repetência
do Ensino Médio Noturno.
Produção Didático-pedagógica
Título: As ferramentas tecnológicas na sala de aula
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno, ferramentas tecnológicas, alternativas metodológicas
diferenciadas.
Resumo: Neste artigo trazemos as contribuições teóricas de alguns autores, tais como: Trigueiro
(1969); Cysneiros (1999); Oliveira e Vigneron (2005); Teixeira (2005); Belluzzo (2005); Guimarães
(2005); Axt e Maraschin (2005) e Gaudio (2010), os quais discutem que não há mais como lutar
contra a invasão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) dentro das salas de aula.
As discussões que ora se apresentam fazem parte das que fundamentam o projeto de intervenção
pedagógica na escola, por ocasião do PDE, desenvolvido com os professores que atuam no
Ensino Médio Noturno. A proposta que tal projeto apresenta se justifica devido ao alto índice de
repetência e evasão escolar nesta modalidade de ensino. Na tentativa de contribuir para reverter
tal situação o referido projeto de intervenção objetiva propiciar momentos em que os professores
terão a oportunidade de discutir e interagir com as ferramentas tecnológicas existentes na escola,
tais como TV Multimídia, Rádio, Data Show, jornais dentre outros, bem como acompanhar os
professores na aplicação de propostas metodológicas diversificadas que surgirem nas interações.
Dessa forma, acreditamos que trazer uma discussão teórica sobre as diferentes TICs é
fundamental para promoção de um ensino de qualidade e mais significativo ao aluno. Esperamos
que, a partir das reflexões e dos resultados das ações planejadas e realizadas, na implementação,
haja provocações que levem às modificações transformadoras na forma de ensinar no ensino do
período noturno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TERESINHA DE BIASSIO FIDELIX
ORIENTADOR: DIERONE CESAR FOLTRAN JUNIOR
IES: UEPG
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Artigo
Título: Artigo-Inclusão Digital na Escola Pública: Desafio ou Realidade
Cotidiana? Palavras-chave: Inclusão digital. Tecnologia. Implementação. Mídias.
Resumo: Atualmente os docentes encontram-se diante de grandes desafios ocasionados pelas
inovadoras ferramentas tecnológicas disponibilizadas no ambiente escolar. Contudo, estes
mesmos desafios podem ser caracterizados como oportunidades imprescindíveis para a
atualização dos professores no que se refere à mudança de paradigma educacional, com vistas
aos processos de criação, gestão, reorganização. Nesta perspectiva, este artigo apresenta o
resultado da investigação sobre a adequada utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados
no ambiente escolar para melhor instrumentalizar os educadores, e assim, diminuir a dicotomia
existente entre o processo de ensino e aprendizagem e as tecnologias educacionais. Isto é,
recursos tecnológicos utilizados no cotidiano como suporte pedagógico, deixando de serem vistos
apenas como desafios para os docentes na realização e difusão dos conhecimentos
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Temático- Inclusão Digital na Escola Desafio ou Realidade Cotidiana?
Palavras-chave: Inclusão digital; tecnologia; professor; aprendizagem cooperativa.

Resumo: O Caderno Temático é um material didático-pedagógico a ser utilizado como suporte
teórico nas reflexões e discussões dos professores na implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica na Escola. Composto pelos seguintes textos que contemplam a tecnologia e suas
relações com o processo de ensino e aprendizagem: Inclusão Digital: Impactos e Considerações
discute o papel da inclusão digital enquanto condição mínima para apropriação de informações e
conhecimentos, para o exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida para todos.
Retomando Noções sobre Internet questiona as grandes mudanças dos usos, costumes,
linguagens e valores, ou seja, a nova forma de vida presente na sociedade contemporânea,
advinda da influência da internet. Tecnologias Educacionais: Desafios ou Oportunidades propõem
ao educador, a consciência de que sua ação profissional competente jamais será substituída, e
sim, somada às tecnologias. Compreendendo os Objetos de Aprendizagem instiga os
participantes do Projeto de Intervenção Pedagógica a construírem seus próprios repositórios dos
objetos de aprendizagem que podem ser veiculados nas televisões multimídias existentes em
todas as salas de aula. Aprendizagem Cooperativa traz a concepção de processo educacional
mediado pela participação e colaboração dos alunos A grande contribuição do Caderno Temático
decorre da possibilidade dos professores envolvidos no Projeto de Intervenção, após leitura
crítica, debate, questionamento e formação de parcerias, lançarem um novo olhar sobre suas
práticas cotidianas e com a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, tornarem
as aulas mais atrativas e sedutoras aos alunos.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TERESINHA DELAI DA SILVA
ORIENTADOR: ADRIAN ALVAREZ ESTRADA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Organização do Trabalho do Pedagogo e a Função Docente: Ajustes e Possibilidades
Palavras-chave: Pedagogo. Função Docente. Práxis Pedagógica. Conhecimento.

Resumo: Neste trabalho propõe-se compreender e analisar o papel do pedagogo, pelo fato de
existir questionamentos sobre a atuação do pedagogo no âmbito escolar, uma vez que
historicamente a idéia da função ainda está ligada a um sentido funcionalista- burocrático, como:
supervisor, controlador e fiscal; ou ainda, que está para a multiplicidade de tarefas, à disposição
de todos naquilo que se fizer necessário, um faz tudo no cotidiano escolar. Dessa forma, por
muitas vezes a função não contribui para melhoria da escola, integrando o processo educativo,
auxiliando alunos nas tarefas de ensinar e aprender. Nesse artigo pretende-se através da análise
dos dados pesquisados ressignificar o papel do pedagogo, apoiando à função do professor, no
desenvolvimento das situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos e ajustes
possíveis para atingir níveis satisfatórios de aprendizagem, tendo em vista a escola ser local
efetivo da ciência e sua organização deve garantir o desenvolvimento de atividades que deve
figurar como essência do fazer pedagógico, o conhecimento científico. Para tanto, é
imprescindível o pedagogo ser aceito como profissional para assessorar, na relação professoraluno, que requer não só conhecimento dos alunos, mas também das condições concretas
pessoais e profissionais dos professores.
Produção Didático-pedagógica
Título: Organização do trabalho do pedagogo e a função docente: ajustes e possibilidades
Palavras-chave: Pedagogo; Função Docente; Práxis Pedagógica; Conhecimento.

