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DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ADAIRES MARIA SCHUCK 

ORIENTADOR: ANELIZE QUEIROZ AMARAL 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Representação de Resíduos Sólidos e a Educação Ambiental no Espaço 

Escolar 

Palavras-chave: Educação Básica. Educação Ambiental. Resíduos Sólidos 

Resumo: A referida pesquisa teve como objetivo verificar as representações dos 

alunos da Educação Básica acerca dos resíduos sólidos por meio de atividades 

de educação ambiental no espaço escolar. Para a verificação da efetividade do 

projeto dados foram coletados por meio de questionários e desenhos. Em 

seguida os dados foram submetidos a uma análise quanti-qualitativa de acordo 

com Flick (2004). Verificou-se a necessidade de possibilitar aos alunos uma 

reflexão sobre o papel de cada um no processo de preservação do meio 

ambiente. Conclui-se que as atividades propostas aos 35 alunos da 5ª série do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Lindoeste – PR oportunizaram 

discussões e o entendimento de que os cuidados com o meio ambiente, bem 

como com o espaço escolar são deles próprios e acima de tudo, dependem deles 

a mudança de seus hábitos, sendo que só assim poderão ainda acreditar que as 

gerações futuras irão usufruir de um meio ambiente equilibrado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental; Formação de Consciência Ecológica dos alunos da 

Escola Pública 

Palavras-chave: Preservação; Atitude;Aluno;Escola 

Resumo: O trabalho terá como objetivo verificar as representações dos resíduos 

sólidos utilizando atividades de educação ambiental no espaço escolar, 

elaborando material didático para sensibilizar os alunos na separação e 

destinação de resíduos produzidos diariamente nos mais diversos espaços e 

dentre eles, na escola, buscando metodologias que aproximem o conteúdo de 

estudo das suas vivencias e da sua realidade. Os dados serão levantados, por 

meio de questões e a coleta dos dados terá como objetivo a verificação do 

conhecimento prévio desses alunos referentes às questões ambientais e 



representações de resíduos. A base do trabalho a ser desenvolvido, será através 

de oficinas de estudos e deste estudo, serão elaborados modelos didáticos com 

materiais reutilizáveis e diversos objetos de uso diário. Desta forma, justifica-se 

a importância desenvolver o projeto, pois será oportunizada a reflexão sobre os 

impactos positivos gerados pela reutilização e a reciclagem dos resíduos e pelo 

poder da divulgação que este processo pode vir a ter junto aos familiares dos 

alunos e a comunidade dos arredores da escola onde será desenvolvida a 

proposta de intervenção pedagógica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ADIBE SAADE YOUSSEF SAID BERSE 

ORIENTADOR: ROSANE MARINA PERALTA 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Ações promotoras de hábitos saudáveis nas escolas: combate ao 

tabagismo na adolescência 

Palavras-chave: Combate ao Tabaco; Adolescência; Hábitos Saudáveis. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal levar à reflexão sobre a forma 

de combater o tabagismo entre jovens de 9º ano A. Contém fundamentação 

teórica para tal e explicita uma pesquisa-ação feita com alunos da oitava série 

do Ensino Fundamental. Esta pesquisa teve início com um levantamento de 

dados sobre o uso do cigarro entre esses adolescentes e seus familiares. Foi 

feito análise de situações, houve uma interação muito considerável entre – 

escola – aluno – família – comunidade. Houve acompanhamento e a participação 

de professores da rede pública através do GTR (Grupo de Trabalho em Rede). 

Tivemos uma grande parceria com a UEM (Universidade Estadual de Maringá), 

que monitorou esses alunos para exposição de uma feira, e também nos 

forneceu pessoal para palestras e material para que nossas atividades 

obtivessem êxito total. Esperamos que todo trabalho feito, venha a contribuir 

para que outros professores também tornem suas aulas mais interessantes. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: ESTRATÉGIAS PARA EVITAR O TABAGISMO ENTRE JOVENS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Jovens; Tabagismo; Escola. 

Resumo: Este projeto visa educar adolescente para serem adultos não 

fumantes e conscientes dos malefícios que o hábito de fumar causa ao indivíduo 

e à coletividade. Desta forma visa buscar formas de sensibilizar os alunos da 

oitava série dentro das atividades escolares, no sentido de orientar os mesmos 

dos males desse vício e suas consequências. O tabagismo é uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade evitáveis, principalmente as doenças 

cardiovasculares e respiratórias, tanto para o fumante quanto aos que o rodeiam, 

denominados fumantes passivos. Além de contribuir para a redução da 

longevidade, quando consumido na infância e adolescência tem consequências 

imediatas, sendo lesivo para a maturação e funções pulmonares, contribuindo 

também para o agravamento de outras doenças como a asma e as dislipidemias. 

Para estabelecer estratégias úteis para evitar/reduzir o tabagismo entre os 

escolares, as seguintes análises precisa ser feita: Como o aumento do 

tabagismo no contexto escolar, tem sido visto por pais, alunos, diretores, e 

professores? Quem é este escolar? O que ele espera do futuro? Perante tantas 

qualidades e desmotivações, quais são suas expectativas em relação ao 

mercado de trabalho, a escola ou ao futuro profissional? Que motivações fazem 

parte da vida desses jovem? Perante essas questões, tenho meta discutir esse 

assunto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ADOLFO FRANKE PAULI 

ORIENTADOR: Tatiana Peres de Assis Maia 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: UMA MELHOR APLICAÇÃO DA METODOLOGIA CIENTÍFICA NA 

AVALIAÇÃODO ENSINO DE CIÊNCIAS – CONHECENDO MELHOR A 

BIODIVERSIDADE 

Palavras-chave: Avaliação; ensino-aprendizagem; interação; aluno; professor. 



Resumo: A avaliação efetiva deve oportunizar o aluno a respostas que permitam 

a aprendizagem e o conhecimento a ser adquirido, não apenas a memorização 

para a hora da prova, causando medo e muitas vezes até constrangimento no 

momento da da avaliação. O erro nas respostas precisa ser considerado, é uma 

tentativa do aluno para chegar ao acerto, geralmente passa despercebido, o 

professor não avalia essa parte. É interessante a aplicação da avaliação 

continuada, não apenas nos finais do bimestre e sim ao finalizar cada assunto 

abordado, todo momento é uma oportunidade para observar o progresso do 

aluno diante dos conteúdos propostos pelo professor. De acordo com as 

respostas dadas pelo aluno é possível perceber que ele tem uma concepção 

diferente sobre o assunto abordado, isso é muito significativo no processo de 

ensino-aprendizagem e da avaliação na construção do conhecimento. A 

avaliação precisa se tornar um momento de interação entre professor e aluno, 

acabar com o medo da prova, evitar a forma punitiva e classificatória que impera 

na avaliação tradicional, causando o insucesso da educação de qualidade que 

tanto é almejada por todos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Biodiversidade 

Palavras-chave: Biodiversidade, interesse, aprendizado, avaliação. 

Resumo: O material didático visa oferecer ao educando oportunidade para 

conseguir entender melhor o conteúdo biodiversidade, que se torna muito difícil 

quando ministrado apenas em termos e nomes científicos e técnicos o que 

confunde muito. Com esse objetivo tentamos aplicar uma maneira diversificada 

em relação ao conteúdo onde se tem situações diferentes das cotidianas, 

buscando um maior interesse em relação ao assunto abordado. Tem-se a 

intenção em estimular o educando a ir em busca de novos conhecimentos 

relacionados as atividades desenvolvidas, fazendo com que haja um interesse 

maior em aprender, o que hoje está difícil. É possível melhorar o desempenho 

nas avaliações quando o assunto se torna interessante e atrativo a medida que 

vão surgindo os questionamentos que levam ao efetivo aprendizado e não 

simplesmente o lembrar para a hora da avaliação relacionada com a nota, 

fazendo com que não se aprenda, apenas se decore e não se fixa para saber. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ALOISIO JOSE METZLER 

ORIENTADOR: Reinaldo Francisco 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O ESTUDO DAS DIFERENTES FORMAS DE ENERGIAS NA 8ª SERIE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, energia, metodologia 

Resumo: O presente estudo foi desenvolvido junto aos professores da disciplina 

de Ciências, que atuam no Ensino Fundamental de uma escola da rede pública 

estadual. Optou-se pelo conteúdo estruturante energia, considerando a 

complexidade do mesmo e as dificuldades conceituais apresentadas pelos 

alunos. Este apresenta um referencial teórico que perpassa pelas várias formas 

de abordagem do ensino de ciências no ensino fundamental, sendo enfatizada 

a aprendizagem significativa como estratégia que favorece a aprendizagem 

nesta disciplina. Também é descrita a sequência de ações que foram 

desenvolvidas durante a implementação do projeto no estabelecimento de 

ensino, bem como as conclusões, denotando que muito há ainda a estudar no 

que se refere ao ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental. 

Durante o período de implementação foram priorizadas atividades com foco na 

aprendizagem significativa, considerando a possibilidade de contextualização do 

tema, bem como pelo fato de que possibilita ao aluno a reflexão de suas ações 

preparando-o para uma vivência de cidadania. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ESTUDO DAS DIFERENTES FORMAS DE ENERGIAS NA 8ª SERIE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Energia; formas de energia; prática docente. 

Resumo: Este caderno temático, tomou como base os princípios contidos nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais, relativos ao conteúdo estruturante energia, 

que faz parte do conteúdo programático referente a oitava série do Ensino 

Fundamental. O presente estudo tem o propósito de provocar a busca de novos 

conhecimentos na tentativa de compreender o conceito energia no que se refere 



às suas várias manifestações, como por exemplo, energia mecânica, energia 

térmica, energia elétrica, energia luminosa, energia nuclear, bem como os mais 

variados tipos de conversão de uma forma em outra. O trabalho será aplicado 

junto aos docentes que atuam na disciplina de Ciências nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, e posteriormente aos alunos. A aplicação é relevante, 

considerando que permitirá a ampliação de conceitos relativos à disciplina de 

Ciências, bem como possibilitar uma abordagem transversal em relação ao tema 

contemporâneo “Meio Ambiente”.Será utilizada a metodologia da aprendizagem 

significativa, que consiste em uma teoria desenvolvida por David Ausubel, que 

vai contra o que se entende por aprendizagem mecânica. A aprendizagem 

significativa toma como ponto de partida o conhecimento que o aluno já detém 

sobre determinado tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ANA CECCATTO OPPERMANN 

ORIENTADOR: Diesse Aparecida de Oliveira 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Uso do lúdico como recurso para aprendizagem de Ciências 

Palavras-chave: Metodologia; Ludicidade; Ensino de Ciências. 

Resumo: Mudanças culturais e visões de mundo da sociedade transformam o 

homem na forma de entender e agir. Neste contexto, o ensino de Ciências deve 

estar bem situado, necessitando inovações, deixando de lado métodos rotineiros 

e mecânicos. Diante deste quadro, o presente estudo usa o Lúdico como uma 

importante ferramenta metodológica para tornar o ensino de Ciências mais 

atraente e prazeroso. Para tanto, foram propostas atividades lúdicas 

relacionadas aos conteúdos estruturantes do 6º ano do ensino fundamental, 

conforme as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE). Para a 

elaboração desta proposta de trabalho, primeiramente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre o lúdico, sua importância no processo de ensino-

aprendizagem. Na sequência houve adaptação de conteúdos a diferentes tipos 

de atividades lúdicas organizadas em uma unidade didática. A pesquisa foi 

desenvolvida com estudantes do 6º ano do Colégio Estadual Pe. José de 



Anchieta, no município de São Jorge D’Oeste, Paraná. Os resultados obtidos 

demonstraram que o usado lúdico é uma metodologia diferenciada e motivadora 

que promove a aprendizagem significativa para os alunos. Durante a aplicação 

do projeto foi possível perceber o interesse por parte dos alunos pelos jogos e o 

lúdico de maneira geral, ajudando a criar entusiasmo sobre os conteúdos 

abordados, de forma motivadora e integradora, despertando também a 

colaboração, a socialização e a vida em grupo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: USO DO LÚDICO COMO RECURSO PARA A APRENDIZAGEM DE 

CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Lúdico; Ensino de Ciências; Metodologia. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica vem apresentar aos professores 

e alunos uma alternativa para que a aprendizagem aconteça. Aos alunos para 

que sintam interesse e reconheçam a importância de aprender, pois estarão 

desenvolvendo as atividades de uma maneira diferente e descontraída. Aos 

professores um desafio no processo educacional, pois trabalhar com o lúdico é 

uma maneira de rever conceitos e métodos, é algo novo e por isso causa 

insegurança. Sendo assim, é estimulante, para aqueles que ousam uma 

mudança de postura na prática pedagógica. É uma forma de apresentar 

estratégias que utilizem o lúdico como metodologia no ensino de Ciências nas 

5ª séries (6º ano) do Ensino Fundamental, despertando a curiosidade, levando 

o educando a participar ativamente das atividades desenvolvidas, tendo o 

educador como agente das mudanças pedagógicas. Será dada ênfase ao 

Conteúdo Específico Água, onde serão desenvolvidas atividades lúdicas como: 

jogos, brincadeiras, experiências, questionamentos, sempre buscando a 

participação dos alunos, para que relacionem os conceitos pré-existentes com 

novos e assim aprendam com prazer e significação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ANA LUCI ONETTA 

ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos 

IES: UNICENTRO 



Artigo  
Título: O ENSINO DO SISTEMA SOLAR COM A UTILIZAÇÃO DE MAPAS 

CONCEITUAIS E ATIVIDADES LÚDICAS, TENDO COMO BASE A TEORIA DA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

Palavras-chave: Sistema Solar; Mapas Conceituais; Lúdico. 

Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados obtidos na aplicação de 

mapas conceituais e jogos, com o conteúdo básico Sistema Solar, em turmas de 

6º ano do Ensino Fundamental. O ensino tradicional dos conteúdos da disciplina 

de Ciências tem feito com que esta seja vista como um produto acabado e 

inquestionável, desenvolvendo no aluno uma aprendizagem mecânica, com 

pouca retenção e compreensão. A aplicação de diferentes metodologias de 

ensino, voltada para uma educação mais dinâmica e, objetivando uma 

aprendizagem significativa, visa superar essas falhas. Para isso, como 

ferramentas de apoio no processo de ensino foram utilizados recursos 

instrucionais como mapas conceituais e atividades de caráter lúdico, como os 

jogos. Aplicou-se um pré-teste e um pós-teste para verificação dos 

conhecimentos prévios e os adquiridos sobre o conteúdo trabalhado. A 

abordagem dos conteúdos ocorreu de forma integradora, permitindo um ensino 

mais contextualizado, levando o discente a estabelecer relações entre os 

conceitos científicos escolares das diversas áreas do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ensino do Sistema Solar com a utilização de mapas conceituais e 

atividades lúdicas, tendo como base a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Palavras-chave: Sistema Solar, Mapas Conceituais, Lúdico. 

Resumo: Esta proposta de trabalho baseia-se nas Diretrizes Curriculares de 

Ciências do Estado do Paraná, com o conteúdo básico Sistema Solar, em turmas 

de 5ª série do Ensino Fundamental. O ensino tradicional dos conteúdos da 

disciplina de Ciências tem feito com que esta seja vista como um produto 

acabado e inquestionável, desenvolvendo no aluno uma aprendizagem 

mecânica, com pouca retenção e compreensão. A aplicação de diferentes 

metodologias de ensino, objetivando uma aprendizagem significativa, visa 

superar essas falhas. Para isso, como ferramenta de apoio no processo de 

ensino e na avaliação será utilizado recursos instrucionais como mapas 



conceituais, também serão proporcionado atividades de caráter lúdico, como 

jogos, sendo um instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem. 

