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Artigo
Título: Da Prática Escolar à pratica cidadã: A escola como instituição (re) socializadora
Palavras-chave: Socializar. Educação. Alunos. Escola. Aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar uma prática de ensino e pesquisa na área de
sociologia, proporcionada pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) mobilizando os
conceitos de socialização e ressocialização a partir de variáveis, tais como: Idade, sexo, estado
civil, paternidade/maternidade, família, local de moradia, acesso aos meios de transporte,
expectativa de vida profissional, motivação escolar, escolaridade, trabalho, renda e bens, saúde e
corpo, hábitos culturais e de lazer. O instrumento de coleta de dados foi aplicado nos meses de
Maio e Junho do ano de 2010, um total de 318 alunos distribuídos em doze turmas (noturno e
matutino) responderam aos quesitos propostos de um total de 372 alunos regularmente
matriculados no Colégio Estadual Jayme Canet, no município de Bela Vista do Paraíso, norte do
Paraná. Trazendo resultados que poderão ajudar os alunos com a compreensão, interação e troca
de conhecimentos entre o grupo da terceira idade local e os alunos. Alcançado pela
implementação de um projeto de prática docente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Análise do Perfil dos Alunos do C. E. Jayme Canet
Palavras-chave: Educação; alunos; Socializar; Escola.
Resumo: Para que possamos melhorar a relação com os nossos alunos é primordial que os
conheçamos não apenas superficialmente, mas sim, suas origens, como vivem, ou sobrevivem,
enfim com o conhecimento mais profundo do perfil dos nossos alunos, podemos e devemos
aproveitar a sua experiência de vida e construir com os mesmos os conhecimentos científicos
acadêmicos, levando-os a serem pessoas criticas, que tenham conhecimentos de seus direitos,
que saibam respeitar os direitos do próximo, que realmente possam um dia ser uma pessoa com a
plenitude de sua cidadania, melhorando não só o seu bem-estar, mas o de toda a comunidade
que o cerca.