Resumo: O presente Material Didático Pedagógico tem como objeto de estudo ressignificar o
papel do pedagogo, posicionando-o como apoio à função do professor, na análise e compreensão
das situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos e ajustes possíveis para atingir
níveis satisfatórios de aprendizagem e também ser aceito como profissional para assessorar, na
relação professor-aluno, que requer não só conhecimento dos alunos, mas também definições
concretas pessoais e profissionais dos professores. A organização escolar necessita de muitos
profissionais, sobretudo de pedagogos que se espera, sejam capazes de desenvolver estratégias,
ressignificar espaços, antever problemas, organizar a equipe e inovar. Entretanto, como ser
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mediador de relações entre pais, professores e alunos; propiciar momentos de estudos; efetivar a
valorização e motivação dos professores; coordenar a elaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico; acompanhar o desenvolvimento do currículo; das metodologias aplicadas; da
avaliação escolar na perspectiva de novos paradigmas educacionais se no dia-a-dia o pedagogo
depara-se com a multiplicidade de tarefas, não correlatas à função, mas que deve executá-las?
Procurar-se-á a partir desse trabalho, observar, analisar e registrar as tarefas executadas pelo
pedagogo alheias a sua função que ocupam grande parte de seu tempo e as inerentes ao trabalho
pedagógico pesquisando junto aos professores expectativas sobre a prática real da função do
pedagogo como assessoria ao trabalho do professor.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TERESINHA KVASNEI PRESLHAK
ORIENTADOR: MARIA RITA KAMINSKI LEDESMA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Valorizar as Relações Humanas na Escola: Contribuir para o Sucesso no Processo
Pedagógico.
Palavras-chave: relações humanas; valores; conflitos; indisciplina.
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada no Colégio Estadual Alberto de
Carvalho - Ensino Fundamental e Médio, em turmas de 5ª série do Ensino Fundamental. Os
sujeitos que participaram do estudo foram alunos e professores das respectivas turmas. Os dados
foram coletados a partir de estratégias de ação pedagógica realizados aos alunos tendo como
foco de análise as relações humanas na escola e na sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Valorizar as Relações Humanas na Escola: contribuir para o sucesso no processo
pedagógico.
Palavras-chave: Relações humanas; valore; conflitos.
Resumo: O ser humano evolui lentamente através de relações com o meio ambiente, com os
outros seres e os da mesma espécie, e, através das relações com seus iguais, ele aperfeiçoou a
sua própria maneira de se relacionar, organizando uma sociedade que a cada dia se torna mais
complexa e múltipla. A sociedade humana na medida em que se organizava necessitou transmitir
suas experiências acumuladas, o conhecimento adquirido na evolução das inter-relações sociais,
surgindo assim, a instituição Escola. A escola é uma instituição complexa, composta de pessoas
com individualidades diferentes, com experiências de vida diversas e também objetivos diferentes,
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as relações que ocorrem em seu interior são conflitantes devido a esses fatores, porque nenhum
ser humano é igual ao outro. Tendo em vista, o principal objetivo é desenvolver na escola o
espírito de colaboração, respeito mútuo e resgate de auto-estima enquanto condição essencial,
para a convivência em sociedade e para o exercício efetivo da cidadania, através de diálogo,
reflexão, atividades individuais e coletivas que buscam o incentivo e a realização de atividades
positivas em relação a si mesmo e a outro, e consequentemente, desenvolvimento harmonioso do
processo educativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZA APARECIDA DE ANDRADE LACHIMIA
ORIENTADOR: EDNEIA CONSOLIN POLI
IES: UEL
Artigo
Título: Sala de aula e Avaliação: desafios da escola
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Problematização. Formação Docente.
Resumo: O presente artigo constitui-se em um relato de experiência de trabalho com professores
de 5ª série, apresentando como corpus de estudo uma das inseguranças que se faz presente no
ambiente escolar: a avaliação. Neste sentido, propõe-se uma prática educativa que envolva os
profissionais da Educação na tentativa de consolidação de novos significados que podem
contribuir para efetivação de práticas de avaliação mais comprometidas com a formação do
indivíduo, além de coerentes com princípios pedagógicos e sociais do processo ensinoaprendizagem. Este trabalho é parte integrante do processo de formação continuada desenvolvido
pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná, por meio do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE e apresenta como objeto geral a pesquisa de práticas e metodologias de
avaliação que proporcionem ações que diminuam a evasão escolar e os índices de repetência em
alunos da 5ª série do ensino fundamental. A metodologia aplicada configurou-se em um processo
de ampla discussão entre a professora PDE, professores da 5ª série,equipes pedagógica e
diretiva da escola onde foi aplicada a proposta, bem como a escolha e estudos acerca de
instrumentos diversos de avaliação. A implantação dessa proposta suscitou muitas divergências,
como também convergências o que forjou no trabalho desenvolvido um caráter bastante
democrático de posicionamentos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sala de aula e avaliação: desafios da escola
Palavras-chave: Avaliação, reprovação, evasão.
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Resumo: A discussão do processo avaliativo na escola requer muitas mudanças e rompimentos
com metodologias de memorização, seleção e classificação visíveis em nosso sistema de ensino.
Aí reside a intencionalidade da presente proposta de trabalho: oportunizar meios para a criação de
um olhar diferenciado para a avaliação em sala de aula. A problematização na qual este projeto se
pauta é representada pela questão: é possível, por meio do debate, dos estudos, das análises,
das trocas de experiências entre professores e equipe pedagógica,estruturar uma prática
avaliativa capaz de minimizar a reprovação e a evasão da escola, contribuindo para a melhoria do
ensino público? As ações propostas visam minimizar a repetência e a evasão escolar em
discentes que cursam a 5ª série ou 6º ano do ensino fundamental, período vespertino, do Colégio
Estadual Érico Veríssimo. A metodologia proposta e aceita pelos docentes veio através de aulas
diferenciadas nas disciplinas curriculares. Essas aulas, já trabalhadas por professores de várias
instituições e de domínio público estão presentes em vários sites. A necessidade de reverter esse
quadro mediante estas intervenções pedagógicas contribuem para amenizar os problemas
relacionados ao fracasso escolar desses alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZA BLAUT DE SOUZA
ORIENTADOR: EUCLIDES DELBONE
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO

Artigo
Título: A importância da avaliação contextualizada no processo da aprendizagem de ensino na
educação básica.
Palavras-chave: Avaliação; Contextualização; Ensino Aprendizagem; Estratégia Pedagógica.
Resumo: A avaliação da aprendizagem permite que o professor visualize o que foi ou não
assimilado pelo aluno em relação ao conteúdo. A partir daí buscar recursos para se obter melhor
resultado na aprendizagem, um desempenho qualitativo e lógico. A participação final no PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional no Estado do Paraná) tem como meta apresentar
resultados obtidos no Projeto de Implementação no Colégio Estadual Quatorze de Dezembro
E.F.M. Peabiru – Paraná, a Avaliação Contextualizada no Processo de Ensino Aprendizagem na
Educação Básica, explorando as diversas formas de Avaliação, tendo como ponto de partida o
conhecimento prévio do aluno e a cientificidade erudita do professor. O desenvolvimento desse
trabalho foi o de identificar as possíveis dificuldades na elaboração das avaliações aplicadas em
sala de aula, seja ela diagnóstica, contínua ou formativa, assim como os seu enunciados que por
vezes transmitem dupla interpretação. Pensou-se neste procedimento pedagógico para que haja
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uma transformação no sentido de reformulá-los para uma Educação Básica de Qualidade. Optouse em realizar as Avaliações de forma Contextualizada como possível solução para que o Ensino
Aprendizagem, realizando-as de forma autêntica, respeitando as diferenças individuais, sejam
elas de natureza cognitiva, afetiva ou emocional, cujos resultados devam ser alcançados através
de vários instrumentos, encontrando um equilíbrio entre os mesmos. O trabalho foi realizado junto
aos professores, mediados pelos pedagogos em consonância com a direção e teve como
enfoque: a Avaliação e seus conceitos na Avaliação Diagnóstica, Contínua e Formativa, buscando
na prática pedagógica o referencial teórico metodológico da Pedagogia-Histórico-Crítica, nas
Diretrizes Curriculares da Educação Básica, tendo como processo final
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação Contextualizada na Aprendizagem de Ensino na Educação Básica Palavraschave: Avaliação; Contextualização; Ensino Aprendizagem; Educação Básica. Resumo: Com o
projeto se busca a qualidade de ensino, a valorização profissional e o conhecimento in loco,
através da avaliação da aprendizagem de ensino, que continua sendo um dos grandes desafios
tanto para os educadores quanto para os educandos, de modo a atender os parâmetros
qualitativos no processo educacional de uma ação-reflexão-ação constante e não alienada. Ao
explorar as diversas formas de avaliação se tem a oportunidade de um bom desempenho
qualitativo e lógico, identificando as possíveis dificuldades encontradas em determinado conteúdo
assim como seus avanços, visando o sucesso escolar do educando, tendo como ponto de partida
o conhecimento que o aluno possui com a cientificidade do professor no referido assunto que este
irá transmitir ao seu educando. Formulado através de pressupostos teóricos enquanto trabalho se
pesquisa, se buscará na fundamentação histórico-crítica leitura em defensores do saber
elaborado: Vigotski, Luckesi, Gasparin, entre outros, possíveis soluções para o ensino
aprendizagem, desenvolvendo atividades de forma autêntica e em tempo real possibilitando uma
igualdade nas diferenças individuais, refletindo o que a sociedade valoriza na educação. Esperase que por meio deste estudo subsidiar o trabalho do professor quanto a avaliação
contextualizada e ter como produto final a aprendizagem de ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZA LOURENCO
ORIENTADOR: MARILIA BAZAN BLANCO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Artigo
Título: As dificuldades enfrentadas pelo professor em sala de aula
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Palavras-chave: Prática Pedagógica - Enfrentamento das dificuldades - Formação de
Professores
Resumo: Ser professor nunca foi tarefa simples, no entanto, novos elementos tornaram o trabalho
docente ainda mais difícil. As dificuldades enfrentadas pelo professores em sala de aula são
decorrentes de três fatores: a má compreensão e distorção das novas linhas pedagógicas
aplicadas e a inexistência de treinamento docente adequado antes da implantação, a falta de
experimentação prévia antes da implantação geral ao sistema e a ausência de acompanhamento
dos resultados de cada nova proposta, que contribuíram para a queda do ensino. Ao reconhecer
os fatores escolares determinantes que levam o professor a se deparar com tais dificuldades,
determinou-se assim, algumas ações que pudessem ser concretizadas dentro do ambiente
escolar que contribuíssem para diminuir o índice de problemas relacionados à prática pedagógica
do professor. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o resultado da intervenção
pedagógica realizada com os professores de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental do Colégio
Estadual Barbosa Ferraz - Ensino Fundamental e Médio, no município de Andirá, estado do
Paraná. Para este estudo, utilizou-se de questionário aplicado aos professores que detectou que
as maiores dificuldades enfrentadas por eles em sua prática pedagógica são: motivar o aluno,
disciplina em sala de aula, avaliar o aluno, utilizar os recursos audiovisuais, metodologia
adequada, manter-se atualizado, orientação do pedagogo e o apoio dos pais na vida escolar dos
filhos. Face ao resultado apresentado pelo questionário aplicado propôs-se um grupo de estudo
com base no referencial teórico citado, capaz de descobrir estratégias de ação para sanar os
problemas apresentados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Unidade Didática
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Enfrentamento das dificuldades; Formação do professor
Resumo: A elaboração deste material constitui-se resultado da minha trajetória como pedagoga
na rede estadual, quando me deparei com as dificuldades enfrentadas pelo professor nas salas de
aula. Sendo assim, para a realização do presente trabalho optou-se pela Unidade Didática que
traz referências e sugestões para orientar melhor o trabalho do professor nos grupos de estudos e
no seu trabalho diário em sala de aula. Justificativa: Diante das dificuldades enfrentadas pelo
professor em sala de aula, faz-se necessário um estudo e o desenvolvimento de um trabalho junto
ao corpo docente para conhecimento e enfrentamento dos fatores decorrentes das práticas
adotadas na escola que levam ou ao menos contribuem para que a dificuldade no
desenvolvimento dessas práticas pedagógicas do professor em sala de aula se estabeleça.
Objetivo: Analisar com os professores os fatores que dificultam o seu trabalho, averiguando os
aspectos que levam ao sucesso e insucesso de sua prática pedagógica em sala de aula.
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Metodologia: Para a realização do presente trabalho optou-se pela Unidade Didática que traz uma
seleção de temas com referências e sugestões para orientar melhor o trabalho do professor nos
grupos de estudos e no seu trabalho diário em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZINHA KATAOKA
ORIENTADOR: SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
IES: UEL
Artigo
Título: Mediação: Estratégia para trabalhar conflito nas relações sociais em ambiente
escolar Palavras-chave: Mediação. Conflitos escolares. Cultura escolar.
Resumo: Este estudo teve como finalidade sensibilizar a comunidade educativa para a mudança
de paradigma do conflito escolar, proporcionando condições para reflexão, debates e
desenvolvendo competência técnicas de mediação para lidar com conflitos nas suas formas
intrapessoal, interpessoal e organizacional. O conflito é inerente à condição humana e,
consequentemente, uma característica da sociedade. Além disso, percebeu-se que o conflito faz
parte do dia a dia dos seres humanos e, como tal, é melhor enfrentá-lo com habilidade do que
evitá-lo, representando uma visão positiva dele e rompendo com a ideia de que este é sempre
negativo e prejudicial. A mediação do conflito diz respeito às habilidades ou instrumentos
necessários para a sua intervenção. A implementação do projeto foi realizada no segundo
semestre de 2010, no Colégio Estadual Benedita Rosa Rezende, situado no município de
Londrina,

Paraná.