Aplicar-se-á um pré-teste e um pós-teste para verificação dos conhecimentos 

prévios e os adquiridos sobre o conteúdo trabalhado. A abordagem dos 

conteúdos far-se-á de forma integradora, permitindo um ensino mais 

contextualizado, levando o discente a estabelecer relações entre os conceitos 

científicos escolares das diversas áreas do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ANDREIA DE FATIMA SILVA 

ORIENTADOR: Paulo Sergio Meira Rocha 

IES: FAFIUV 

Artigo  
Título: Algumas Influências da Lua sobre a Terra 

Palavras-chave: Fases da Lua; Marés; Eclipses; Atividade experimental 

Resumo: Este artigo traz o resultado da análise da aplicação da unidade 

didática: \" Influências da Lua sobre a Terra” que foi elaborada dentro dos 

conteúdos de ciências das Diretrizes Curriculares do Paraná 2008, como uma 

das tarefas do PDE 2010 em que se procurou levantar informações por meio de 

pesquisa bibliográfica sobre os temas: Fases da Lua, Marés e Eclípses , bem 

como da metodologia da caixa de papelão, que representa a Lua, o Sol e a Terra, 

e demonstração com alunos que representam o Sol, Terra e Lua, bem como os 

movimentos que esses astros fazem. A unidade didática foi aplicada a alunos de 

5ª série (6° ano), de uma escola pública paranaense. Durante a implementação 

também socializou-se a unidade didática no GTR (grupo de trabalho em rede) 

aos professores das escolas públicas estaduais do Paraná, em que entraram em 

contato com a unidade didática elaborada, e contribuiram com suas opiniões e 

análises, assim como sugestões de melhoria da mesma. Com este artigo chega-

se à conclusão de que as metodologias aplicadas são importantes para o ensino 

de Astronomia, quando direcionadas para temas bem específicos. Uma boa 

interação e apresentação oral é imprescindível para a eficácia da metodologia , 

o professor faz toda a diferença na apresentação de um tema e da metodologia, 

tornando-se, portanto, relevante na aprendizagem dos alunos. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Influências da Lua sobre a Terra 

Palavras-chave: Fases da Lua; Marés; Eclipses; Atividades Experiementais. 

Resumo: A Astronomia sempre esteve ligada ao desenvolvimento do 

pensamento humano, possibilitando o avanço tecnológico. Fazer através de 

atividades práticas (demonstrações , modelos) e metodologias tradicionais a 

explicação das influências da Lua sobre a Terra verificando a aprendizagem dos 

alunos é uma maneira de se desmistificar as influências que a Lua exerce sobre 

a Terra. O projeto será aplicado com os alunos de três 5ªs séries no período da 

manhã do Colégio Estadual José de Anchieta. Inicialmente um questionários pré 

teste, a pesquisa com base nesses testes é de caráter quantitativo pois contará 

com o número de acertos, erros dos alunos que os fizerem antes e depois das 

explicações e também qualitativo uma vez que fará a observação da qualidade 

das respostas corretas principalmente após as demonstrações. Logo após o 

questionário os alunos serão divididos em duas turmas: uma turma controle que 

inicialmente terá explicações a outra turma será chamada de turma experimental 

a qual inicialmente terá contato com os modelos produzidos mostrando os 

fenômenos das fases da Lua, eclipses e marés, bem como as demonstrações 

desses fenômenos representados pelos próprios alunos. Pretende-se que os 

alunos observem e manipulem os modelos na sala de aula formulando teorias e 

chegando a conclusões sobre do fenômeno que está sendo representado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA VILVERT MARTINS 

ORIENTADOR: Sonia Trannin de Mello 

IES: UEM 

Artigo  
Título: UMA ÓTICA SOBRE NUTRIÇÃO, HÁBITOS ALIMENTARES 

SAUDÁVEIS E CIDADANIA NA QUALIDADE DE VIDA 

Palavras-chave: hábitos alimentares saudáveis; mudança de comportamento; 

cidadania. 



Resumo: A alimentação é uma das necessidades básicas do ser humano, sendo 

primordialmente importante no período da infância e da adolescência, devido 

este ser o responsável pela transformação e desenvolvimento dos aspectos 

intelectuais, físico, social e emocional. Compreende-se alimentação como a 

ação de “alimentar ou nutrir” o corpo humano, sendo assim uma forma de 

sustentar o organismo. As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná 

(DCEs) apresentam conteúdos básicos que abordam conceitos científicos 

escolares para a aprendizagem do tema. Diante deste impasse, além de 

pesquisa em internet, jornais e revistas, questionários e discussões em grupo, 

usamos como apoio a Pirâmide Alimentar adotada pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em 1992. Durante todo o 

desenvolvimento do projeto trabalhamos também o tema: Direitos e deveres do 

cidadão na qualidade de vida pessoal e social. Com relação ao tema alimentação 

verificamos o entendimento, por parte dos alunos, de que cada família possui um 

hábito alimentar próprio, mas que é possível adequá-lo para obtenção de uma 

dieta saudável, nutritiva e saborosa e, não necessariamente, onerosa. Com 

relação ao tema cidadania percebemos um despertar dos alunos para as 

questões sociais e políticas que envolvem a escolha e a compra dos alimentos, 

sua entrega e o preparo da merenda que é servida na escola. Concluímos que 

a semente “alimentação saudável e papel fiscalizador do cidadão para uma 

sociedade mais justa” foi lançada em solo fértil, contudo deve ser ainda muito 

trabalhada e discutida para que cresça e reproduza. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA ÓTICA SOBRE NUTRIÇÃO, HÁBITOS ALIMENTARES 

SAUDÁVEIS E CIDADANIA NA QUALIDADE DE VIDA 

Palavras-chave: Hábitos alimentares; alimentação; saúde; alunos 

Resumo: A intervenção deste projeto está respaldada na necessidade de 

conhecer o motivo pelo qual os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental 

encontram rejeição dos hábitos alimentares adequado para sua saúde. 

Conhecer essa relevância da alimentação é um ponto positivo para sua futura 

saúde. Sendo que é neste período do educando que podemos conscientizar para 

que ele possa adquirir bons hábitos alimentares e prática de uma dieta saudável. 

A qualidade da alimentação é uma preocupação não só dos pais, e docentes, 



mas também da sociedade, pois são inúmeros os problemas de saúde 

associados à questão alimentar. As Diretrizes Curriculares Estaduais 

consideram necessárias “a ênfase nas ações preventivas adotadas pelo sujeito 

em seu estilo de vida, em suas atitudes e em seu comportamento como fatores 

determinantes na manutenção da própria saúde e da coletiva”. Utilizando o 

conhecimento prévio sobre o tema, fazendo relações elaborando hipótese, e 

construindo sua própria pirâmide alimentar incluindo nutrição e bons hábitos 

alimentares. Sendo assim o educando chegará a uma alimentação equilibrada e 

saudável e sem a interferência direta de uma pessoa mais experiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ANGELINA VENDRUSCULO 

ORIENTADOR: Juliano Cordeiro 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Utilização do adubo orgânico na horta escolar 

Palavras-chave: Educação Ambiental; ensino; adubação orgânica. 

Resumo: Este artigo objetiva socializar uma pesquisa desenvolvida junto aos 

alunos do ensino Fundamental do Colégio Estadual Irmão Isidoro Dumont, em 

Itapejara do Oeste/PR, no ano 2011, sobre a importância da utilização do adubo 

orgânico na horta escolar, viabilizada pelo Programa Desenvolvimento 

Educacional (PDE 2010), da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. A 

educação ambiental deve estar inserida em todas as etapas do processo de 

ensino – aprendizagem na vida dos educandos para que os mesmos assimilem 

a importância de sua existência nas relações diretas e indiretas que realiza com 

o meio ambiente biótico e abiótico. A falta de preocupação com a destinação dos 

resíduos produzidos em nossas casas, escola, trabalho, ou seja, todos aqueles 

decorrentes da atividade humana tem se tornado evidente na sociedade atual. 

No estudo das temáticas ambientais dentro da educação ambiental devemos 

fornecer ao público alvo o conhecimento das inter-relações entre seres 

humanos, suas culturas e o meio físico buscando o equilíbrio entre todos os 

elementos. O estudo teve a finalidade de realizar um diálogo entre teoria e 

prática com um grupo estudantes sobre a forma de perceber o meio onde estão 



inseridos, a importância de se ter um local limpo, organizado e equilibrado. 

Aproveitando os resíduos para adubação orgânica, com isso contribuindo para 

diminuir o acúmulo de lixo nos lixões públicos ou a céu aberto. As atividades 

desenvolvidas envolveram alunos, professores e comunidade, ensinando a 

todos a importância da preservação e a utilização de resíduos vegetais para a 

elaboração de composto orgânico para adubação de horta doméstica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Utilização do adubo orgânico na horta escolar 

Palavras-chave: Ciências; resíduos sólidos; compostagem 

Resumo: Esta unidade didática traz conteúdos e atividades sobre educação 

ambiental. Em um primeiro momento investiga-se a forma como você aluno, 

percebe o meio onde está inserido (escola e/ou casas) e quais ações tem feito 

para manter o local onde vive limpo, organizado e equilibrado. É obrigação de 

todo ser humano a preservação do Planeta. A sugestão das atividades tem como 

base o aproveitamento dos resíduos para adubação orgânica (compostagem), 

com isso contribuindo para diminuir o acúmulo de lixo nos lixões públicos ou a 

céu aberto. A educação ambiental deve estar inserida em todas as etapas do 

processo de ensino-aprendizagem, para que o aluno assimile a importância de 

sua existência nas relações diretas e indiretas que realiza com o meio ambiente. 

A falta de atenção com o destino dos resíduos produzidos nas residências, nas 

escolas e nos locais de trabalho, ou seja, todos aqueles decorrentes da atividade 

humana tem gerado sérios problemas para a sociedade atual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA DE ALMEIDA DALLAGO 

ORIENTADOR: Lucila Akiko Nagashima 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: ABORDAGEM MULTIMODAL: uma busca para a aprendizagem 

Palavras-chave: Multimodos de Representações; Aprendizagem Significativa; 

Mapas Conceituais. 



Resumo: A busca constante de uma melhor qualidade de ensino que propicie 

uma aprendizagem mais significativa é o objeto de pesquisa deste projeto, que 

investigou as potencialidades na utilização de multimodos de representações 

como modalidades didáticas para a obtenção de uma aprendizagem que fosse 

significativa. Para alcançar esses objetivos foram usadas duas ferramentas, a 

semiótica com grande variabilidade linguística nos multimodos de 

representações e os mapas conceituais como recurso facilitador e instrumento 

de avaliação dessa aprendizagem. O desenvolvimento do projeto ocorreu no 

segundo semestre de 2011 em duas turmas do 8º ano do Colégio Estadual 

Santos Dumont - Ensino Fundamental e Médio, no município de Paranacity, 

Estado do Paraná. A amostra contou com 30 alunos, sendo quinze estudantes 

do 8º ano A e quinze do 8º ano B. A partir da análise comparativa entre os mapas 

conceituais construídos pelos alunos, pré e pós às modalidades didáticas 

aplicadas, obtiveram-se informações que demonstraram uma evolução gradual 

na estrutura cognitiva dos estudantes expressas na ampliação e qualificação dos 

conceitos adquiridos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Abordagem Multimodal: uma busca para a aprendizagem 

Palavras-chave: Multímodos de representações; Aprendizagem significativa; 

Mapa conceitual. 

Resumo: No atual contexto de mudanças nas possibilidades comunicativas da 

sociedade globalizada, observa-se uma geração de impactos sobre programas 

curriculares e materiais didáticos, levando educadores e estudiosos a procurar 

novos pilares que sustentem o ser da modernidade nessa trajetória de busca de 

um conhecimento em meio à tecnologia. Para assegurar que isso aconteça, o 

saber escolar deve superar os componentes tradicionais na relação que mantém 

com o conhecimento, possibilitando métodos de ressignificação às informações 

e aos aspectos da realidade ao qual o processo pedagógico está inserido. Assim, 

é necessária a busca de um recurso para a construção de significações nas salas 

de aula que venha despertar interesse no aluno, motivando-o a aprender. Nesse 

aspecto o presente projeto tem como objetivo proporcionar encaminhamentos 

metodológicos diferenciados por meio de variadas linguagens, ou seja, 

multímodos de representações, buscando propiciar as condições favoráveis à 



aprendizagem, para que esta se torne significativa. No percurso dessa 

abordagem, a utilização de mapas conceituais como recurso e obtenção de 

evidências dessa aprendizagem juntamente com multímodos de representações 

como estratégia didática se completa fechando o ciclo no decorrer da pesquisa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA PAULA PERES GARCIA 

ORIENTADOR: Edmara Aparecida Baroni 

IES: UEM 

Artigo  
Título: “DINÂMICA DO OVO” COMO UMA ESTRATÉGIA PARA 

CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ 

INDESEJADA – APLICAÇÃO AOS ALUNOS DA SÉTIMA SÉRIE DO COLÉGIO 

ESTADUAL DR. JOSÉ GERARDO BRAGA – DA CIDADE DE MARINGÁ 

Palavras-chave: Adolescência; Métodos Contraceptivos; Dinâmica do Ovo; 

Gravidez na adolescência 

Resumo: A gravidez indesejada é um problema que atinge um número grande 

de adolescentes. Portanto, a escola, junto com a família, precisa assumir a 

responsabilidade de informar sobre os métodos contraceptivos e os riscos de 

uma gravidez indesejada. Levando em conta esse contexto, nosso trabalho teve 

como objetivo associar informações sobre o sistema reprodutor e métodos 

contraceptivos, com a aplicação de uma dinâmica de conscientização, chamada 

“dinâmica do ovo”, dinâmica essa que possibilita trabalhar, de forma efetiva, as 

questões relacionadas com a maternidade/paternidade precoce, pela 

“confecção” e cuidado de um “bebê ovo”. A intervenção foi feita nos alunos da 

sétima série, turmas A e B, ano de 2011, do Colégio Estadual Dr. José Gerardo 

Braga, Maringá, Paraná. Observamos, pela participação, motivação e interesse 

dos alunos, que a realização da dinâmica, foi relevante para que esses 

adolescentes percebessem que um filho merece atenção, cuidados, amor e 

muita dedicação. Na última etapa do trabalho, foi aplicado um questionário, com 

o objetivo de analisar como foi a experiência da dinâmica. Os resultados 

evidenciaram que a maioria dos adolescentes não se considera apta para cuidar 

de uma criança e que, no caso de acontecer uma gravidez, a família seria o seu 



apoio. Pela manifestação dos alunos, tanto na palestra, como na vivência 

durante a “dinâmica do ovo”, junto com os relatos, na forma de discussão aberta 

entre as duplas, acreditamos que aplicação da “dinâmica do ovo”, associada a 

outras atividades de prevenção, possibilita aos adolescentes, ampliarem e 

melhorarem seu conhecimento sobre os vários aspectos relacionados à gravidez 

na adolescência, favorecendo assim um melhor aprendizado quanto aos 

aspectos reprodutivos da sexualidade, evitando assim uma gravidez indesejada 

nessa fase da vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DINÂMICA DO OVO – UMA ESTRATÉGIA PARA CONSCIENTIZACÃO 

DA IMPORTÂNCIA DA PREVENCÃO DE UMA GRAVIDEZ INDESEJADA 

Palavras-chave: Adolescência; Gravidez indesejada; Informação; Prevenção 

Resumo: Considerando que a adolescência é uma fase marcada por grandes 

mudanças físicas e psicológicas; que a iniciação sexual tem ocorrido cada vez 

mais cedo na vida dos adolescentes; que nem sempre o adolescente tem 

orientação sexual adequada; que o índice de gravidez em adolescentes é 

preocupante; que a gravidez antes dos 16 anos é problemática, tanto do ponto 

de vista físico quanto psíquico, além do social e econômico, nossa expectativa é 

que esse projeto possa contribuir para a formação dos alunos da sétima série do 

Colégio Estadual Dr. José Gerardo Braga, dando a esses adolescentes 

ferramentas para prevenir uma gravidez indesejada. Para tanto, na primeira 

etapa desse projeto será realizada uma aula expositiva através de uma palestra 

com material didático. Na segunda etapa será realizada uma dinâmica com os 

alunos, chamada de “dinâmica do ovo” com o objetivo de melhorar a percepção 

dos mesmos quanto a importância das informações que eles receberam na 

primeira etapa. Essa etapa, objetiva também propor alternativa metodológica 

que possa contribuir para a informação e a prevenção da gravidez na 

adolescência. As atividades realizadas pelos alunos serão fotografadas e 

colocadas no mural da escola 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: BENEDITO BERALDO MARTINS 



ORIENTADOR: Hilton J. S. de Azevedo 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: PLANTAS MEDICINAIS: CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO 

Palavras-chave: plantas medicinais; cuidados com plantas medicinais; 

utilização das plantas. 

Resumo: O presente artigo pretende revisar conceitos e propiciar aos 

educandos um melhor entendimento e conhecimento sobre plantas medicinais 

mais utilizadas pela população local no município da Lapa, Estado do Paraná. O 

artigo focaliza a maneira recomendada do uso das mesmas, objetivando 

transformar estes educandos em multiplicadores de orientações sobre o uso 

correto das plantas medicinais em suas comunidades. Por muitos anos, as 

plantas medicinais vem sendo utilizadas pelas mais diversas culturas no mundo 

inteiro e no Brasil não podia ser diferente, visto que, com a biodiversidade 

existente em nosso país, as plantas acabaram por virar objetos de estudo para 

muitos cientistas, que procuram catalogar e identificar suas propriedades, 

principalmente as usadas no dia-a-dia. A metodologia utilizada será a pesquisa 

bibliográfica e de campo, associada com debates entre os estudantes e com 

interação entre educandos e comunidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Plantas Medicinais: Cuidados na Utilização 

Palavras-chave: Plantas medicinais; cuidados com as plantas medicinais; 

ciência e as plantas medicinais. 

Resumo: Por muitos anos, as plantas medicinais vêm sendo utilizadas pelas 

mais diversas culturas no mundo inteiro e no Brasil não podia ser diferente, visto 

que, com a biodiversidade existente em nosso país, as plantas acabaram por 

virar objetos de estudo para muitos cientistas, que procuram catalogar e 

identificar suas propriedades, principalmente as usadas no dia-a-dia. É neste 

sentido que o presente projeto pretende atuar, propiciando aos educandos um 

melhor entendimento e conhecimento sobre as plantas medicinais mais 

utilizadas pela população local, focalizando na maneira correta do uso das 

mesmas, com o objetivo de transformar estes educandos em multiplicadores de 

orientações sobre o uso correto das plantas medicinais em suas comunidades. 



A metodologia utilizada será em forma de pesquisas bibliográficas e de campo, 

associada com debates entre os estudantes e com interação entre educandos e 

comunidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CARMEN LUCIA DA SILVA GARCIA 

ORIENTADOR: Cristina Lucia Sant'Ana Costa Ayub 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Sexualidade feminina: uma questão de cidadania 

Palavras-chave: Sexualidade feminina, atitude, corpo, violência, higiene 

Resumo: O presente artigo é fruto de estudos e de reflexões realizadas com 

alunas da 7ªsérie/8ºano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Padre 

Carlos Zelesny, na cidade de Ponta Grossa-Pr acerca de questionamentos 

trazidos à tona, quanto à preservação da integridade de meninas face à violência 

e ao problema da gravidez precoce. Quando as pequenas coisas começam a ter 

mais valor, e o cuidado pelo seu próprio corpo torna-se mais efetivo; cria-se um 

respeito também com as demais pessoas ocorrendo o equilíbrio, e então tudo 

passa a ser natural. Esse artigo apresenta todo o trabalho realizado desde o 

projeto, o caderno temático com seus oito textos e oito dinâmicas, a 

implementação na escola e a contribuição dos professores participantes do GTR 

(grupo de trabalho em rede) e fica fácil compreender que os professores 

comungam das mesmas opiniões e que existe sim, muita vontade de trabalhar 

em prol de nossas adolescentes visando um futuro melhor com consciência no 

despertar da juventude e no crescimento de um Brasil cada vez mais forte no 

quesito de uma educação para a cidadania. Com esse artigo deixo minha 

contribuição para que a educação possa realmente atingir seus verdadeiros 

objetivos, para que as adolescentes possam crescer na sua plenitude 

educacional e os professores possam ter mais um apoio de trabalho em suas 

aulas e venham contribuir também num futuro próximo com novas informações, 

enriquecendo ainda mais o nosso estudo sobre a sexualidade feminina. Porém 

é preciso perceber realmente quais áreas estão precisando de mais atenção 

para não cair nos vazios e acabar por não resolver os verdadeiros problemas da 



escola e assim sufocá-la com coisas desnecessárias só pra mostrar que a escola 

tem projetos, porém não se vê resultados. Sexualidade na escola sim, violência 

e gravidez precoce na escola não! 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sexualidade feminina: uma questão de cidadania 

Palavras-chave: sexualidade; feminina; atitude; violência; corpo 

Resumo: Sabe-se que a sexualidade é uma necessidade do ser humano e não 

pode ser separada dos outros aspectos da vida. Possibilita encontros e 

experiências, influencia pensamentos, sentimentos e ações ligadas à saude 

física e mental das jovens. Verifica-se que a sexualidade feminina não vem 

sendo priorizada pelas famílias e é papel da escola desenvolver um trabalho 

voltado a essa temática, garantindo conhecimento para prevenção de violência 

e gravidez precoce . Portanto, o objetivo desse caderno temático é proporcionar 

às jovens do Colégio Estadual Padre Carlos Zelesny, informações importantes 

sobre o funcionamento de seu corpo visando contribuir com dados que venham 

a auxiliá-las na condução da sua própria vida. para que ocorra o 

desenvolvimento da proposta serão realizadas dinâmicas voltadas à saude 

corporal e mental com alunas das 7ª séries. Espera-se que as alunas, nessa 

nova vivência da sexualidade, percebam uma construção da identidade feminina 

com perspectiva para o futuro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CELIA LUIZA FABRICIO CAROLINO 

ORIENTADOR: Wagner Jose Martins Paiva 

IES: UEL 

Artigo  
Título: A Biodiversidade no Contexto Escolar e na Comunidade 

Palavras-chave: Biodiversidade; Escola; Comunidade 

Resumo: A finalidade do presente estudo foi identificar na comunidade local, 

familiares dos alunos (as), do Colégio Estadual Dr. Rebouças de Rio Bom, o 

nível de conhecimento e entendimento sobre temas ambientais, no que se refere 

ao conhecimento e a percepção dessas pessoas sobre as mudanças ocorridas 



no seu meio ambiente. . Foi pesquisado um grupo de 16 pessoas, sendo 11 do 

gênero feminino e cinco do gênero masculino, com a média de idade de 40 anos. 

A pesquisa para a coleta de dados foi realizada através de um questionário, com 

questões referentes à Biodiversidade, Desenvolvimento Sustentável e Recursos 

Naturais, aplicados pelos alunos aos seus familiares.Os dados revelaram que a 

comunidade local necessita de informação e conscientização voltada para a 

Educação Ambiental, ou seja, demandando a emergência de conhecimento para 

apreender e entender os riscos ambientais que se intensificam. Portanto, a 

educação ambiental tem função transformadora na qual a co-responsabilização 

dos indivíduos torna-se essencial para modificar um quadro de crescente 

degradação ambiental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CENIA DOMINGUES DA ROSA 

ORIENTADOR: Akemi Teramoto de Camargo 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: ALIMENTAÇÃO CORRETA: A ALEGRIA DE SER SAUDÁEL 

Palavras-chave: ¨ALIMENTAÇÃO¨; ¨PIRÂMIDE ALIMENTAR¨; ¨FAST-FOOD¨; 

¨HÁBITOS ALIMENTARES¨. 

Resumo: Atualmente, devido à transição alimentar para hábitos alimentares 

menos saudáveis, justificado pela “falta de tempo” e comodidade pela facilidade 

de aquisição de alimentos industrializados e prontos para o consumo, as famílias 

estão comprometendo a saúde de seus familiares. Sabe-se que uma 

alimentação inadequada pode causar dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, além de causar doenças como obesidade, diabetes, 

hipertensão e doenças cardíacas. O projeto está embasado no estudo da 

importância dos alimentos, a sua composição, usando a pirâmide alimentar e 

apresentando uma metodologia de ensino para o entendimento da relação da 

alimentação e a saúde. Foi desenvolvido com alunos do 8º ano (antiga 7ª série) 

do Colégio Estadual General Antonio Sampaio Ensino Fundamental e Médio da 

cidade de Ponta Grossa-PR. O trabalho foi desenvolvido com a aplicação de um 

questionário verificando-se assim como os alunos estão se alimentando, 



confecção da pirâmide alimentar onde os alunos trabalharam em equipe 

sociabilizando-se, explicação da horta familiar desta forma envolveu também a 

família, apresentação de vídeos educativos acompanhados de reflexões do tema 

e pesquisa científica sobre “fast food” e alimentação saudável que foi realizada 

utilizando-se dos meios tecnológicos, como os computadores da escola. Foi 

observado que essas atividades auxiliaram na aquisição de conhecimentos dos 

alunos sobre os alimentos e a importância da mudança de hábitos alimentares 

de maneira saudável e prazerosa. 

 

Produção didático-pedagógica 
Título: ALIMENTAÇÃO CORRETA: A ALEGRIA DE SER SAUDÁVEL 

Palavras-chave: ¨ALIMENTAÇÃO CORRETA¨; ¨FAST-FOOD¨; ¨PIRÂMIDE 

ALIMENTAR¨; ¨ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL¨. 

Resumo: O homem depende e dependerá sempre dos alimentos para viver, 

desde o nascimento até a velhice temos uma íntima ligação com a comida, que 

fornecem elementos nutritivos fazendo com que ocorra o desenvolvimento do 

organismo, dando energia e também é indispensável para podermos viver, 

sobreviver, conservar e mantermos a nossa saúde. Para nos alimentar é 

importante sabermos combinar os nutrientes que venham a garantir o bom 

funcionamento do nosso corpo e garantir a saúde. Dentro da proposta o material 

didático terá o estudo da importância dos alimentos, incluindo os carboidratos, 

lipídeos, proteínas, água, sais minerais e vitaminas, a nova pirâmide alimentar e 

a pirâmide alimentar brasileira. A preocupação em relação à alimentação correta 

nos mostra caminhos que podemos percorrer em busca de melhor saúde como, 

por exemplo, planejar uma horta caseira. Buscando refletir sobre o que estamos 

ingerindo em nossa alimentação diária, e praticar exercícios, fugindo de 

sedentarismo, chegaremos a uma alimentação mais saudável. 

 
 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CENIRA MARIA DE LIMA 

ORIENTADOR: Cassiana Baptista Metri 



IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: ESTUDO E CONSCIENTIZAÇÃO ATRAVÉS DA DISCIPLINA DE 

CIÊNCIAS: UMA ABORDAGEM SOBRE ASPECTOS DE SAÚDE DIANTE DA 

VERMINOSE BICHO GEOGRÁFICO 

Palavras-chave: Verminoses; bicho geográfico; aprendizagem; conscientização 

Resumo: Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa-ação 

desenvolvida e implementada a partir do tema: encaminhamentos metodológicos 

para o ensino de ciências em verminoses no sétimo ano do ensino fundamental. 

Objetivou-se explorar o conteúdo de verminoses com os educandos, uma vez 

que, os mesmos necessitam de uma abordagem diferenciada, pois são os 

principais atingidos pelo “bicho-geográfico”. A pesquisa foi desenvolvida e 

implementada no Colégio Estadual 29 de abril, Ensino Fundamental e Médio, no 

município de Guaratuba, o qual compreende uma cidade litorânea, onde a 

própria população, somada ao grande número de turistas, tem o hábito de levar 

os cães para passear na praia. Uma grave consequência desse hábito é a 

contaminação da areia da praia pelas fezes contaminadas dos cães. As larvas 

do verme que ocasiona o “bicho geográfico” penetram na pele e migram no local, 

provocando reações inflamatórias. As crianças são as mais atingidas, pois têm 

um maior contato com a areia da praia. Neste sentido, a problemática desta 

pesquisa, que está relacionada à saúde, envolveu a comunidade como um todo, 

com práticas de ensino e aprendizagem que levaram os alunos a refletir 

criticamente. Ultrapassando os limites do conhecimento científico, 

proporcionando juntamente a conscientização sobre o “bicho geográfico” e sobre 

a saúde. É fundamental intervir na realidade dos educandos com práticas de 

ensino que relacionem a ciência com a sociedade, proporcionando também a 

sistematização do conhecimento científico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estudo e conscientização através da disciplina de ciências: uma 

abordagem sobre aspectos de saúde diante da verminose bicho geográfico 

Palavras-chave: Verminoses; bicho geográfico; aprendizagem; 

conscientização. 



Resumo: Na presente unidade didática tem-se uma sequência de atividades 

voltadas para alunos da sexta série ou sétimo ano do Ensino Fundamental. O 

mesmo será aplicado no Colégio Estadual 29 de abril, Ensino Fundamental e 

Médio do município de Guaratuba, Paraná. Objetiva sobretudo, explorar o 

conteúdo de verminoses com os alunos nesta série, uma vez que, necessita-se 

de uma abordagem diferenciada, pois os educandos são os principais atingidos, 

onde o município de Guaratuba compreende uma cidade litorânea, onde a 

própria população, somada ao grande número de turistas, tem o hábito de levar 

os cães para passear na praia. Uma grave consequência desse hábito é a 

contaminação da areia da praia pelas fezes dos cães. As larvas do verme que 

ocasiona o “bicho geográfico” penetram na pele e migram no local, provocando 

reações inflamatórias. As crianças são as mais atingidas, pois têm um maior 

contato com a areia da praia. Neste sentido, a problemática desta unidade 

didática, está relacionada à saúde e envolve a comunidade como um todo, pois 

as atividades envolvem-se em reflexões críticas ultrapassando os limites do 

ensino e aprendizagem, proporcionando a conscientização sobre o “bicho 

geográfico” e sobre a saúde. É fundamental proporcionar aprendizados que 

relacionem a ciência com a sociedade, proporcionando a sistematização do 

conhecimento e também a transformação desta realidade por ações elaboradas 

pelos próprios educandos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLAIR BORGES WERNER 

ORIENTADOR: Ana Lucia Crisostimo 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A importância da aprendizagem significativa do Sistema Digestório no 

ensino de Ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, conhecimentos prévios, 

subsunçores. 

Resumo: Este artigo objetiva demonstrar a importância da aprendizagem 

significativa no ensino do Sistema Digestório para alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, com análise da implementação de Unidade Didática elaborada em 



2010, como atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

aplicada na Escola Estadual Carmela Bortot, Ensino Fundamental, município de 

Pato Branco-PR. A Unidade Didática foi elaborada respeitando os conteúdos 

estruturantes constantes da Diretriz Curricular do estado do Paraná para a 

disciplina de Ciências. A implementação pedagógica foi efetuada objetivando a 

cessação de uma preocupação gerada pela aprendizagem mecânica dos 

estudantes, permeada por nomes decorados e definições prontas rapidamente 

esquecidas. Durante a implementação foi abordado o conteúdo básico Sistema 

Digestório e a relação com doenças da modernidade, foram considerados os 

conhecimentos prévios de alunos com a intencionalidade de promoção de 

aprendizagem significativa. As atividades planejadas foram aplicadas em 

ambiente de participação, relacionando teoria prática, envolvendo estratégias 

como mapas conceituais e recursos como o Sistema Digestório confeccionado 

em tecido. A experiência formativa oportunizou aos estudantes envolvidos uma 

rica aproximação com a construção do próprio conhecimento, permitindo a 

reflexão sobre seus conceitos prévios sobre o tema e a possibilidade de 

enriquecimento dos mesmos bem como a construção de novos conceitos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância da aprendizagem significativa do Sistema Digestório no 

ensino de Ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa;prevenção de 

doenças;subsunçores. 