Participaram

gestores,

pedagogos,

funcionários

e

professores,

que

demonstraram interesse na temática. Podemos concluir que a contribuição de todos os
participantes do grupo foi significativa e que houve uma mudança de atitudes conforme relato
deles.
Produção Didático-pedagógica
Título: MEDIAÇÃO: estratégia para trabalhar com o conflito nas relações sociais em ambiente
escolar
Palavras-chave: Mediação. Conflitos escolares. Competências profissionais.
Resumo: O conflito é inerente à condição humana e, consequentemente, uma característica da
sociedade. No contexto escolar e na vida social como um todo, a percepção sobre o conflito
segue as premissas de negativismo e se relaciona, quase sempre, com a indisciplina. Desta
forma, cria-se a ilusão de que a disciplina seria a falta de conflito. Entretanto, quando bem
mediado, este se torna um processo através do qual é possível resultar uma experiência positiva
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para as partes envolvidas e em excelente procedimento pedagógico, com o objetivo de
desenvolver em nossos alunos a capacidade de viver em sociedade, que também é ensinada e
aprendida no processo educacional. A respectiva mediação diz respeito às habilidades ou
instrumentos necessários para a sua intervenção. Diante disso, este trabalho tem como objetivo
identificar em que a mediação, enquanto instrumento de justiça conciliatória, pode auxiliar na
compreensão do que seja conflito e conciliação no contexto escolar e as relações que podem ser
estabelecidas como processo de construção do conhecimento cientifico. Os caminhos para
alcançar a composição do conflito são variados e, assim, pretendeu-se traçar um panorama sobre
tais possibilidades. O convite para solucionar os conflitos escolares por métodos mais pacíficos
está feito.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZINHA RENGEL
ORIENTADOR: TANIA MARIA RECHIA
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Interação família e escola: construindo qualidade de ensino através da educação
compartilhada
Palavras-chave: Palavras-chave: Família. Educação. Escola. Ensino-aprendizagem.
Resumo: As demandas educacionais na sociedade contemporânea nos levam a repensar a
construção da educação na ótica do trabalho coletivo. Neste contexto diferenciamos o papel que
cabe à escola e aquele que cabe à família na vida do estudante. As dinâmicas realizadas tanto
com os pais quanto com os alunos nortearam as necessidades atuais da escola buscando
apresentar possíveis alternativas para amenizar as dificuldades encontradas pelas famílias e pela
escola na educação dos estudantes. Buscou-se implementar estratégias de ação envolvendo toda
a comunidade escolar, direta e indiretamente. As ações desenvolvidas na implementação do
Projeto no Colégio Estadual \"Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco\" em 2010 buscaram
servir de motivadores e incentivadores no processo interação família X escola com o foco na
educação das novas gerações.
Produção Didático-pedagógica
Título: Interação família e escola: construindo qualidade de ensino através da educação
compartilhada
Palavras-chave: Família. Escola. Educação compartilhada.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo orientar e implementar as ações para o enfrentamento
do problema da desmotivação para os estudos dos alunos do Colégio Estadual Castelo Branco,
Cascavel - PR. Colocar a escola e a família numa relação de reciprocidade pode favorecer a
articulação e a mobilização para um ensino de mais qualidade. Por meio de dinâmicas e oficinas
com pais, professores e alunos sobre limites e regras, drogas, as relações do adolescente com a
sua família serão discutidos os papeis da família e da escola na vida do adolescente. Pretende-se
com essa intervenção motivar os alunos para os estudos e uma conseqüente melhoria na relação
entre os professores e alunos, pais e filhos e a conseqüente elevação e aprimoramento do
desenvolvimento humano.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VALDENICE MARIA QUINTANEIRO RIBEIRO
ORIENTADOR: CLAUDIA CHUEIRE DE OLIVEIRA
IES: UEL

Artigo
Título: Metodo e metodologia
Palavras-chave: Prática pedagógica escolar; Metodologia de ensino; Métodos de ensinoaprendizagem.
Resumo: O artigo refere-se à temática do método e da metodologia na Pedagogia Progressista.
Pretende aprofundar estudos nos pressupostos do Método Histórico-Crítico e Materialismo
Histórico Dialético para reconhecimento de categorias de análise próprias dos termos. O
desenvolvimento dos estudos foi centralizado na busca de entendimento dos conceitos. Entre os
objetivos estão: conceituar método e metodologia de acordo com referencial teórico da pedagogia
histórico-crítica e identificar na prática pedagógica vivenciada cotidianamente, quais os
fundamentos teóricos do método concebido e da metodologia trabalhada, visando à melhoria da
qualidade do ensino. Nos grupos de estudo foi proposto a discussão de textos da literatura
pedagógica visando responder: Quais as concepções de método e metodologia que os
professores assumem em sua prática pedagógica? Qual a importância atribuída pelo professor, do
domínio de conhecimentos sobre método e metodologia? Como resultado constatou-se que o
projeto foi promotor da produção dos professores em relação à construção de propostas de ação,
relativas aos conhecimentos sobre as concepções de método e metodologia, que contribuíram
para o aprimoramento do processo ensino aprendizagem na escola em questão.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Método e metodologia
Palavras-chave: Prática pedagógica escolar; metodologia de ensino; métodos de ensino
aprendizagem.
Resumo: O Caderno Temático é uma produção elaborada para utilização na Implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. Neste, há uma coletânea de textos que promovem
reflexões teóricas contribuindo para a formação e para as práticas pedagógicas dos professores
do Paraná. O material é resultado de pesquisas bibliográficas referentes à temática do método e
metodologia, nos pressupostos do Método Histórico - Crítica e do Materialismo Histórico Dialético.
Objetivando contribuir para entendimento dos conceitos e reconhecimento das categorias dos
métodos, viabilizando sua utilização no desenvolvimento do trabalho didático pedagógico e no
processo ensino - aprendizagem, promovendo a qualidade do ensino e o sucesso do educando.
Os textos direcionam a aquisição e o aprofundamento relacionados aos conceitos de Método
(epistemologia) e a Metodologia (prática escolar). Possibilita aos docentes distinguir diferenças
entre os conceitos, verificando que as intencionalidades presentes no fazer cotidiano influenciam
direta ou indiretamente no rendimento escolar, permitindo redimensionar sua prática pedagógica.
Valoriza a reflexão sistemática e teórica, necessárias aos docentes, para de posse destes
saberes, promovam o processo de ensino aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VANDALUCIA RONCADA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: A participação do funcionários na construção do Projeto Político Pedagógico Palavraschave: Colegiado Escolar; Projeto Político Pedagógico; Funcionários de Escola; Gestão Escolar
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de estudos e pesquisas realizadas durante o
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná - SEED. Enfatiza-se neste trabalho, a busca de mecanismos que subsidiem a participação
efetiva do funcionário de escola na construção do Projeto Político Pedagógico. A construção de
uma escola democrática, plural e com qualidade social demanda a constituição e a inter-relação
dos diferentes órgãos colegiados. O colegiado escolar reúne diretores, professores, funcionários,
alunos, pais e outros representantes da comunidade para discutir melhoria da qualidade social da
educação. A efetiva participação dos funcionários da escola na construção do Projeto Político
Pedagógico pauta-se numa visão de educação em que o trabalho é o eixo do processo educativo,
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porque é através dele que o homem, ao modificar a natureza também se modifica, fazendo-se
sujeito de sua história. As mudanças sociais provocaram a universalização do acesso à escola,
que desenvolvem inúmeras tarefas, várias delas destinadas não aos professores, mas a outros
funcionários, também educadores. Sendo assim, assumem a responsabilidade pela transformação
da comunidade escolar em espaços educativos, espaços que auxiliam no desenvolvimento de
suas capacidades físicas, intelectuais e espirituais, preparando-os para a participação ativa e
transformadora nas várias instâncias da vida social.
Produção Didático-pedagógica
Título: A participação do funcionário na construção do Projeto Político Pedagógico
Palavras-chave: Funcionário de escola - Projeto Político Pedagógico - Gestão Escolar