Resumo: Esta unidade didática objetiva a busca pela melhoria da qualidade do 

ensino-aprendizagem nas Escolas Públicas Estaduais do Paraná, abordando a 

aprendizagem significativa que leva em conta os conhecimentos prévios dos 

estudantes denominados subsunçores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA KAZUMI MISOCAMI 

ORIENTADOR: Jackson Gois da Silva 

IES: UFPR 

Artigo  



Título: PEN DRIVE VIRTUAL 

Palavras-chave: Pen drive; virtual; armazenamento; material didático; tv 

multimídia. 

Resumo: Com a aquisição pelo Governo do Estado do Paraná de televisores 

com entradas para VHS, DVD, cartão de memória e pen drive, tv pen drive ou tv 

multimídia como foi denominada, professores acumularam grande variedade de 

materiais didáticos. Com isso surgiu o problema de armazenamento, e este 

projeto tem a finalidade de proporcionar a busca e escolha de um espaço, 

preferencialmente virtual, para que os professores tenham a sua disposição, 

seus arquivos devidamente cadastrados e organizados de acordo com suas 

necessidades, com facilidade de acesso e de procura de arquivos, em qualquer 

computador conectado a internet. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Descobrindo um espaço de armazenamento virtual 

Palavras-chave: Pen drive; virtual; material didático 

Resumo: Com o desenvolvimento de novas tecnologias sendo disponibilizadas 

em sala de aula muitos professores adquiriram uma grande variedade de 

materiais didáticos que hoje estão sendo armazenados em pen drives e em 

arquivos em seus computadores particulares. Esse armazenamento é feito sem 

a possibilidade de catalogação, ficando assim, difícil a procura de material 

específico para uma determinada aula. Ainda com o perigo de que se houver 

algum problema com esse computador poderemos perder todo o material que 

guardamos. Este caderno pedagógico tem a finalidade de ajudar o professor a 

escolher dentre muitos espaços virtuais o que melhor atenda suas necessidades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES BARBOSA 

ORIENTADOR: Laila Herta Mihsfeldt 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Descarte inadequado de resíduo orgânicico 

Palavras-chave:  



Resumo: A importância de despertar nos alunos a consciência sobre a 

preservação ambiental justifica o projeto. No município de Santa Mariana 

existem vários córregos que podem ser contaminados com qualquer tipo de lixo 

ou resíduos, inclusive com óleo de cozinha que, em contato com a água poderá 

sofrer reações químicas e liberar gás metano, um dos responsáveis pela chuva 

ácida. O objetivo foi iniciar o Projeto de Intervenção Pedagógica com os alunos 

do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de Assis, em Santa Mariana-PR, 

para mostrar o prejuízo causado pelo óleo doméstico despejado diretamente na 

pia da cozinha. O descarte inadequado do óleo encarece o tratamento de água 

e esgoto em até 45%, além de provocar a impermeabilização dos rios e dos 

terrenos adjacentes, contribuindo para a ocorrência de enchentes e mortalidade 

de animais e plantas aquáticas. Procurou-se desenvolver um trabalho com 

atividades como leitura, interpretação de textos, caça palavras, cruzadinhas, 

projeção de vídeos, gincanas, desenho e pintura, relacionados ao assunto, além 

da confecção de objetos com materiais recicláveis e preparo de sabão em barra 

e líquido feito a partir do óleo doméstico. As atividades extraclasses foram 

realizadas junto às famílias e comunidades vizinhas dos alunos envolvidos e 

foram desenvolvidas de forma agradável, em equipes usando material 

diversificado, estimulando a socialização e afetividade entre os participantes. 

Constatou-se um resultado positivo, pois houve a participação efetiva da 

comunidade escolar e dos pais que se mostraram bem receptivos à proposta. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resíduo orgânico - Descarte adequado. 

Palavras-chave: \'\'Consciência; Preservação; Resíduo Orgânico; Reciclagem. 

Resumo: O projeto se justifica pela importância de despertar nos alunos a 

consciência da preservação ambiental. No município de Santa Mariana existem 

vários córregos que podem ser contaminados com qualquer tipo de lixo ou 

resíduos, inclusive com o óleo de cozinha que, em contato com a água poderá 

sofrer reações químicas e liberar gás metano, um dos responsáveis pela chuva 

ácida. O objetivo do projeto é mostrar aos alunos da 7ª. Série do CEJMMA o 

prejuízo causado pelo óleo domestico despejado diretamente na pia da cozinha. 

Tal ato encarece o tratamento de água e esgoto em até 45%, além de provocar 

a impermeabilização dos rios e dos terrenos adjacentes e contribui para a 



ocorrência de enchentes e mortalidade de animais, dependentes da água, além 

de afetar as plantas aquáticas. A proposta é desenvolver um trabalho com 

atividades abrangendo: leitura e interpretação de textos, caça palavras, 

cruzadinhas, projeção de vídeos, gincanas, desenho e pintura, confecção de 

objetos com materiais recicláveis e outras. As atividades extraclasse serão 

realizadas junto às famílias e comunidades vizinhas dos alunos envolvidos. As 

atividades serão desenvolvidas de forma agradável, usando material 

diversificado e em equipes, de tal forma que ocorra a socialização e afetividade 

entre os participantes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIO JOSE LOURINI 

ORIENTADOR: Lianara Teresinha Mumbach Brandenburg 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A experimentação como recurso pedagógico no estudo da eletricidade 

estática em Ciências 

Palavras-chave: Ciências; experimentação; ensino 

Resumo: As aulas de Ciências, na maioria das vezes, se apoia principalmente 

no livro didático. Com o professor fazendo uso de aulas expositivas e assim, 

atuando como transmissor e o aluno como receptor do conhecimento. As DCE’s 

do Estado do Paraná enfatizam que o ensino de Ciências deve fazer uso de um 

pluralismo metodológico, ou seja, usar mais que uma metodologia. Isso justifica 

a inclusão de aulas experimentais em que sejam explorados conceitos presentes 

no dia a dia dos alunos (Aprendizagem significativa) e que os alunos consigam 

resolver coma ajuda do professor (Zona de Desenvolvimento Proximal). O 

principal objeto desse projeto é a elaboração de roteiro de aulas práticas sobre 

eletricidade estática para alunos de 8ª série, que dêem margem à participação e 

na discussão de resultados com o professor atuando como mediador do 

processo. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A experimentação como Recurso Pedagógico para no Estudo da 

Eletricidade Estática em Ciências 

Palavras-chave: Ciências; Experimentação; Eletricidade 

Resumo: As aulas de Ciências se apoiam principalmente no livro didático e 

tendo o professor como transmissor e o aluno como receptor do conteúdo. Esse 

método não assegura a aprendizagem e torna as aulas de Ciências pouco 

atrativas pois se baseia na memorização. Uma maneira de tentar superar essas 

dificuldades é a inserção de aulas experimentais que deem margem à 

observação, à discussão e à interpretação dos resultados, com o professor 

atuando como mediador, apresentando os conceitos, leis e teorias envolvidas na 

experimentação. Assim, este material didático, tem como objetivo principal a 

melhoria da qualidade de ensino de Ciências, inserindo a experimentação com 

a finalidade de aproximar a teoria da prática e relacioná-las ao cotidiano do 

aluno, tornando as aulas de Ciências mais atrativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLECI FATIMA SCARIOTTI MARCELINO 

ORIENTADOR: ANELIZE QUEIROZ AMARAL 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: PRÁTICAS AVALAITIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS. 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Básica; Ensino de Ciências 

Resumo: O tema avaliação é muito discutido por toda classe docente, sendo 

uma preocupação de cada profissional o saber avaliar, gerando muitas dúvidas, 

aflição e preocupação. Foi diante desse quadro que surgiu então a necessidade 

de repensar a utilização de diversos instrumentos avaliativos para os alunos da 

5ª série/6º ano, tendo como objetivo investigar quais instrumentos avaliativos 

possibilitam uma aprendizagem significativa no ensino de ciências naturais, e 

compreender o processo avaliativo como uma forma de demonstração da 

aprendizagem do aluno no desenvolvimento da prática pedagógica. Desta forma 

percebemos a necessidade de abordar o tema avaliação, diagnosticando 

concepções nos próprios professores e alunos, num sentido de gerar uma 

discussão e reflexão na educação básica da Escola Estadual Interventor Manoel 



Ribas – Ensino Fundamental. Para tanto, dados foram coletados por meio de um 

questionário e em seguida analisados de forma quanti-qualitativa, pesquisa de 

opinião com professores e alunos acerca do tema, procedendo aos registros 

mais significativos e posterior divulgação em reunião com o colegiado escolar. 

Além da reflexão com o grupo de professores sobre as melhores formas de 

avaliar o nosso aluno, uma vez que é preciso pensar que a avaliação está 

presente em todo o curso do processo de ensino e aprendizagem. Verificou-se 

que após as discussões sobre as práticas avaliativas utilizadas pelos docentes 

os mesmos possuem clareza sobre o ato avaliativo, esse trabalho colaborou com 

a real compreensão do processo avaliativo, sugerindo e instigando-os a rever 

algumas situações em seu dia-a-dia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS. 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Básica; Ciências 

Resumo: O tema avaliação é muito discutido por toda classe docente, sendo 

uma preocupação de cada profissional o saber avaliar, gerando muitas dúvidas, 

aflição e preocupação. Surgiu então a necessidade de desenvolver esta 

UNIDADE DIDÁTICA para ser trabalhada com os educadores e educandos 

discutindo técnicas avaliativas para os educandos da 5ª série com objetivo de 

investigar quais instrumentos avaliativos possibilitam uma aprendizagem 

significativa no ensino de ciências naturais, e compreender o processo avaliativo 

como uma forma de demonstração da aprendizagem do aluno no 

desenvolvimento da prática pedagógica. Esta unidade está composta de três 

atividades: ATIVIDADE I – Concepções e práticas avaliativas a qual tem por 

objetivos - Levar aos professores um conhecimento sobre o processo avaliativo 

como uma forma de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente.-

Elaborar junto ao corpo docente escolar propostas avaliativas diferenciadas para 

a avaliação da aprendizagem;- Organizar grupos de estudos no contexto escolar 

para discutir formas de avaliação. ATIVIDADE II – Instrumentos avaliativos para 

o ensino de ciências naturais a qual tem por objetivos - Proporcionar aos 

educadores uma reflexão sobre os métodos a serem utilizados em suas 

avaliações. - Demonstrar as vantagens e desvantagens dos métodos avaliativos 



mais utilizados - Contribuir para redimensionar a prática avaliativa nas escolas; 

- Elaborar sugestões de processos avaliativos no ensino de ciências naturais. 

ATIVIDADE III – Avaliação escolar sob o ponto de vista do educando que tem 

como objetivos - Proporcionar um momento de discussão e interação dos 

educandos sobre os processos avaliativos e sua importância. - Investigar o que 

o educando entende por avaliação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLEIDE MARCIA DOLINSKI 

ORIENTADOR: Cassiana Baptista Metri 

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A valorização do cotidiano nas aulas de Ciências para Jovens e Adultos. 

Palavras-chave: Senso comum; cotidiano; conhecimento empírico 

Resumo: Sabe-se que o aprendizado do ser humano começa muito antes deste 

ingressar em uma escola, que ocorre no primeiro momento de sua vida e, 

portanto, o saber obtido na escola segue sempre um conhecimento anterior, 

sendo necessário conhecer e utilizar aquilo que o aluno aprendeu com a vida. O 

saber empírico é a origem do conhecimento cotidiano e este é produzido pela 

vivência da realidade e não é considerado conhecimento científico, pois não é 

elaborado segundo investigação dos fenômenos da natureza, por muitas vezes 

é apenas um conceito repassado de geração a geração. Atualmente o 

conhecimento científico vem sendo mediado para o contexto escolar, a fim de 

facilitar sua assimilação neste ambiente. Uma vez que o conhecimento cotidiano 

é útil na vida prática e no desenvolvimento de novas concepções, sua 

valorização no processo ensino-aprendizagem é imprescindível e servirá como 

ponto de partida na formação dos conceitos científicos. Através de uma 

abordagem critica em sala de aula sobre os conhecimentos adquiridos no 

cotidiano, nos erros e acertos, é possível verificar o que cada aluno aprendeu e 

assimilou como senso comum. Cada aluno iniciará construindo um memorial 

para informar como ocorreu a construção destes saberes. Com a passagem do 

tempo, o ser humano, mesmo longe dos bancos escolares, vai adquirindo 

conhecimento através da observação do ambiente que o cerca e da ocorrência 



dos fenômenos da natureza. O processo de aprendizagem de um jovem ou 

adulto deve ser iniciado do saber empírico que o acompanha, o respeito a este 

saber deve ocorrer em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Unidade Temática: A valorização do cotidiano nas aulas de Ciências para 

jovens e adultos. 

Palavras-chave: Senso comum; cotidiano; conhecimento empírico. 

Resumo: O senso comum de alunos adultos deve ser aproveitado pelo ensino 

formal, pois o saber empírico é a origem do conhecimento cotidiano e este é 

produzido pela vivência da realidade e não é considerado conhecimento 

científico, pois não é elaborado segundo investigação dos fenômenos da 

natureza, por muitas vezes é apenas um conceito repassado de geração a 

geração. Uma vez que o conhecimento cotidiano é útil na vida prática e no 

desenvolvimento de novas concepções, sua valorização no processo ensino-

aprendizagem é imprescindível e servirá como ponto de partida na formação dos 

conceitos científicos. Através de uma abordagem critica em sala de aula sobre 

os conhecimentos adquiridos no cotidiano, nos erros e acertos, é possível 

verificar o que cada aluno aprendeu e assimilou como senso comum. Cada aluno 

iniciará construindo um memorial para informar como ocorreu a construção 

destes saberes. Uma investigação em sala de aula abordando saberes comuns 

ao cotidiano do aluno e a resolução de seus problemas diários por meio deste 

conhecimento popular. Temas relacionados a saúde e ao comportamento do 

aluno serão investigados e aproveitados na construção das atividades utilizadas 

em sala de aula, reforçando a valorização destas ações e deste conhecimento 

empírico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLEIDY MARIA ALVES NOVELLI 

ORIENTADOR: Hilton J. S. de Azevedo 

IES: UTFPR 

Artigo  



Título: AS POSSIBILIDADES INOVADORAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: jogos 

de cadeia alimentar 

Palavras-chave: Jogos didáticos; cadeia alimentar; equilíbrio ecológico; 

ciências. 

Resumo: O trabalho desenvolvido tem por objetivo investigar o papel dos jogos 

didáticos no auxílio à compreensão e aprendizagem do conteúdo de ciências. O 

objeto de estudo é a temática da cadeia alimentar e o público – alvo foram quatro 

turmas de alunos do 6º ano do ensino fundamental. Para tanto, foram elaborados 

e aplicados jogos didáticos específicos para o estudo em questão. Na área de 

Ciências o ensino tem sofrido mudanças significativas nesta última década, 

houve um rompimento com o ensino tradicional de uma ciência baseada em 

fórmulas e leis prontas. O jogo didático constitui um importante recurso para o 

professor ao desenvolver a habilidade de resolução de problemas, favorecer a 

apropriação de conceitos e motivar os adolescentes. Quando toma a forma de 

atividade lúdica, a aprendizagem torna-se mais estimulante e divertida, 

resultando em um aprendizado significativo. O lúdico já faz parte do cotidiano 

dos educandos, por isso investigamos se a proposta da inserção das atividades 

lúdicas na sala de aula, deixará as aulas de Ciências mais dinâmicas, criando 

um ambiente mais descontraído. Ainda, consideramos a importância de uma 

ação educacional que valorize atitudes de cooperação e solidariedade, para que 

valores éticos se evidenciem. Conclui-se que os jogos Didáticos auxiliam 

efetivamente na compreensão dos temas abordados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As possibilidades inovadoras no ensino de Ciências: Jogos de Cadeia 

Alimentar 

Palavras-chave: jogos didáticos; cadeia alimentar; equilíbrio ecológico; ciências 

Resumo: No ensino da ciência, enquanto área de conhecimento tem-se 

buscado superar práticas calcadas em fórmulas, leis e teorias prontas, enfim, 

transpor conservadores. Dessa forma, esse estudo volta-se nos jogos didáticos 

para constituir um recurso ao professor para desenvolver a habilidade de 

resolução de problemas, favorecer a apropriação de conceitos e, principalmente 

o interesse característico da fase do público que é a adolescência. Na 

consideração de que na forma lúdica, a aprendizagem torna-se mais dinâmica, 



resultando em um aprendizado significativo. Em respeito da concepção de que 

o lúdico já faz parte do cotidiano dos educandos. Para tanto, há necessidade de 

um projeto educacional que coloque sempre o aluno como sujeito da construção 

do seu pensamento, com fins da formação de um indivíduo critico com iniciativa 

suficiente para intervir na construção de uma nova sociedade. O trabalho 

desenvolvido terá por objetivo elaborar e divulgar jogos didáticos referentes à 

Cadeia Alimentar. Evidenciando na proposta estes elementos representam um 

conhecimento imprescindível para a manutenção do equilíbrio ambiental, 

assegurando a qualidade de ensino e a preservação da vida no planeta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CLEUSA CECCON DA SILVA 

ORIENTADOR: Helaine Maruska Vieira Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: CONSUMO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA: UMA ABORDAGEM NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: álcool, adolescente, sistema digestório. 

Resumo: O presente artigo possui a finalidade de apresentar um relato de 

experiência a partir de um projeto de implementação pedagógica para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. O projeto foi desenvolvido 

no segundo semestre do ano de 2011, com alunos da 8ª série do Ensino 

Fundamental, tendo como tema: “O estudo dos efeitos do álcool sobre o 

organismo humano, educando para a responsabilização do indivíduo em relação 

a sua vida e saúde. O objetivo do estudo foi propor uma discussão com 

adolescentes sobre o uso e abuso de álcool e promover a integração desta 

discussão juntamente com a abordagem em sala de aula sobre o sistema 

digestório. Para tanto, foram realizadas 08 atividades, sendo 03 atividades 

trabalhadas de forma não fragmentada: álcool – sistema digestório. A integração 

de conteúdos distintos demonstrou ser factível como estratégia de trabalhado 

em sala de aula, propiciando maior participação e interação do aluno com os 

assuntos abordados. As atividades propostas foram eficazes em gerar 

momentos de questionamentos e reflexões oportunizando aos educandos a 



criação de conflitos cognitivos em sala de aula em relação ao uso e abuso de 

álcool. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências ESTUDO DOS 

EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO, VISANDO A 

RESPONSABILIZAÇÃO DO INDÍVIDUO EM RELAÇÃO A SUA VIDA E SAÚDE 

Palavras-chave: álcool; saúde; adolescentes 

Resumo: Ao elaborar esse material tinha-se em mente levar aos adolescentes 

informações que os ajudassem no dia a dia além do conhecimento cientifico no 

ensino de ciências relacionando as doenças causadas no sistema digestório pelo 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Iremos disponibilizar aos estudantes 

informações atualizadas sobre o assunto para tentar fazer com que eles 

elaborem as perspectivas do futuro, sem o uso de álcool e buscando uma vida 

saudável. Será feito uma sondagem a respeito do incentivo ou não ao consumo 

de bebidas alcoólicas realizado pelos diferentes meios de comunicação, essa 

atividade será de pesquisa e observação, em seguida debate com orientação do 

professor. Através de slides com auxilio da TV pen drive relacionar as doenças 

que atingem o sistema digestório provenientes do consumo de álcool, sendo 

aplicado atividades de reforço a cada aula ministrada. Tendo por base os 

conhecimentos adquiridos ate então os alunos promoverão uma peça teatral 

sobre o tema e farão apresentações aos demais colegas. Para finalizar haverá 

uma produção de texto como forma de avaliação. Será implementado no Colégio 

Estadual Arnaldo Busato de Verê, para as turmas de oitava séries. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: CRISTINA APARECIDA PALMA 

ORIENTADOR: Marcia do Nascimento Brito 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Como lidar com a sexualidade na adolescência 

Palavras-chave: Sexualidade; Valor Humano; Afetividade; Aceitação 



Resumo: Esse trabalho teve por objetivo tratar questões relativas a sexualidade 

na adolescência. Fase em que o indivíduo está construindo sua identidade e 

necessita de esclarecimentos para na vida adulta cultivar bons valores. A escola 

necessita de ações que amenizem problemas no dia-a-dia dos adolescentes, 

que Muitas vezes eles abandonam a sala de aula para assumir o papel de adulto, 

tendo seu futuro modificado, pela falta de conhecimento do funcionamento de 

seu próprio corpo. Os adolescentes estão perdidos, pois não possuem uma 

estrutura física e muito menos emocional para lidar com as situações dessa fase 

da vida, então perdem a oportunidade de aprender com todas as mudanças que 

ocorrem no seu corpo e encéfalo e acabam pulando uma etapa importante da 

vida. Os estudos foram aplicados com adolescentes com idade entre 13 e 15 

anos e cursavam a 7ª série do ensino fundamental, do período vespertino no 

Colégio Estadual Olavo Bilac, E.F.M., situada no município de Peabiru/PR, NRE 

de Campo Mourão, durante o 2º semestre de 2011. Para atender as 

necessidades do estudo traçou-se como objetivo geral a promoção de estudos 

sobre a importância da sexualidade na adolescência. Foi possível entender com 

o trabalho que os alunos chegam a 7ª série, conhecendo pouco sobre 

sexualidade, por isso às vezes existem tantos problemas com relação a 

sexualidade nesta idade, com o projeto os alunos passaram a entender melhor 

a sua sexualidade e a importância de conhecê-la. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Como lidar com a sexualidade na adolescência 

Palavras-chave: sexualidade, valor humano, afetividade,aceitação 

Resumo: O trabalho visa ajudar o adolescente a lidar com sua sexualidade, pois 

sabemos que nessa fase está sendo construida identidade própria, onde ele 

precisa de esclarecimentos para que na vida adulta possa cultivar valores. A 

escola necessita de ações que possam amenizar problemas do dia-a-dia dos 

adolescentes. Muitas vezes eles abandonam a sala de aula para assumir papel 

de adulto, tendo seu futuro modificado pela falta de conhecimento do 

funcionamento do seu próprio corpo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 



PROFESSOR PDE: CYLENE GOMES 

ORIENTADOR: Gisele Maria de Andrade de Nobrega 

IES: UEL 

Artigo  
Título: As leveduras na elaboração do pão nosso de cada dia. 

Palavras-chave: Fermentação; Fungos; Leveduras; Panificação. 

Resumo: Apesar da grande disseminação dos conhecimentos científicos na 

atualidade muitas são as pessoas que ainda desconhecem ou não tem 

consciência da importância e dos benefícios dos fungos e o quanto eles estão 

intimamente ligados a nossa vida, com isso os consideram nocivos, atribuindo-

lhes a responsabilidade de causar doenças e parasitar alimentos. Entretanto os 

fungos são muito utilizados pelos seres humanos de forma benéfica em especial 

no preparo de alguns alimentos, como os pães, queijos e bebidas alcoólicas, 

além de sua fundamental importância ao 1ecossistema, à vida humana e na 

economia. Considerando essa realidade, a necessidade de conhecer mais 

profundamente o tema e promover ações de divulgação dessas e de outras 

informações a respeito é que este projeto foi idealizado. Ele tem como principal 

objetivo ensinar de maneira prática a ação das leveduras na produção de 

alimentos, em especial na fabricação do pão, abordando de maneira dinâmica a 

fisiologia e morfologia desses microrganismos, incentivando os alunos à 

comparação de fatos do cotidiano com o conhecimento da sala de aula. Com 

uma metodologia dinâmica utilizando vídeos, debates, realizando experimentos 

e avaliando de forma continua e formativa. Pode-se concluir que o ensino de 

ciências de maneira prática é mais efetivo e prazeroso aos alunos, notando-se 

maior interesse e participação dos mesmos, além de maior compreensão e 

fixação do conteúdo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As leveduras na elaboração do pão nosso de cada dia 

Palavras-chave: Fermentação; Fungos; Leveduras; Panificação. 

Resumo: Apesar da grande disseminação dos conhecimentos científicos na 

atualidade muitas são as pessoas que ainda desconhecem ou não tem 

consciência da importância e dos benefícios dos fungos e o quanto eles estão 

intimamente ligados a nossa vida, com isso os consideram nocivos, atribuindo-



lhes a responsabilidade de causar doenças e parasitar alimentos. Entretanto os 

fungos são utilizados no preparo de alguns alimentos, como os pães, queijos e 

bebidas alcoólicas, além de sua fundamental importância ao ecossistema, à vida 

humana e na economia. Considerando essa realidade, a necessidade de 

conhecer mais profundamente o tema e promover ações de divulgação dessas 

e de outras informações a respeito é que este projeto foi idealizado. Ele tem 

como objetivo ensinar de maneira prática a ação das leveduras na produção de 

alimentos, em especial na fabricação do pão, abordando de maneira dinâmica a 

fisiologia e morfologia desses microrganismos, incentivando os alunos à 

comparação de fatos do cotidiano com o conhecimento da sala de aula. Com 

uma metodologia dinâmica utilizando vídeos, debates, realizando experimentos 

e avaliando de forma continua. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: DARCI EICHLT 

ORIENTADOR: Helaine Maruska Vieira Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Conhecendo os efeitos da ingestão de álcool 

Palavras-chave:  
Resumo: Através de uma recente estatística da Secretaria Nacional Antidrogas 

(Senad) constatou-se aumento do número de estudantes brasileiros 

consumidores de álcool na adolescência. Diante dessa realidade, o presente 

estudo teve por finalidade desenvolver um trabalho educativo junto aos alunos 

da 7ª série de um colégio estadual do oeste do Paraná. As atividades foram 

realizadas no 2º semestre de 2011, tendo como foco central a discussão dos 

malefícios do álcool sobre o organismo humano, a fim de que se incentive 

valorizar no aluno o autocuidado com a saúde. Foram realizadas várias 

atividades pedagógicas como levantamento bibliográfico, construção de 

seminários para apresentação oral, participação em palestra com profissional da 

área de saúde e ensaio experimental. Foi aplicado em sala de aula um 

questionário para avaliar as concepções dos alunos a respeito do alcoolismo, no 

início e ao final da implementação pedagógica. Baseando na participação dos 



alunos nas atividades propostas neste estudo, concluímos que as mesmas 

mostraram ser compatíveis ao nível de desenvolvimento intelectual dos 

estudantes com idades entre 11-12 anos, e ainda, permitiu momentos de 

reflexão e estruturação de informações, processos que fazem parte da formação 

educacional de um indivíduo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Conhecendo os efeitos da ingestão de álcool sobre o organismo humano. 

Palavras-chave: Adolescente; Álcool; Ensino fundamental. 

Resumo: O projeto intitulado “Conhecendo os efeitos da ingestão de álcool 

sobre o organismo humano” tem como proposta a implementação de um 

conjunto de ações pedagógicas, com alunos do ensino fundamental de uma 

escola pública, para trabalhar a temática consumo de álcool; alcoolismo. Hoje, a 

faixa etária para os primeiros goles teria caído para 12 e 13 anos, idade em que 

alunos se encontram no ensino fundamental. O alcoolismo foi e continua sendo 

um grande problema de saúde pública. Neste cenário, encontram-se os 

adolescentes participando deste consumo sem dar-se conta que o álcool é uma 

das drogas lícitas mais potentes consumidas entre os jovens. Diante dessa 

realidade, o presente estudo visa desenvolver um trabalho educativo junto à 

comunidade escolar sobre os malefícios do álcool sobre o organismo humano, 

fim de que se incentive valorizar o auto-cuidado com a saúde, e a resiliência, O 

uso abusivo do álcool por adolescentes é uma questão que preocupa os 

envolvidos com a educação, uma vez que as consequências desse fato podem 

gerar sérios prejuízos ao processo ensino-aprendizagem ao adolescente. A 

proposta tem a intenção de provocar mudanças das abordagens pedagógicas 

dos professores da escola, com a participação efetiva e consciente dos alunos 

para o conhecimento sobre os problemas acarretados pelo alcoolismo. 

Formação de multiplicadores do saber. Ao final da intervenção pedagógica 

espera-se que sejam formados multiplicadores do saber, para que a discussão 

seja ampliada às comunidades escolar e familiar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: DEONILVA ANTUNES CORREA 



ORIENTADOR: Juliano Cordeiro 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RECICLAGEM DO LIXO NA ESCOLA 

Palavras-chave: Palavras-chaves: Educação Ambiental. Lixo Escolar. 

Reciclagem. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo sobre educação 

ambiental para implantar o processo de recolhimento e separação do lixo na 

Escola Irmão Isidoro Dumont (Itapejara D‟Oeste) com envolvimento de 

funcionários e professores. Além disso, busca apresentar um estudo sobre como 

se recicla resíduos sólidos e implantar instalações de lixeiras para coleta seletiva 

escolar. A partir da constituição de um grupo de estudos ocorreram oito 

encontros de quatro horas/aula, com aplicações de palestras e estudos teóricos 

sobre Educação Ambiental. Foram utilizados materiais, tais como, Vídeos do 

Youtube, para que as atividades se tornassem motivantes. Após a apresentação 

dos mesmos eram realizados discussões dos textos em análise. Por fim, foi 

apresentado um teatro sobre o tema, o que tornou ainda mais real o processo 

de aprendizagem. Foi aplicado questionário pré-teste e pós-teste com a 

finalidade de identificar o nível de consciência da comunidade escolar quanto à 

importância de reduzir, reciclar, reutilizar o material reciclado. O resultado 

demonstrou que os participantes estão envolvidos com o processo de proteção 

ambiental. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL - RECICLAGEM NA ESCOLA 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Separação; Lixo 

Resumo: O objetivo da presente Unidade Temática é apresentar um estudo 

sobre educação ambiental para implantar o processo de recolhimento e 

separação do lixo na Escola Irmão Isidoro Dumont (Itapejara D’Oeste) com 

envolvimento de funcionários, alunos da do ensino fundamental e professores. 

Para implantação do projeto educação ambiental será necessário apropriar-se 

do método da pesquisa ação. Este método de pesquisa permite a pesquisadora 

(professora) inserir-se juntamente com os alunos e outros sujeitos no 

desenvolvimento do projeto: Educação Ambiental – Reciclagem do lixo na 



escola. O projeto no ambiente escolar será realizado com o envolvimento da 

comunidade escolar (funcionários, alunos e professores), aliado a este projeto 

será dado ênfase a educação ambiental, alertando a equipe sobre os diversos 

problemas ocasionados pela geração de lixo e sobre as possibilidades de 

minimizar o impacto ambiental através de atitudes corretas. Faz-se necessário 

que todos contribuam para que o ambiente escolar permaneça agradável, sem 

a presença de lixos ou resíduos. A intenção deste projeto de intervenção 

Pedagógica na escola é estabelecer um trabalho sobre a importância de 

preservar o impacto ambiental através de atitudes proativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: DILENE OELKE ALEXANDRE 

ORIENTADOR: JOAO ROBERTO BARROS MACENO SILVA 

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Poluição sonora na escola e seus efeitos negativos na saúde. 