Resumo: Propõe-se favorecer espaços de discussões que contribuam para o desenvolvimento do
funcionário de escola, levando-o a refletir sobre seu papel como cidadão, educador, profissional e
gestor. Concebendo o espaço escolar como de importância na construção e no exercício da
cidadania, constituindo-se em espaço de formação de cidadãos de direitos, pautadas por
princípios democráticos, como sujeito partícipe da construção da história da humanidade.
Apresenta-se em unidade de estudo e conta com atividades de reflexão, sugerem-se leituras
complementares, filmes, entrevistas e indicações de referências bibliográficas. Propõe-se uma
reflexão sobre as ações dos funcionários de escola com atitudes educativas na formação global
dos educandos, pois todos os que têm presença permanente no ambiente escolar são
educadores, são co-responsáveis pelos resultados do projeto administrativo, político e
pedagógico. Analisam-se questões legislativas que pautam a gestão democrática do ensino
público que contribui para o processo de construção da cidadania, com princípios de autonomia,
participação e criação coletiva, partindo da análise crítica da realidade nacional e especificamente
local, expressa no Projeto Político Pedagógico que a caracteriza em sua singularidade, permitindo
acompanhamento e avaliação contínua por parte de todos os integrantes dessa comunidade
escolar, em especial dos funcionários, que buscam a construção da sua identidade como
educador profissional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VANDERLY PEDRANJO
ORIENTADOR: ANA LUCIA FERREIRA AOYAMA
IES: UEL
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Artigo
Título: Ensino Médio Noturno: Proposta de Superação das Dificuldades do Colégio Estadual de
Outubro, Cambé/Pr.
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno; educação; intervenção pedagógica.
Resumo: Este Artigo do Projeto PDE, foi pertinente ao estudo/problema, devidamente
sistematizado no Projeto de Intervenção Pedagógica na Instituição. Partiu da vontade de
entender, refletir e analisar com compreensão a complexibilidade do por quê educar. Nessa
perspectiva, poder ajudar a refletir e compreender a realidade educativa e consequentemente
transformá-la por meio do conhecimento científico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Diagnóstico do processo de formação no ensino médio noturno do Colégio Estadual 11
de Outubro, Cambé, Paraná.
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno; educação; intervenção pedagógica.
Resumo: Esta produção Didática Pedagógica é pertinente de estudo/problema, devidamente
sistematizado no Projeto de Intervenção Pedagógica na Instituição. Este material deverá ser
utilizado pelo professor PDE em situações específicas planejadas, como subsídio no trabalho a
ser desenvolvido junto aos professores da rede. Nessa perspectiva, poderá ajudar a refletir e
compreender a realidade e consequentemente transformá-la.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VANIA APARECIDA ULIAN
ORIENTADOR: LUZIA MARTA BELLINI
IES: UEM
Artigo
Título: Educação Ambiental- Aprendendo a Reciclar
Palavras-chave: Educação Ambiental, Reciclagem, Artesanato Ecológico.
Resumo: Este trabalho apresenta uma recente experiência pedagógica com restos de tecidos e
cerâmicas no ambiente escolar. Justifica-se o tema reciclagem como uma ação pedagógica que
reúne um conjunto de técnicas com a finalidade de aproveitar os restos de materiais, com a
produção de novos materiais conduzindo o indivíduo ou o grupo que atua nessa ação, a minimizar
seus gastos e onerar menos a natureza. Na experiência que trata esse artigo, a elaboração de
artesanatos com restos de tecidos e cerâmicas em diferentes abordagens compositivas
possibilitou o estudos de conteúdos diversos, além de aproximar o estudante ao universo artístico
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através do artesanato de tecidos e mosaicos. Com isso pretendeu-se incentivar o aluno a construir
desde pequenos objetos até a construção de trabalhos mais elaborados e mais planejados.