Palavras-chave: Poluição sonora; ruído; audição; ambiente escolar 

Resumo: A poluição sonora ocorre quando num determinado ambiente o som 

altera as condições normais da audição humana. Estamos acostumados a viver 

em ambientes de qualidade acústica inadequada sem percebermos as 

consequências negativas à saúde. Este estudo de caráter exploratório e 

descritivo, foi desenvolvido com a finalidade de verificar a intensidade sonora 

nos diferentes ambientes do colégio Estadual “Marcílio Dias”, Ensino 

Fundamental e Médio no município de Guaraqueçaba e a influencia da poluição 

sonora neste ambiente para os alunos e professores. Os dados foram obtidos 

através de questionário com perguntas fechadas que, de forma voluntária foram 

respondidas por alunos e professores. A entrevista foi realizada com 303 alunos 

e 21 professores do Ensino Fundamental e Médio. Nos resultados obtidos ficou 

comprovado que professores e alunos estão convivendo diariamente com níveis 

de ruído acima daqueles recomendados pelas normas (NBR 10.151) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A incidência de poluição 

sonora no ambiente escolar foi manifestada por 86% dos alunos entrevistados, 

entre os professores 33% afirmaram que já precisaram se afastar do trabalho 



devido ao estresse provocado pelo excesso de ruído e 74% dos entrevistados 

acreditam que o excesso de ruído pode comprometer a audição. Entre as causas 

da poluição sonora estão: número excessivos de alunos por turma, concentração 

de alunos no período da manhã e falta de planejamento na estrutura física do 

prédio da escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Poluição sonora na escola e seus efeitos negativos na saúde. 

Palavras-chave: Poluição sonora; ruido; audição; ambiente escolar 

Resumo: O presente trabalho é resultado parcial do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, intitulado “ Poluição sonora na 

escola e seus efeitos negativos na saúde”.abordar didaticamente o tema com 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. Considera-se que a poluição sonora 

ocorre num determinado ambiente quando o som altera a condição normal da 

audição. Embora não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de 

poluição, causa vários danos ao corpo e a qualidade de vida das pessoas. O 

ruido é o que mais colabora para a existência da poluição sonora. Ele é 

provocado pelo som excessivo, provocando efeitos negativos para o sistema 

auditivo das pessoas, além de causar alterações comportamentais e orgânicas 

(Menezes 2000). A Organização Mundial de Saúde (OMS), considera que um 

som deve ter intensidade de 50 dB (decibéis – unidade de medida do som) para 

não causar prejuízos ao ser humano. A partir de 50 dB, os efeitos negativos 

começam a aparecer. Alguns problemas podem ocorrer a curto prazo, outros 

levam anos para serem notados. É comum evidenciarmos em ambientes 

escolares as fontes de ruídos internos e externos e os riscos que os 

adolescentes, os jovens e toda comunidade escolar estão expostos. Este projeto 

tem como base o Programa de Saúde na Escola que foi instituída pelo 

Presidente da República por meio do Decreto nº 6286 de 05 de dezembro de 

2007, com a finalidade de colaborar para a formação integral dos estudantes da 

rede pública de educação, oferecendo ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde.O presente caderno de apoio pedagógico é composto por 

unidades textuais e uma unidade introdutória. Em cada unidade você encontrará 

um texto informativo, atividades em grupo ou individual. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: DIOMARA DE LIMA 

ORIENTADOR: Araci Asinelli da Luz 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: AS DROGAS E A JUVENTUDE: PERSPECTIVAS E CONCEPÇÕES 

Palavras-chave: adolescência; drogas; prevenção; escola. 

Resumo: Estudos realizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (2004) 

afirmam que o consumo de drogas vem aumentando relativamente entre jovens 

e adolescentes. Nota-se que a porta de entrada para as drogas são as drogas 

lícitas (álcool, tabaco, medicamentos estimulantes, etc.), sendo que por meio 

delas o caminho para as drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, etc.) fica mais 

curto. Acredita-se que a mídia, a estrutura familiar e o ambiente escolar 

influenciam positiva ou negativamente esta decisão na vida dos jovens. O 

presente trabalho buscou apresentar por meio de discussões as questões 

pertinentes sobre a temática para que os jovens tivessem o conhecimento sobre 

o assunto e fossem capazes de realizar uma reflexão crítica acerca das drogas. 

Concluí-se que uma boa estrutura familiar, políticas públicas, trabalhos 

contínuos da escola e a utilização da mídia de forma consciente poderiam 

contribuir positivamente para a prevenção intencional do uso de drogas por parte 

do grupo estudado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: VALORIZANDO A VIDA 

Palavras-chave: drogas;jovem;valorização;vida; 

Resumo: Resumo O material didático apresentado é representado por um 

caderno Temático composto por três textos voltados para a juventude com o 

objetivo de trabalhar a prevenção das drogas através da valorização da vida. Os 

presentes textos não deixam explícito o tema drogas, mas procuram fazer com 

que o jovem através da leitura sinta-se encorajado a dizer não às drogas e 

tenham outro olhar sobre a vida. Sendo a escola um espaço educativo, que 

visualiza o estudante na sua plenitude, procurando estabelecer mecanismos 



visando a qualidade de vida e a saúde do indivíduo, o referido Caderno Temático 

vem auxiliar nessa árdua tarefa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: DIONE ARRUDA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Inserção da Temática Verminoses no Ens.Fund.a partir da Aprendizagem 

Significativa. 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Verminoses; Ensino e 

Aprendizagem. 

Resumo: O trabalho apresenta o relato de uma experiência sobre a inserção da 

temática verminose no Ensino Fundamental, com os subsídios da Teoria da 

Aprendizagem Significativa para orientar as estratégias propostas. A oficina foi 

realizada com uma turma de 6ª série com os objetivos de identificar, conhecer e 

compreender as transformações e, principalmente, a integração entre os 

sistemas que compõem o corpo humano, como as questões relacionadas à 

saúde e a sua manutenção, caracterizaram o campo desta pesquisa, cujo 

princípio é a busca da prevenção. Oportunizar os alunos a trabalharem em 

pequenos grupos, instigando-os a refletir, investigar, a discutir e buscar soluções 

aos problemas apresentados, são exemplos de abordagem didáticas que 

contribuíram para uma aprendizagem mais significativa, com o desenvolvimento 

de um pensamento autônomo e crítico, o relato foi feito a partir de informações 

registradas em diário de campo, reflexões e discussões sobre elas para elaborar 

narrativas reflexivas escritas que se constituem tanto no modo de apresentação, 

organização e análise das informações, quanto em objeto de estudo desse 

trabalho. O desenvolvimento das aulas se deu a partir da valorização do que o 

educando sabia sobre verminoses, levando-os a perceber a importância que os 

hábitos de higiene pessoal para a prevenção de doenças. Um dos resultados foi 

que o educador passou a ser um mediador entre aluno/família, renovando e 

incentivando o interesse em praticar corretamente os hábitos de higiene. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Inserção da Temática Verminoses no Ens.Fund.a partir da Aprendizagem 

Significativa. 

Palavras-chave: Verminose;Conscientização;Prevenção;Comunidade Escolar. 

Resumo: Esta Unidade Didática consiste em um instrumento de trabalho voltado 

para alunos da 6ª série do Ensino Fundamental. O objetivo principal é propor 

atividades que estimulem mudanças de atitudes visando reduzir a incidência de 

parasitoses comuns na região, além de informar de maneira profilática a 

comunidade, chamando a atenção de pais e responsáveis, a fim de demonstrar 

a relação entre hábitos, costumes e cuidados com alimentação e a ocorrência 

das verminoses. Serão implementadas atividades que envolvam o tema da 

verminose. As atividades serão desenvolvidas segundo a Teoria da 

Aprendizagem Significativa (Ausubel, 1980), na qual, a identificação das 

concepções prévias dos alunos é o “ponto de partida e de chegada” para 

promover uma aprendizagem mais efetiva. Portanto, é a partir das concepções 

prévias que as atividades serão concebidas, estabelecendo relações conceituais 

entre o que os alunos já conheciam com o que virá a ser acrescido, 

conscientizando os educandos, da necessidade de desenvolver hábitos 

preventivos no seu cotidiano, a serem utilizados tanto no ambiente escolar, 

quanto familiar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: TANIA REGINA CORDEIRO 

ORIENTADOR: Simone Crocetti 

IES: UTFPR 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Consumo consciente na reciclagem de resíduos: desafio de 

Palavras-chave: consumo consciente, meio ambiente e reciclagem 

Resumo: A natureza é a única fonte dos recursos para a sobrevivência do 

homem na Terra e está ameaçada pelo esgotamento dos recursos naturais. A 

economia sustentável oferece a base científica para indicar as possibilidades de 

propiciar o desenvolvimento sem debilitar ou agredir a natureza. O que há são 



barreiras políticas e interesses econômicos aparentemente intransponíveis, 

embora claramente suicidas, em médio prazo. Para mudar a situação é preciso 

chegar à conscientização do que a ciência nos ensina. O processo é didático, 

educativo, começando por despertar a consciência ambiental, que levará as 

pessoas ao desejo de proteger o meio ambiente. Esse desejo será transformado 

em potencial de luta e, finalmente, em ação coletiva. Este caderno pedagógico 

contém 09 Unidades Didáticas referentes ao Consumo Consciente na 

Reciclagem de Resíduos, como produção para intervenção pedagógica no ano 

de 2011, com alunos de 5ª série/ 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Miguel Franco Filho – Ensino Fundamental e Médio, no município de 

Contenda, do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul. Neste 

caderno pedagógico haverá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre 

consumo consciente na reciclagem de resíduos, relacionando o 

desenvolvimento de saberes e valores nas novas gerações, conduzindo ao 

ordenamento social e ecológico. Neste sentido, pode construir-se num espaço 

reflexivo privilegiado para construção da cidadania. A escolha de determinados 

conteúdos e o modo como eles são trabalhados devem levar os alunos à 

realidade social e ecológica e à aquisição dos valores que lhes permitam 

construir o meio humano sem destruir o meio natural. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: DIOVANA MARIA SOUTHIER 

ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Ensino dos Fenômenos da Luz Cores Visão no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Luz; cores; visão; mapa conceitual;diagrama ADI 

Resumo: Este artigo apresenta uma proposta a qual quer demonstrar como 

ensinar Física de forma significativa, para alunos de 8º séries/9ºano do Ensino 

Fundamental, por meio de aulas mais dinâmicas, trabalhando o conteúdo 

através de experimentos, confeccionados com material de baixo custo. 

Utilizando-se de mapas conceituais e diagramas ADI, para planejamento das 

atividades e abordagem dos conteúdos. Esta proposta está baseada na 



aprendizagem significativa. O trabalho foi realizado na Escola Estadual Érico 

Veríssimo em turmas de 8ºsérie/9ºano na cidade de Laranjeiras do Sul. Durante 

a pesquisa estabelece-se uma relação entre o ensino tradicional e a proposta 

que as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná apresenta, para determinar 

a relevância dessa proposta .Esse estudo contribuiu para aprofundar o 

conhecimento científico, auxiliando na discussão, confrontando conhecimentos 

que os alunos observavam na natureza com o a explicação científica, 

proporcionando discussões, argumentações e análises na busca da efetivação 

da aprendizagem. Pretendeu-se promover uma aprendizagem significativa dos 

fenômenos da luz com o apoio de mapas conceituais e digramas para Atividades 

Demonstrativo-Interativas (ADI), levando o aluno a: conhecer o processo que 

determina as cores dos objetos, reconhecer que a luz é uma onda 

eletromagnética, saber como o olho humano funciona, e como ele permite ver 

os objetos ao nosso redor 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensino dos Fenômenos da Luz, Cores e Visão 

Palavras-chave: Luz, Cores e Visão 

Resumo: Através das suas ações esse material quer demonstrar como ensinar 

física de forma significativa, levando o aluno a adquirir conhecimento científico, 

por meio de aulas mais dinâmicas para tanto, propõem-se trabalhar esse 

conteúdo através de experimentos uma vez que são recursos que despertam o 

interesse dos alunos proporcionando discussões, argumentações e análises na 

busca da efetivação da aprendizagem, baseando-se na aprendizagem 

significativa. Durante a produção desse material pretende-se desenvolver o 

estudo sobre o fenômeno luz, destacar a importância do Sol para os seres vivos 

e reconhecer como vemos as cores; e como elas se formam. Para isso, servirão 

como base os experimentos e diagramas (ADI) Atividades Demonstrativas-

Interativas 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: EDI HELENA ANGELO 

ORIENTADOR: Vera Lucia Bahl de Oliveira 



IES: UEL 

Artigo  
Título: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

NA PRÁTICA DOCENTE EM CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem significativa. Prática ensino. 

Resumo: A docência no Ensino Básico como no Ensino Superior está a exigir 

do professor um contínuo processo de formação continuada; fator que reflete na 

busca de novos conhecimentos que possam subsidiar a prática escolar. Assim, 

o professor necessita acompanhar as mudanças do contexto como também 

renovar seus conhecimentos para atuar na prática com maior segurança. Neste 

sentido, de acordo com a Teoria de Aprendizagem Significativa, o aluno, tem o 

aprendizado facilitado, ao vincular, o seu conhecimento Prévio com o conteúdo 

programático,a proposta deste projeto, é levar aos Professores de Ciências, das 

Escolas Estaduais do município de Ibiporã-Pr, conhecimentos sobre alguns 

Conceitos básicos, dessa Teoria,para que sejam utilizados em sua Prática 

Docente. Verificar a contribuição da Aprendizagem Significativa na prática 

pedagógica dos professores de Ciência. A Metodologia utilizada para alcançar 

esse objetivo é uma análise inicial, sobre os conhecimentos prévios dos 

professores a respeito dessa Teoria, por meio de um pré-questionário. Elaborar 

um curso sobre alguns dos principais conceitos desta Teoria, e repassar aos 

professores participantes do projeto. Verificar, através de um pós-questionário, 

aos professores sobre as Articulações estabelecidas, as Proposições 

encontradas pelos seus alunos, com a utilização de conceitos da Teoria de 

Aprendizagem Significativa em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Teoria da Aprendizagem Significativa e a Prática Docente em Ciências. 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Práticas Pedagógicas, Formação 

de Professores. 

Resumo: Resumo do Projeto Segundo a Teoria de Aprendizagem Significativa, 

o aluno, tem o aprendizado facilitado, ao vincular o seu conhecimento prévio com 

o conteúdo programático, a proposta deste projeto, é levar aos professores de 

ciências, das Escolas Estaduais do município de Ibiporã-Pr, conhecimentos 

sobre alguns conceitos básicos, dessa teoria para que sejam utilizados em sua 



prática docente. O objetivo desta pesquisa é investigar como os professores 

transpõem para a sua prática de ensino em ciências naturais o referencial teórico 

e exemplos dos conceitos da Teoria de aprendizagem significativa. A 

metodologia utilizada para alcançar esse objetivo é uma análise inicial, sobre os 

conhecimentos prévios dos professores, aos conceitos básicos desta teoria, por 

meio de um pré-questionário. Aplicar um curso sobre alguns dos principais 

conceitos desta teoria e repassar aos professores participantes do projeto. 

Verificar, através de um pós-questionário, dirigido aos professores sobre relação, 

articulações, proposições feitas por seus alunos, com a utilização dos princípios 

e conceitos da teoria de aprendizagem significativa em sala de aula, como 

instrumento facilitador da aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: EDILCE MARIA BALBINOT 

ORIENTADOR: Awdry Feisser Miquelin 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: O filme como recurso pedagógico no estudo das doenças 

infectocontagiosas: Epidemias. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; filmes; epidemias. 