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Ambiental - Aprendendo a Reciclar
Palavras-chave: Educação Ambiental. Reciclagem. Artesanato Ecológico.
Resumo: Reciclar pode ser visto como uma ação pedagógica que reúne um conjunto de técnicas
com a finalidade de aproveitar os restos de materiais, como cacos de cerâmica, retalhos de
tecidos e reutilizá-los para a produção de novos materiais conduzindo o indivíduo ou o grupo que
atua nessa ação, a minimizar seus gastos e onerar menos a natureza. Aplicar técnicas de
produção de materiais, artesanatos/e ou mosaicos com retalhos de tecidos e cacos de cerâmica,
mostrando aos participantes do projeto na construção de atitudes de cooperação. Entende-se que
para haver uma Educação Ambiental transformadora relativa aos problemas ambientais que
enfrentamos, é preciso incorporar os valores culturais e socioeconômicos dos sujeitos da prática
educativa, discutindo com os professores e alunos, favorecendo a troca de saberes no
desenvolvimento de mecanismos que garantam a participação dos próprios atores sociais nos
processos de gestão ambiental.
DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VANIA MOEMA MUZA SOARES
ORIENTADOR: MARJORIE BITENCOURT EMILIO MENDES
IES: UEPG
Artigo
Título: Autoridade x Autoritarismo: liberdade, desafio do dia a dia
escolar Palavras-chave: família; alunos; escola; valores humanos.
Resumo: O artigo objetiva relatar sobre a intervenção pedagógica realizada durante a nossa
participação como professora PDE, no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), oriundo
da Secretaria de Educação Estadual do Estado do Paraná no período de 2009-2011. Nele
apresentamos algumas reflexões sobre o papel da escola no desenvolvimento de valores
humanos necessários à convivência em sociedade e, sobre a importância de a escola levar em
consideração que a maior parte da violência presente no comportamento dos alunos, pode ser
devido às diferentes formas de infância que existiram e, que, ainda, existem, mesmo com tantas
Leis e discussões sobre o assunto. A intervenção foi realizada com os alunos do 1º ano do Ensino
Médio do Colégio Estadual Professor Meneleu de Almeida Torres, no segundo semestre de 2010.
A proposta se justificou na necessidade de a escola trabalhar com valores humanos que
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transcendam a própria estrutura social. Durante a intervenção pedagógica Foi forma do grupos de
estudos com os alunos e discutido sobre a questão visando buscar alternativas que pudessem
contribuir para o enfrentamento dos conflitos entre escola, professor, aluno, família e sociedade.
Autores que têm discutido questões relacionadas à criança, à infância e à escola, tais como:
Dornelles (2005), Kincheloe (2001); Alves (2001), dentre outros, fundamentaram as discussões. A
intervenção contribuiu para que os alunos refletissem sobre os valores necessários para que o
homem se constituir sujeito e ser capaz de compreender os tipos de culturas e de organizações
sociais existentes em uma sociedade e, dessa forma, viver em paz mesmo em tempos de guerra.
Produção Didático-pedagógica
Título: Descrições de Infâncias
Palavras-chave: Educação. Escola. Criança. Convivência. Valores Humanos.
Resumo: Neste artigo trazemos para análise algumas reflexões sobre o papel da escola frente ao
respeito e reconhecimento dos valores humanos para a convivência na sociedade atual.
Dialogamos com as contribuições teóricas tecidas por Dornelles (2005), Kincheloe (2001); Alves
(2001), sobre o papel da escola no desenvolvimento de valores humanos necessários à
convivência em sociedade. Tais autores discutem a importância de a escola levar em
consideração que a maior parte da violência presente no comportamento dos alunos pode ser
devido às diferentes formas de infância que existiram e, que, ainda, existem, mesmo com tantas
Leis que apregoam o direito de a criança viver dignamente a sua infância. As discussões que ora
se apresentam fazem parte das que fundamentam o projeto de intervenção pedagógica na escola,
a ser desenvolvido, por nós, com os professores que atuam no Colégio Estadual Professor
Meneleu de Almeida Torres. A proposta que tal projeto apresenta se justifica pela necessidade de
a escola trabalhar com valores humanos que transcendam a própria estrutura social. É, por meio
desses valores, que o homem se constitui sujeito e se torna capaz de compreender os tipos de
culturas e de organizações sociais existentes em uma sociedade. Na tentativa de contribuir para
reverter tal situação, o referido projeto de intervenção pedagógica objetiva trabalhar oficinas com
os alunos, com o intuito de discutir sobre a questão e buscar alternativas que possam contribuir
para o enfrentamento dos conflitos entre escola, professor, aluno, família e sociedade. Dessa
forma, acreditamos que trazer uma discussão teórica sobre o assunto é fundamental para
promoção.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VANIA REGINA VOIGT PRADO
ORIENTADOR: JORGE UILSON CLARK
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: Alternativas e tentativas de solução à organização do trabalho pedagógico e administração
escolar
Palavras-chave: cidadão; escola; democracia; coletividade; organização.
Resumo: O referido projeto de pesquisa procura identificar necessidades e fragilidades presentes
no contexto escolar, planejando suas ações, compreendendo a realidade e o trabalho de forma
coletiva a fim de repensar a prática considerando os diferentes sujeitos que compõe a
comunidade educativa. entretanto, para que isso aconteça não basta somente assegurar o acesso
à educação e a melhoria na qualidade de ensino; é imprescindível rever a situação dos sujeitos
que estão inseridos na escola pública. nesse sentido, faz-se necessário compreender a
democratização d educação não somente como acesso a instituição educativa mas todos os que
nela ingressam tenham condições de permanecer com sucesso e padrão de qualidade. gestão
democrática e instituição educativa constituem-se então como direito universal dos cidadãos.
dessa forma, democracia é entendida como um sistema de relacionamento e tomada de decisão
por todos aqueles que compõem a comunidade escolar: gestores, professores, funcionários, pais
e alunos em função da formação dos sujeitos, participando coletivamente para que se tornem
bons cidadãos, integrados a sociedade com igualdade de oportunidades. por isso, é importante
estabelecer conexões entre as instituições família-escola considerando o contexto histórico, social
e ideológico da realidade existente. desta forma para que a escola garanta sua função social são
necessárias ações da gestão escolar, passando pelas políticas públicas garantindo o acesso e a
permanência a uma educação de qualidade capaz de propiciar o enfrentamento à problemas
sociais de exclusão e de aprendizagem presentes no cotidiano escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Alternativas de solução à organização escolar: uma contribuição ao trabalho pedagógico e
administrativo na perspectiva contemporânea
Palavras-chave: família; escola; comunidade; organização; democracia.
Resumo: Produção didática pedagógica composta por unidade didática contendo textos de
fundamentação direcionados aos elementos que compoem a instituição escolar: alunos,
professores e comunidade. tem por objetivo levantar dados e subsídios referentes ao projeto de
pesquisa por meio de textos informativos, entrevista e perguntas direcionadas a comunidade
visando melhor qualidade de ensino e estrutura organizacional.
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DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA FERREIRA PINTO
ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR
IES: UFPR
Artigo
Título: Relações Interpessoais na Escola: uma reflexão necessária para a consolidação do
trabalho cooperativo
Palavras-chave: Relações Interpessoais. Organização Pedagógica. Trabalho Cooperativo.
Resumo: Este artigo aborda alguns aspectos relativos ao conflito no âmbito escolar que podem
interferir na organização pedagógica da escola. Toma como base observações e reflexões sobre
as relações interpessoais estabelecidas no interior de um Centro Estadual de Educação
Profissional. Parte de pesquisa bibliográfica, elaboração de projeto de intervenção pedagógica e
implementação realizada junto a alguns professores da escola, que permitiu levantar hipóteses,
além de propiciar discussões e reflexões sobre o tema. Diferentes metodologias e estratégias
foram utilizadas para identificar os conflitos/entraves que dificultam e em certos casos impedem a
realização plena do trabalho cooperativo entre os diferentes segmentos que compõe a
comunidade escolar. A conclusão chegada é que a educação para a sensibilidade, defendida por
Abib (2007) pode constituir um caminho para o fortalecimento de relações produtivas dentro da
escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Escola: Relacionamento Interpessoais e Conflitos
Palavras-chave: Escola. Relacionamento Interpessoal. Conflito.
Resumo: Este material didático-pedagógico foi elaborado a princípio para cumprir com uma
exigência legal do Programa Desenvolvimento Educacional - PDE, e também para servir como
material de apoio na implementação do Projeto denominado Professores e Pedagogos Superando
Conflitos. A opção pelo Caderno Temático, se deu para atender a dois aspectos: 1) Subsidiar
discussões e reflexões junto a professores, pedagogos, equipe administrativa e funcionários da
escola, a partir de uma linguagem simples e atraente;2) Complementar as ideias apresentadas no
projeto de implementação pedagógica, utilizando-se de textos com abordagens filosóficas,
psicológicas e educacionais. Este caderno temático é composto de três unidades, sendo que a
primeira unidade apresenta conceitos sobre a escola, a segunda sobre o trabalho e as relações
interpessoais, e a terceira o conflito como uma possibilidade positiva na ação pedagógica,
lembrando que, todas as unidades são permeadas com imagens, charges, poema e fábula
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objetivando com isto, tornar este caderno temático um material enriquecedor e ao mesmo tempo
acessível a todos os leitores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA PIETROBON BALDO
ORIENTADOR: EDAGUIMAR ORQUIZAS VIRIATO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Ensino noturno: alternativas didático-pedagógicas
Palavras-chave: ensino noturno; metodologia; avaliação.

Resumo: O processo de exclusão, para a classe trabalhadora, tem sido cruel, mas ainda, é na
escola que os alunos podem encontrar meios para sua emancipação. Observamos um aumento
na evasão no Ensino Médio noturno em todos os lugares do Brasil e no Colégio Estadual
Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa, em Guaraniaçu-PR não é diferente. Então,
percebendo a necessidade de enfrentar e de alguma maneira, prevenir o fenômeno da evasão
escolar no período noturno, tentou-se neste projeto refletir sobre a difícil tarefa do professor em
trabalhar com esses alunos e consequentemente promover a melhoria do ensino e aprendizagem.
Esta realidade representa um desafio. Não se trata apenas de mudar, mas inovar buscando
alternativas como as sugeridas no Projeto de Intervenção Pedagógica Ensino Noturno:
alternativas didático-pedagógicas, implementado no segundo semestre de 2010, no referido
Colégio. O objetivo geral do projeto era o enfrentamento da evasão e da repetência no ensino
noturno, por meio de estudos teóricos com os professores. Como objetivos específicos: a)
elaborar alternativas didático-pedagógicas para o ensino noturno; b) estudar os diferentes
instrumentos de verificação do rendimento escolar com a especificidade do ensino no período
noturno. Nos encontros promovidos, discutimos alternativas nos grupos de estudo e oficinas para
elaboração das atividades didático-pedagógicas. Com base nos estudos realizados, propomos
sugestões para uma prática que atenda as necessidades dos alunos que estudam no período
noturno, as quais são apresentadas neste artigo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ensino noturno: alternativas didático-pedagógicas
Palavras-chave: Ensino Noturno. Metodologia. Avaliação.

Resumo: Muito se fala sobre a importância da Educação na formação de um País, de seu povo,
e, sobretudo, das consequências desta para a melhoria da qualidade de vida. Assim, é importante
para os alunos trabalhadores concluírem o ensino médio. A escola formal ainda é um dos lugares
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privilegiados para a apreensão do saber para as classes menos favorecidas. Observamos em
todo Brasil um aumento de evasão no Ensino Médio noturno e no Colégio Desembargador não é
diferente, sendo assim, percebendo a necessidade de enfrentar e de alguma forma prevenir o
fenômeno da evasão, busca-se nesse projeto refletir sobre a difícil tarefa do professor noturno em
lidar com os alunos desse período e consequentemente promover a melhoria do ensino e
aprendizagem, que há muito tempo é apenas uma ilusão. Essa realidade representa um desafio,
mas não se trata apenas de mudar, mas inovar, buscando alternativas por meio de grupo de
estudo bibliográfico e discussão dos mesmos, portanto o Projeto de Intervenção Pedagógica
Ensino Noturno: alternativas didático-pedagógicas será desenvolvido em 2010, no Colégio
Desembargador Ant. F. F. da Costa- EFM de Guaraniaçu - PR, e tem como objetivo geral
enfrentar a evasão e a repetência escolar do ensino noturno, por meio de estudos teóricos com os
professores e como objetivos específicos: a) elaborar alternativas didático-pedagógicas para o
ensino noturno; e b) estudar os diferentes instrumentos de verificação do rendimento escolar com
a especificidade do ensino noturno, o qual representa um desafio para todos que estão envolvidos
nessa modalidade de ensino. Buscaremos alternativas por meio de grupo de estudo para
elaboração das atividades didático-pedagógicas, com o intuito de propor uma prática que atenda
as necessidades dos alunos do noturno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA SILVA
ORIENTADOR: SYDIONE SANTOS
IES: UEPG
Artigo
Título: Um novo olhar sobre o problema da evasão e repetência: ressignificando os processos
avaliativos
Palavras-chave: Evasão; repetência; práticas avaliativas.
Resumo: No presente artigo é relatado e discutido um projeto de intervenção inserido no
Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná e desenvolvido em uma escola
da rede estadual do município de Piraí do Sul. O referido projeto abordou a relação entre evasão,
repetência e processos avaliativos. O problema da evasão e da repetência pode estar nas
diferentes dimensões da escola, especialmente no que se refere às formas como se desenvolve o
processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a investigação orientou-se pela questão: Como
construir e desenvolver ações coletivas que possibilitem o enfrentamento das dificuldades e
necessidades relativas à evasão e repetência na escola? Teve-se como objetivos: investigar as
causas da evasão e repetência tendo como foco as práticas avaliativas; implementar
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metodologias e recursos para enfrentar o problema da evasão e da repetência; buscar alternativas
para orientar os professores acerca dessas questões, visando o aperfeiçoamento da prática
educativa. Compreende-se a avaliação numa perspectiva formativa, diagnóstica, processual,
contínua, nos enfoques de Luckesi (2005), Hadji (2001), Aquino (1997). Apontam-se como
principais resultados: avanços na compreensão sobre o processo de avaliação; melhor
conhecimento das causas de evasão e repetência na escola; implementação do portfólio como
instrumento de avaliação; participação dos alunos no processo avaliativo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Um novo olhar sobre o problema da Evasão e Repetência: ressignificando os processos
avaliativos.
Palavras-chave: Evasão. Repetência. Práticas Avaliativas.
Resumo: Este projeto de intervenção aborda a relação entre evasão, repetência e processos
avaliativos. O problema da evasão e da repetência pode estar nas diferentes dimensões da
escola, especialmente no que se refere às formas como se desenvolve o processo ensinoaprendizagem. No entanto sempre se aponta a família ou o próprio aluno como únicos culpados, o
que apenas contribui para que o fracasso escolar seja mantido como inalterável. Nesse sentido,
questiona-se: Como construir e desenvolver ações coletivas que possibilitem o enfrentamento das
dificuldades e necessidades relativas à evasão e a repetência na escola? Têm-se como objetivos;
investigar as causas da evasão e repetência tendo como foco as práticas avaliativas; implementar
estratégias de avaliação, buscando metodologias e recursos para enfrentar o problema da evasão
e repetência; buscar alternativas para orientar os professores acerca dessas questões, visando o
aperfeiçoamento da prática educativa. Compreende-se a avaliação numa perspectiva formativa,
diagnóstica, processual, contínua, nos enfoques de Luckesi (2005), Hadji (2001), Aquino (1997). A
avaliação passa a ser concebida como instrumento eficaz, com funções de apontar as falhas e
servindo, como subsídio para a tomada de decisões, oferecendo condições se permanência de
todos os alunos no ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA VILELA
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: O pedagogo como interventor na avaliação: uma prática a ser refletida e repensada no
ensino médio noturno
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno; ensino e aprendizagem; avaliação.
Resumo: Compreender as complexidades atuais da educação pressupõe pensar a prática
pedagógica a partir dos muitos problemas vividos no cotidiano escolar. O presente trabalho
aborda os aspectos relacionados à avaliação escolar, com o objetivo de evidenciar o tratamento
específico necessário ao Ensino Médio Noturno e trazer subsídios para os educadores refletirem
acerca de especificidades e características deste alunado; visando alternativas de intervenção no
sistema educacional, que possibilitem o atendimento a essa comunidade escolar, a fim de
melhorar os índices de conclusão com qualidade. A implementação do Projeto de Intervenção na
Escola proporcionou análises e reflexões necessárias a todos que trabalham com o ensino médio
noturno. Diante dos resultados obtidos, torna-se indispensável repensar a avaliação deste
período, desenvolver conteúdos condizentes com a realidade a fim de atingir a verdadeira
aprendizagem dos alunos. É necessária uma reflexão profunda e contínua da prática avaliativa
nas escolas estaduais, principalmente nas reuniões pedagógicas, embasadas pelo diálogo entre
professores, equipe pedagógica e diretor, no intuito de aperfeiçoar as práticas vigentes, abrindo
caminho para uma avaliação libertadora a partir dos próprios conteúdos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Repensando a Prática no Ensino Médio Noturno
Palavras-chave: ensino médio noturno; ensino e aprendizagem; prática pedagógica;
reflexão; ação.
Resumo: Diante de tanta polêmica em relação à Avaliação no Ensino Médio Noturno, propomos
estudar essa modalidade, para subsidiar os professores da rede pública com compromisso
responsabilidade e ética. É um trabalho de investigação reflexão-ação-reflexão. Essa Produção
Didática Pedagógica vem complementar o Projeto de implementação na escola dando
embasamento teórico nos grupos de estudos e hora atividade dos professores com a orientação e
acompanhamento do professor pedagogo da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VILMA CORDEIRO DA SILVA
ORIENTADOR: EMERICO ARNALDO DE QUADROS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: A escola inclusiva e o aluno disléxico.
Palavras-chave: Inclusão - Dislexia - Aprendizagem - Leitura - Aluno
Resumo: Discussão e reflexão a respeito da prática pedagógica inclusiva com o fim de colaborar
para o conhecimento do professor e assim contribuir na sua práxis em favor do aluno com