Resumo: Esse estudo relata e analisa uma experiência que constatou ser 

possível trabalhar as epidemias no Ensino Fundamental, na disciplina de 

Ciências. Utilizando filmes como uma possibilidade pedagógica tendo em vista 

sua popularidade e acessibilidade, facilitando o estudo do objeto da disciplina de 

ciências, o conhecimento científico e sua contextualização. A utilização desse 

recurso traz resultados significativos , despertando o estudante para o grave 

problema da saúde pública no que se refere aos cuidados com o seu bem estar 

e o do outro. Pesquisou-se o significado da palavra, infectocontagiosa, destacou-

se as doenças, seus agentes causadores, formas de transmissões, tratamentos 

e prevenções. Realizou-se também um estudo histórico das epidemias, 

abordando o comportamento das populações em situações de crise. Foram 

selecionados dois filmes, um deles, Juízo Final, abordando os temas acima com 

maior ilustratividade, no que se refere à contaminação, sintomas, situações de 



crise e tratamento. O outro, Sonhos Tropicais, contextualizando historicamente 

algumas epidemias no Brasil, mostrando as ações de prevenção tomadas há 

muitas décadas atrás. O uso desses dois filmes, contemplou o conhecimento 

científico e sua contextualização, originando uma pesquisa sobre as epidemias 

com seus agentes infecciosos, transmissão e prevenção, também houve a 

elaboração de uma linha do tempo, contando a história das epidemias. O uso de 

filmes comerciais traz resultados positivos, levando-se em conta seu potencial 

pedagógico, faixa etária e a mediação, o professor tomando esse cuidado, 

esclarecerá de forma mais crítica e correta as informações apresentadas aos 

alunos evitando o mau uso desse recurso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O filme como recurso pedagógico no estudo das doenças 

infectocontagiosas: Epidemias. 

Palavras-chave: metodologia; filme; epidemias 

Resumo: Uma grande preocupação da saúde pública atualmente é a crescente 

contaminação entre pessoas, por doenças infectocontagiosas, sobretudo nas 

escolas, local com grande aglomero de pessoas. O estudo destas doenças, 

assim como o trabalho preventivo, mostra-se necessário e urgente no cotidiano 

escolar. Reconhecendo que a utilização da mídia-educação torna a prática 

pedagógica mais atraente e interessante, busca-se a uma estratégia de ensino, 

que privilegie a aprendizagem significativa, incluindo a utilização de novas 

tecnologias educacionais, com formas inovadoras de linguagem, passíveis de 

transmitir e produzir o conhecimento. Para tanto, a utilização de filmes, como 

recurso para a sistematização dos conteúdos, mostra a possibilidade de uma 

abordagem metodológica que permite contextualizar e problematizar o estudo 

das doenças infectocontagiosas, tornando maior a interação entre professor, 

estudantes e conhecimento científico, resultando na superação das concepções 

alternativas dos estudantes e o enriquecimento de sua cultura científica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ELAINE FAUSTA GESSO 

ORIENTADOR: Vera Lucia Bahl de Oliveira 



IES: UEL 

Artigo  
Título: Bullying: Formas de atitudes agressivas no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Bullying, conscientização, reflexão, diálogo. 

Resumo: O projeto Bullying na escola estabeleceu uma parceria entre direção, 

educadores, pais, equipe pedagógica e alunos, notado que cada vez mais as 

agressões são direcionadas a alunos que não sabem se defender de tais 

acontecimentos e trazem prejuízo irreparáveis. Diante desses acontecimentos, 

os agressores são chamados pela direção, mas muitas vezes sem resultado, 

pois os mesmos negam a ocorrência. O trabalho em si teve como objetivo auxiliar 

os alunos que são agredidos a não terem prejuízo em seu aprendizado, bem 

como, nos aspectos comportamentais e psicológicos, tornando-se um aluno sem 

motivação,e muitas vezes carregam estes acontecimentos o resto da vida. O 

bullying tem cada vez mais suscitado a preocupação dos envolvidos no processo 

ensino/ aprendizagem que a partir de então buscam a solução de tais problemas, 

criando estratégias de trabalho em parceria com todos os envolvidos no 

processo, contudo é necessário que haja acompanhamento a fim de que tal 

projeto não caia no esquecimento e sim produza efeitos para diminuir e se 

possível banir as atitudes de Bullying no contexto escolar em que foi realizado o 

projeto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Bullying: Formas de atitudes agressivas no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Ambiente Escolar; Bullying; Agressões 

Resumo: Atos violentos de natureza física ou psicológica, intencionais e 

repetidos, que tem o objetivo de intimidar outro indivíduo incapaz de se defender, 

o chamado Bullying é o tema principal no estudo proposto pelo projeto e tem o 

objetivo de buscar a melhoria da qualidade das relações interpessoais entre os 

alunos e professores, discutindo e prevenindo a ocorrência do Bullying na escola 

e levando, conseqüentemente, à melhoria no desempenho acadênico dos 

atingidos pelo fenômeno no espaço escolar, por meio de ações de apoio aos 

educadores que vivem às voltas com alunos de comportamento violento. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ELAINE TERESINHA ROSINSKI 

ORIENTADOR: MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: ATIVIDADES PRATICAS PARA O ENSINO DE CIENCIAS DA 6ª SÉRIE 

Palavras-chave: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA;ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS;TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Resumo: O presente artigo analisa a importância das aulas práticas no Ensino 

de Ciências e na sua abordagem dentro da concepção de aprendizagem 

significativa e pedagogia sociocultural. O trabalho analisa o conceito de aulas 

práticas, a aceitação e as impressões dos alunos em relação a estas aulas na 

disciplina de Ciências. Por meio do uso de materiais de baixo custo e atividades 

simples, de fácil realização. Foram desenvolvidas aulas práticas sobre Ecologia 

para alunos da 6a série da Escola Estadual Vale do Tigre - Ensino Fundamental, 

do município de Nova Londrina-PR. Os resultados demonstram que os alunos 

gostam muito desse tipo de aula e se sentem motivados quando a mesma é 

proposta, mesmo não sendo realizado em laboratórios, o desenvolvimento 

dessas aulas pode ser uma importante ferramenta no ensino de Ciências. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ATIVIDADES PRÁTICAS DE ECOLOGIA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Técnicas metodológicas;Ensino de Ciências; Recursos 

didáticos 

Resumo: Um grande desafio imposto ao professor de Ciências é aplicar práticas 

pedagógicas acompanhadas de práticas teóricas relacionando os conteúdos à 

realidade do aluno, dando significado e importância ao assunto apresentado. As 

Atividades Práticas de Ecologia serão desenvolvidas com o objetivo de propiciar 

ao aluno a observação e exploração do meio ambiente com curiosidade, 

percebendo-se como ser integrante transformador e, acima de tudo, que tenha 

atitudes de conservação uma vez que, reciclar a consciência ambiental em 

crianças e adolescentes é garantia que no futuro se tornem adultos preocupados 

com o meio ambiente. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ELEANI BOLZAN RAMAO 

ORIENTADOR: Eliseu Vieira Dias 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE ASTRONOMIA 

Palavras-chave: Astronomia; Sistema Solar; Planeta Terra. 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade discutir a importância da 

Astronomia e o seu desenvolvimento ao longo da história da humanidade, com 

seus aspectos filosóficos e sociológicos para o Ensino Fundamental. Para tanto, 

foi realizado, com educandos do Colégio Estadual Antônio Schiebel Ensino 

Fundamental e Normal no Município de Santo Antônio do Sudoeste, a inserção 

de atividades práticas, perpassando algumas concepções que os professores 

possuem a respeito do tema. A realidade da turma e o interesse pelo tema 

também foi considerada como parte deste estudo. Resultado desta proposta 

pode auxiliar professores de Ciências no trabalho em sala de aula e contribuir 

para a melhoria do entendimento e aprendizagem dos conteúdos nesta área. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ASTRONOMIA: DESVENDANDO O UNIVERSO 

Palavras-chave: ASTRONOMIA; SISTEMA SOLAR; TERRA 

Resumo: Ao longo dos anos trabalhados os educadores percebem grandes 

dificuldades por parte dos estudantes em compreender os conteúdos abordados 

em Astronomia. Estas dificuldades refletem possivelmente no desinteresse pelo 

assunto, pois o ensino destes conteúdos, muitas vezes se resume a leitura de 

textos e exercícios de fixação. A unidade didática aqui apresentada propõe que 

a partir do conhecimento prévio dos estudantes, seja dado significado ao 

conhecimento científico, com atividades teóricas e práticas, estimulando o 

interesse dos educandos por essa ciência que fascina o homem ao longo de sua 

existência e permite nosso acesso a muitas comodidades cotidianas. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ELENITA BALDISSERA SANCHEZ 

ORIENTADOR: ANA TIYOMI OBARA 

IES: UEM 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Oficina Pedagógica: uso e reciclagem do plástico. 

Palavras-chave: Educação ambiental; resíduos sólidos; reciclagem; 

conscientização. 

Resumo: 0 propósito de fazer-se um estudo sobre reciclagem surgiu a partir da 

indagação sobre a realidade de que se encontra os processos que permitem o 

reaproveitamento do lixo reciclável. São muitos os desafios a serem enfrentados 

quando se procura direcionar ações para a melhoria das condições de vida do 

mundo. E, diante dos problemas ambientais que o planeta enfrenta, o esforço 

individual é significativo, possivelmente, através da prática, podemos exercitar o 

pensar e nos envolvermos com processos de aprendizagem amplamente 

satisfatórios. Na busca de subsídios para um trabalho voltado ao interesse do 

aluno, à escola e à comunidade, observamos que a prática do recolhimento de 

lixo, bem como sua destinação e seu tratamento, estão cada vez mais 

problemáticos. Com isso, percebemos o grande impacto ambiental causado 

pelos diferentes tipos de resíduos que faz aumentar a preocupação entre as 

pessoas em relação à saúde e à sua manutenção de vida. Assim, ao discutirmos 

e trabalharmos sobre questões ambientais, enfocados na reciclagem do plástico 

como problemática educativa, remete-nos a um consenso geral de que 

atividades praticadas por meio de oficinas pedagógicas são fundamentais à 

formação dos adolescentes e jovens. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ELISABETE PELISSARI BISPO PONTARA 

ORIENTADOR: Gisele Maria de Andrade de Nobrega 

IES: UEL 

Artigo  



Título: AS BACTÉRIAS NA SAÚDE E NA DOENÇA 

Palavras-chave: Bactérias, reflexões, ações, experimentações, práticas de 

ensino e aprendizagem significativa. 

Resumo: Este artigo demonstra como foi implementado o material pedagógico 

produzido no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná no ano de 2011. Relata os procedimentos e resultados das práticas 

metodológicas utilizadas para, em uma abordagem educacional diferenciada, 

gerar conhecimentos significativos aos alunos sobre as bactérias. O material é 

uma proposta de trabalho com conceitos e experimentações, que levam os 

estudantes a reflexões e ações, dentro de uma proposta respaldada na teoria da 

aprendizagem significativa. Foram realizadas experiências práticas em sala de 

aula e em laboratório, pesquisas na internet, pesquisa de campo, 

questionamentos, troca de ideias e saneamento de dúvidas sobre o tema 

abordado, o que proporcionou um melhor entendimento sobre as bactérias e 

como elas estão presentes em nosso dia a dia e sua importância na saúde 

pública (doenças), na ecologia e na biotecnologia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EFEITOS BENÉFICOS DAS BACTÉRIAS PROBIÓTICAS NA SAÚDE 

HUMANA 

Palavras-chave: Bactérias,microrganismos,saúde, probióticos 

Resumo: As bactérias são microrganismos de grande importância para a 

humanidade, embora sejam conhecidas pelas doenças que causam, são 

benéficas e essenciais para a vida do Planeta. Este trabalho tem por objetivo 

mostrar e levantar um estudo mais detalhado sobre estes microrganismos e 

gerar hábitos mais saudáveis e uma alimentação mais equilibrada. As pessoas 

necessitam vencer novos desafios, através do desenvolvimento de novos 

conceitos científicos que resultem em modificação no estilo de vida, assim 

proporcionando, bem estar e saúde. Com os alimentos funcionais em especial 

os probióticos, que são microrganismos vivos (bactérias), administrados em 

quantidades adequadas, mostram benefícios à saúde do hospedeiro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 



PROFESSOR PDE: ELISANGELA CRISTINY SCHUSTER 

ORIENTADOR: Eliseu Vieira Dias 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Desenvolvimento e utilização de materiais didáticos de Geociências para 

o Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Geociências; Estrutura da Terra; Recurso Didático 

Resumo: O presente trabalho relata uma experiência didática utilizando 

múltiplos recursos didáticos no EF de Geociências, com ênfase na Estrutura 

Interna da Terra, sendo apresentadas as teorias sobre o interior da Terra, da 

Deriva Continental e Tectônica de Placas. Os procedimentos didáticos são 

discutidos no contexto da realidade do ensino de Ciências. As atividades 

aplicadas consistiram em apresentação de vídeos, construção de modelos 

tridimensionais com material reciclado, dinâmicas de grupo, discussões, 

laboratório de informática e jogos didáticos. Foram aplicados questionários 

prévios (pré-teste) e questionários após as atividades executadas (pós-teste) 

para avaliar a eficácia dos procedimentos. Foram verificadas melhorias 

estatisticamente significativas na aprendizagem de alguns temas por grupos de 

alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desenvolvimento e utilização de materiais didáticos de Geociências para 

o Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Metodologia de Ensino; Geociências; Estrutura da Terra; 

Materiais e Recursos Didáticos. 

Resumo: A aplicação desta produção didática visa abordar o conteúdo Estrutura 

do Planeta Terra, por meio de múltiplos recursos didáticos. Na busca dos 

recursos que auxiliam no cumprimento do objetivo proposto foi necessária uma 

ampla pesquisa e análise de materiais e recursos que podem ser trabalhados 

com a intenção de auxiliar o processo ensino-aprendizagem, deste tema. 

Observou-se que o educador precisa realizar um prévio planejamento do uso 

destes recursos e estratégias, pois alguns necessitam de adaptação e 

reestruturação para cumprir o papel de tornar a aquisição do conhecimento uma 

prática eficiente e prazerosa. Propiciar aos educandos este contato com 



metodologias diferenciadas nos remete a um Ensino de Ciências que abandona 

o repasse do conhecimento científico pronto e acabado, que ignora o 

conhecimento vivencial. Quando oferecemos condições para esta mudança se 

constrói, meios para uma aprendizagem significativa, dita de outro modo, está 

se estabelecendo relações não arbitrárias entre o que já fazia parte da estrutura 

cognitiva do educando e o que lhe foi ensinado. Explorar conteúdos das 

Geociências nos permite, sobretudo, trazer o mundo real para a sala de aula, 

desta forma o ensino pauta-se na vivência do educando oferecendo lhe uma 

bagagem experimental para utilizar ao longo da vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ELIZANGELA BEATRIZ SERRATI SZYDLOSKI 

ORIENTADOR: Rose Meire Costa Brancalhao 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A CIÊNCIA LÚDICA NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO: o nosso cérebro. 

Palavras-chave: Sinapse; neurônio; processos de ensino e aprendizagem 

Resumo: No ensino de Ciências e Biologia é necessário que o professor se 

utilize do pluralismo metodológico de forma a promover ao máximo o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. O uso de várias metodologias de ensino 

procura atender às diversidades encontradas em sala de aula e se baseia 

fundamentalmente em conhecimentos de processos neurobiológicos 

relacionados à formação de memória. Assim, o uso de métodos que exploram 

os sentidos, os movimentos, a relação com o cotidiano, entre outros, estimula 

um comportamento positivo dos alunos na busca de um aprendizado 

significativo. Neste sentido, o presente trabalho desenvolveu uma ferramenta de 

apoio pedagógico lúdico, com o uso de história em quadrinho, de forma a motivar 

alunos e professores no conhecimento do sistema nervoso, com ênfase na célula 

nervosa, o neurônio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “Neurônios e Impulso Nervoso”. 



Palavras-chave: Impulso Nervoso; Neurônios; Cérebro; Olfato. 