dislexia. Para isso, realizar maior integração entre os profissionais da sala comum e professora da
sala de recursos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O pedagogo como articulador entre a educação especial e o ensino regular frente à
dislexia.
Palavras-chave: Leitura - dislexia – aprendizagem.
Resumo: Percepção da ausência de conhecimento teórico na comunidade escolar sobre os
transtornos específicos de aprendizagem. Em especial a dislexia, distúrbio que afeta a leitura e
escrita e a dificuldade que docentes encontram ao se deparar com esses problemas no cotidiano
escolar. Assim, refletir e discutir a respeito da prática pedagógica inclusiva contribuirá para o
conhecimento do professor e conseqüente melhoria na qualidade das práticas em sala de aula
para o desenvolvimento educacional e social do aluno com dislexia. Na semana pedagógica,
exibição do filme indiano Zameen Par - Every Child is Special -Como Estrelas na Terra - Toda
Criança é Especial. Após, apresentação do projeto em slides. No grupo de estudos e horaatividade, reflexão envolvendo os textos elaborados para o material didático referentes ao tema.
Como aporte, documento contendo as Diretrizes da Educação Especial, Projeto Político
Pedagógico, Regimento Escolar e outros contendo características e estratégias para o disléxico.
No decorrer, propiciar maior integração entre os profissionais envolvidos objetivando troca de
experiências, com o professor da sala de recursos atuando como suporte para o professor da sala
comum, orientando nas adaptações que poderão ser realizadas nas atividades para o aluno
disléxico e verificação de possíveis mudanças na práxis do professor.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: WALDINEIA APARECIDA RODRIGUES PADILHA
ORIENTADOR: WALERIA FURTADO PEREIRA POSSOBOM
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
Artigo
Título: Recuperação de estudos: a prática escolar à luz de fundamentos teóricos Palavraschave: avaliação; recuperação; qualidade da aprendizagem; concepções; legislação.
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Resumo: O presente artigo é resultado da reflexão realizada em torno do tema da recuperação de
estudos. O tema foi eleito como centro de pesquisa em razão de significativos índices de
abandono e reprovação, como também aprovação por Conselho de Classe em um Colégio
Público do Paraná ao final do ano letivo de 2008, assim como pelas dificuldades apresentadas por
professores e professoras no que tange a realização da recuperação de estudos no processo de
avaliação da aprendizagem. Tem por objetivo principal melhorar a qualidade do processo ensino
aprendizagem e elevar o rendimento escolar dos alunos, através da investigação e diagnóstico da
prática da recuperação no referido colégio, assim como análise e reflexão sobre essa, na intenção
de pensar ações que possam contribuir para a mudança. Para isso, propõe-se estudos com
pedagogos e professores que compõe as equipes pedagógica e de coordenação de cursos
profissionalizantes do colégio em referência, procurando compreender a realidade escolar à partir
da análise da prática cotidiana, das concepções de avaliação e recuperação constantes no Projeto
Político Pedagógico, Regimento Escolar, Plano de Trabalho Docente e Registros do Livro de
Classe tendo como contraponto concepções progressistas/emancipadoras de escola, avaliação,
recuperação e legislação vigente. Por fim, a proposição da organização de Plano de Ação para o
ano de 2011 dos profissionais citados, objetivando ampliar a discussão e estudo sobre a
recuperação com os demais profissionais do colégio.
Produção Didático-pedagógica
Título: Recuperação de estudos: a prática escolar à luz de fundamentos
teóricos. Palavras-chave: Avaliação; recuperação; qualidade da aprendizagem
Resumo: A avaliação da aprendizagem na escola é uma ação pedagógica sobre a qual é
necessário refletir. Infelizmente essa prática ainda tem sido uma das causas que tem contribuído
para que a escola pública deixe de cumprir seu papel social que é ensinar, porque ainda classifica
e acaba excluindo os alunos. Ainda, identificamos que a prática de recuperação que deveria ser o
caminho adotado para ajudar na efetivação da aprendizagem, tem se revelado apenas um
momento burocrático, em que o aluno é submetido a um momento a mais de verificação, com o
objetivo de recuperar nota. Em virtude desse contexto, o presente trabalho propõe discutir
coletivamente sobre os referidos temas na intenção de compreender a prática que temos à luz de
fundamentos teóricos através dos quais seja possível a transformação da atual prática com a
melhora da qualidade da aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ZULEIDE PEREIRA VIEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: SUELI EDI RUFINI GUIMARAES
IES: UEL
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Artigo
Título: Motivação
Palavras-chave: Ensino médio noturno. Motivação. Intervenções
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma investigação sobre a falta de interesse pela
aprendizagem no contexto escolar. Em relação aos alunos do ensino médio do período noturno, a
falta de motivação é fonte de preocupações e de muitos debates entre os educadores. Foi
desenvolvido um estudo preliminar com o objetivo de implementar ações que melhorassem o
interesse dos estudantes. Foram aplicados questionários a fim de diagnosticar o interesse e
autoestima dos estudantes. Após o levantamento de informações com os alunos do ensino médio
noturno da escola, a respeito do que os motivava a ir à escola e do retorno para os professores
com uma palestra sobre o tema, organizou-se um grupo de estudos. Este foi composto por
professores voluntários, com o intuito de conhecer a motivação dos alunos, por meio de contato
com a literatura, debates e de levantamento ou elaboração de práticas de letivo. Ensino e
aprendizagem inovadores, visando a melhorar o envolvimento dos estudantes com a escola.
Nesse trabalho, o grupo buscou compreender a motivação dos alunos, identificando suas
qualidades e a percepção que dela se tem no contexto social, o que contribuiu para a
compreensão da realidade do processo ensino e aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido à luz
das teorias e estudos científicos que focalizam o problema da motivação. O resultado foi a
proposição de um plano de ação, com alternativas de solução contextualizadas com o
conhecimento científico e com a realidade da escola em questão.
Produção Didático-pedagógica
Título: Título Ensino médio noturno: A motivação dos estudantes
Palavras-chave: Ensino médio noturno/ Motivação/ Intervenções
Resumo: A falta de interesse pela aprendizagem no contexto escolar é um problema comum nos
diversos níveis de escolaridade. Em relação aos alunos do ensino médio do período noturno, é
motivo de preocupações e de muitos debates entre os educadores. Os professores que trabalham
com o Ensino Médio Noturno se deparam com uma realidade bastante preocupante, pois, os
alunos desse nível de ensino chegam à escola cansados e sem vontade de participar das
atividades propostas em sala de aula. Alegam ainda, falta de tempo para cumprir as tarefas e os
trabalhos solicitados para fazer em casa. Não percebem valor ou utilidade nos conteúdos
trabalhados e alguns desistem antes de concluir o ano letivo. Diante desse quadro, este projeto
tem como objetivo contribuir para a compreensão e análise da realidade da motivação de um
grupo de estudantes, matriculados no período noturno. Com base nas teorias contemporâneas da
motivação, serão levantados os tipos de motivação dos alunos e a sua percepção do contexto
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social. A partir de informações dessa realidade serão buscadas alternativas de intervenção
através de grupos de estudos.