Resumo: No ensino de Ciências e Biologia é necessário que o professor se 

utilize do pluralismo metodológico de forma a promover ao máximo o 

crescimento cognitivo do aluno. O uso de várias metodologias de ensino procura 

atender às diversidades encontradas em sala de aula e se baseia 

fundamentalmente em conhecimentos de processos neurobiológicos 

relacionados à formação de memória. Assim, o uso de métodos que explorem 

os sentidos, os movimentos, a relação com o cotidiano, entre outros, estimula 

um comportamento positivo dos alunos na busca de um aprendizado 

significativo. Um dos principais objetivos do trabalho é desenvolver estratégias 

pedagógicas, baseadas no lúdico, que motivem e tornem as aulas de Ciências 

mais atrativas e interessantes aos alunos e professores, de forma a contribuir 

com os processos de ensino e aprendizagem nesta área do conhecimento 

humano. Desta forma, o presente trabalho visa desenvolver um ambiente de 

aprendizagem na forma de atividades lúdicas, como história em quadrinhos, de 

forma a se desenvolver uma ferramenta de apoio pedagógico que propicie 

envolver alunos e professores num processo de compreensão do sistema 

nervoso, com ênfase na célula nervosa, o neurônio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: EMIKO WATANABE 

ORIENTADOR: Lucila Akiko Nagashima 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Prática de Educação Ambiental: Sensibilizando os jovens com a 

reciclagem 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; cidadania; coleta seletiva; política dos 3 R’s. 

Resumo: A Educação Ambiental na escola, além de ser um processo 

educacional das questões ambientais, tem a extensão de auxiliar na formação 

dos alunos para o exercício da cidadania. Assim, o presente projeto objetivou 

conscientizar os educandos do 6º ano sobre a degradação ambiental em 

decorrência do lixo produzido, demonstrando a necessidade de minimizar o lixo 

gerado. Assim, o princípio dos 3R’s: reduzir, reutilizar e reciclar busca mudanças 



comportamentais necessárias à preservação ambiental. Para o projeto adotou-

se a pesquisa descritiva, sendo dividido em nove etapas contextualizadas, 

facilitando manter a atenção dos alunos e ajudando-os a assimilar o conteúdo. 

Essas etapas compreenderam atividades diversas, desde monitoramento do lixo 

gerado durante uma semana na residência dos alunos, produção de fantoche, 

palestras, e visita à Cooperativa de Catadores, entre outras. Após a execução 

das ações, a avaliação dos alunos e do projeto foi realizada mediante a análise 

dos resultados das atividades. Essa análise evidenciou que 58% dos estudantes 

segregam o lixo e preocupam-se em reduzir a sua geração. Também 

demonstrou que eles têm consciência da importância da reciclagem apontando 

inúmeros aspectos positivos e da relevância da prática dos 3 R’s e que tais 

ações, contribuem para uma educação voltada para a cidadania. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prática de Educação Ambiental: Sensibilizando os jovens com a 

reciclagem 

Palavras-chave: resíduos sólidos; cidadania; coleta seletiva; política dos 3R’s. 

Resumo: A questão do lixo vem sendo apontada pela sociedade como um dos 

mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade, a ponto de ter-se 

tornado objeto de proposições técnicas para seu enfrentamento. Assim, o 

presente projeto é uma reflexão sobre a geração desordenada de resíduos 

sólidos, tendo como foco a educação ambiental voltada para a discussão do 

processo da reciclagem, objetivando contribuir, particularmente, para o debate 

acerca da construção de sociedades sustentáveis e para a conservação do meio 

ambiente com a consequente melhoria da qualidade de vida, fundamentalmente 

por meio da mudança na concepção das pessoas em relação à gestão de 

resíduos sólidos e à coleta seletiva. Busca-se por intermédio da educação 

ambiental, uma discussão sobre a necessidade de uma mudança nos 

paradigmas da sociedade moderna, notadamente o consumo e, também, da 

revisão de comportamentos e hábitos pessoais. O projeto destaca os princípios 

baseados na Política 3R’s em que se busca ao máximo a redução do consumo 

e do descarte dos resíduos, para então, na impossibilidade disto, a reutilização 

dos materiais para, por fim, sendo o descarte inevitável, destinar-se o material 

para reciclagem. Acredita-se que, para alcançar esse compromisso em relação 



à qualidade ambiental é preciso que os educandos da 5a série do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Costa Monteiro, da cidade de Nova Esperança 

façam parte integrante desse processo, colocando em prática os princípios 

básicos dos 3R’s: redução, reutilização e reciclagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: EUGENIO FABIAN GUY VON WESTPHALEN 

ORIENTADOR: Awdry Feisser Miquelin 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Caracterização de resíduos sólidos com auxilio da Informática 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; recursos tecnológicos; informática nas aulas 

de ciências; Meio ambiente e tecnologia 

Resumo: A proposta do presente estudo é fazer uso da informática como 

ferramenta na prática pedagógica nas aulas Ciências. Considera-se que a escola 

deve, enquanto organização social e educativa, contribuir para a inserção de 

novas práticas aliadas ao uso da tecnologia junto a seus professores, 

promovendo reflexões que contribuam para mudanças nas práticas didático-

pedagógicas. Assim, sugere-se que utilize o Laboratório do Programa Paraná 

Digital que possuem computadores conectados á Internet, constituindo uma 

importante ferramenta a ser utilizada como recurso pedagógicos, como um dos 

meios de processar a formação continuada dos professores e possibilitar a 

construção de novos referenciais didático-pedagógicos para o ensino da 

Ciências. Também objetiva propiciar ao professor a reflexão teórico-prática 

acerca da importância da utilização da informática como ferramenta nas aulas 

de Ciências, por meio de um projeto interdisciplinar com o tema Caracterização 

dos Resíduos Sólidos produzidos no colégio. Para tanto, o foco do trabalho 

consiste na instrumentalização dos professores com as ferramentas básicas de 

informática, com base no tema norteador para trabalhar com os alunos, que seria 

Caracterização dos Resíduos Sólidos do colégio. Os resultados obtidos serão 

registrados em planilha eletrônica, editor de texto e pesquisa na Internet sobre a 

separação dos resíduos e Preservação do Meio Ambiente. Prevê-se como 

resultado a apresentação em software de apresentação e a conscientização da 



comunidade escolar sobre o tema Resíduos Sólidos produzidos e a importância 

da separação dos desses resíduos, ajudando na preservação do Meio Ambiente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Caracterização de resíduos sólidos com auxilio da Informática 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; recursos tecnológicos; informática nas aulas 

de ciências; Meio ambiente e tecnologia 

Resumo: A proposta do presente estudo é fazer uso da informática como 

ferramenta na prática pedagógica nas aulas Ciências. Considera-se que a escola 

deve, enquanto organização social e educativa, contribuir para a inserção de 

novas práticas aliadas ao uso da tecnologia junto a seus professores, 

promovendo reflexões que contribuam para mudanças nas práticas didático-

pedagógicas. Assim, sugere-se que utilize o Laboratório do Programa Paraná 

Digital que possuem computadores conectados á Internet, constituindo uma 

importante ferramenta a ser utilizada como recurso pedagógicos, como um dos 

meios de processar a formação continuada dos professores e possibilitar a 

construção de novos referenciais didático-pedagógicos para o ensino da 

Ciências. Também objetiva propiciar ao professor a reflexão teórico-prática 

acerca da importância da utilização da informática como ferramenta nas aulas 

de Ciências, por meio de um projeto interdisciplinar com o tema Caracterização 

dos Resíduos Sólidos produzidos no colégio. Para tanto, o foco do trabalho 

consiste na instrumentalização dos professores com as ferramentas básicas de 

informática, com base no tema norteador para trabalhar com os alunos, que seria 

Caracterização dos Resíduos Sólidos do colégio. Os resultados obtidos serão 

registrados em planilha eletrônica, editor de texto e pesquisa na Internet sobre a 

separação dos resíduos e Preservação do Meio Ambiente. Prevê-se como 

resultado a apresentação em software de apresentação e a conscientização da 

comunidade escolar sobre o tema Resíduos Sólidos produzidos e a importância 

da separação dos desses resíduos, ajudando na preservação do Meio Ambiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: EVA HELENA GOMES SANTOS 

ORIENTADOR: Augusta Padilha 



IES: UEM 

Artigo  
Título: O MÉTODO DIALÉTICO APLICADO AO PLANEJAMENTO DOS 

CONTEÚDOS ESCOLARES NA ÁREA DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Materialismo Histórico-Crítico; Método Dialético; Disciplina de 

Ciências; Ação Pedagógica 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um Projeto de Intervenção 

Pedagógica desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), do Estado do Paraná e aplicado no Colégio Estadual Parigot de Souza, 

município de Mandaguaçu/PR. O objetivo que norteou a pesquisa foi a 

possibilidade de compreensão da proposta teórica que embasa as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná, que é o Materialismo Histórico-Dialético e o 

desenvolvimento do método dialético nos encaminhamentos didático- 

pedagógicos, pouco compreendidos pelos professores que não tem a formação 

necessária que deles é exigida para desenvolver a proposta pedagógica 

segundo as DCNs. A partir dessa problemática escolhemos planejar, organizar, 

dirigir e avaliar uma proposta de formação de professores tendo por conteúdo o 

método dialético e a perspectiva da análise da totalidade das relações sociais. O 

trabalho foi realizado com pedagogos e professores do ensino fundamental e 

médio desse município e de outros da região. Apoiamos nossa pesquisa em: 

MARX, ENGELS, VIGOTSKI, LURIA, LEONTIEV E SAVIANI. Para a realização 

do trabalho foi utilizada a Pesquisa Aplicada com o objetivo de propor 

alternativas para a resolução de problemas da realidade escolar. Este curso 

apresentou resultados que atenderam nossos objetivos. Através dele, os 

participantes demonstraram interesse em desenvolver e aprofundar os estudos 

referentes ao método proposto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Método Dialético aplicado ao planejamento dos conteúdos escolares: 

em foco à área de Ciências 

Palavras-chave: Materialismo Histórico-Crítico; Método Dialético; Disciplina de 

Ciências; Ação Pedagógica 

Resumo: O objetivo desta Produção Didática Pedagógica consiste na 

apresentação da programação de Intervenção Pedagógica do programa PDE, 



resultado do planejamento e organização de uma proposta de formação de 

professores. Trata-se de uma proposta pautada no exercício do método dialético 

e na perspectiva da análise da totalidade das relações sociais, segundo a 

perspectiva do materialismo histórico-dialético. Para tanto, são organizados 

alguns recursos que compõem uma Produção Didático-Pedagógica, sendo: a) 

um Caderno Temático formado de textos teórico-científicos e b) uma Unidade 

Didática denominada de Curso de Extensão “O Método Dialético aplicado ao 

planejamento dos conteúdos escolares: em foco à área de Ciências”. O 

desenvolvimento dessa Unidade Didática dar-se-á por meio de quatro encontros 

presenciais, para os quais serão solicitadas, aos cursistas, leituras do Caderno 

Temático e atividades preparadas com a finalidade de intervir no movimento de 

formação de professores. Todos os recursos utilizados são intencionais no 

planejamento de uma Produção Didático Pedagógica, cujo sentido é o da 

formação docente para o exercício da análise dialética, em especial com alguns 

conteúdos da área de ciências. Tem-se como meta que os professores 

apreendam uma forma de raciocinar, um método de leitura do mundo, dos 

fenômenos e dos processos humanos que venha a ser traduzido para a prática 

pedagógica em sala de aula na Educação Básica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: FRANCISCO CARLOS PIERIN MENDES 

ORIENTADOR: Hilton J. S. de Azevedo 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: UMA PROPOSTA ESTRUTURANTE PARA O MATERIAL DIDÁTICO DA 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Palavras-chave: Aprendizagem de Ciências; Produção de Material Didático; 

Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo: Esse trabalho discute uma proposta diferenciada para o trabalho com 

a disciplina de Ciências na Educação de Jovens e Adultos, por meio da utilização 

de um material didático diferenciado, com conteúdos escolhidos levando-se em 

consideração critérios de contemporaneidade e significância como elementos 

motivadores para os alunos. A escolha do tema decorre de inquietações 



provocadas pela falta de materiais didáticos atualizados e adequados ao 

trabalho com jovens e adultos, materiais que possam melhor promover o 

desenvolvimento de conceitos científicos mais elaborados por parte dos alunos. 

Buscou-se averiguar possíveis avanços na aprendizagem de conteúdos da 

disciplina de Ciências Naturais dos alunos de uma escola de EJA que utilizaram 

no trabalho com a disciplina uma unidade didática especialmente produzida para 

este estudo – Atmosfera e meio Ambiente. Os alunos foram divididos em dois 

grupos, um teve acesso a uma Unidade Didática produzida que contempla os 

critérios de contemporaneidade e significância e outro grupo trabalhou com 

materiais disponibilizados pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. O 

trabalho desvelou que no primeiro grupo houve uma melhor compreensão dos 

diferentes fenômenos apresentados, comprovada por meio de avaliação 

realizada junto aos alunos. Houve também aprovação, por parte dos alunos, da 

forma de apresentação dos conteúdos na referida unidade didática, expressada 

em questionário específico. A presente pesquisa permite inferir que materiais 

didáticos que atendem aos critérios de contemporaneidade e significância 

contribuem de maneira mais efetiva para a aprendizagem dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA PROPOSTA ESTRUTURANTE PARA O MATERIAL DIDÁTICO DA 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

ATMOSFERA E MEIO AMBIENTE 

Palavras-chave: Unidade didática; Ciências na EJA; Material didático de 

Ciências 

Resumo: Esta UNIDADE DIDÁTICA apresenta o conteúdo Atmosfera e Meio 

Ambiente, abordando a composição, os diferentes fenômenos que nela ocorrem 

e suas complexas relações com a vida na Terra, numa perspectiva que considera 

a concretude e significância para os jovens e adultos, como elementos 

motivadores para o aprendizado. O material está organizado com fundamentos 

teóricos sobre a temática escolhida, contextualizando os conteúdos através 

exemplos práticos para os alunos, o que facilita a aprendizagem e aproxima o 

conhecimento científico da realidade dos educandos. Contempla atividades 

práticas, experiências e questionamentos, que instrumentalizam o professor, na 

perspectiva de desenvolver um trabalho diferenciado, instigando o aluno a 



refletir, a buscar a compreensão dos diferentes fenômenos por meio de uma 

participação efetiva. É facilitado ao professor, enriquecer o material com 

elementos de sua prática pedagógica numa perspectiva de construção de um 

conhecimento que leve o aluno a ter uma visão atualizada da Ciência e suas 

implicações no mundo moderno, desenvolvendo também uma postura crítica e 

autônoma. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: GERALDA APARECIDA CECILIO 

ORIENTADOR: Ana Lucia Olivo Rosas Moreira 

IES: UEM 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA FORMATIVA PARA AÇÃO E REFLEXÃO 

DOCENTE 

Palavras-chave: Avaliação escolar; processo ensino e aprendizagem; grupo de 

estudos; ciências. 

Resumo: O ato de avaliar estabelece várias e imprescindíveis reflexões. Sem 

estas, acredita-se ser impossível desviar de certas distorções filosóficas, 

educacionais, pedagógicas e/ou metodológicas, em relação ao processo 

avaliativo. Quando compreendida como processo da formação integral a 

avaliação é pensada no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores, sociais e culturais dos alunos. Assim sendo, o objetivo do trabalho 

foi desenvolver uma proposta de avaliação formativa com os docentes da 

disciplina de Ciências do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada 

na região noroeste do estado do Paraná. Este trabalho seguiu a metodologia de 

pesquisa-ação e análise dos conteúdos, conforme Bardin (2009). Criou-se um 

grupo de estudos desenvolvido durante um curso de qualificação, intitulado 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) intitulado “Avaliação da 

Aprendizagem Escolar no Ensino de Ciências: Uma Proposta Formativa para 

Ação e Reflexão Docente”. Priorizou-se a busca de informações pela interação 

cooperativa de ação e reflexão do grupo, promovendo a liberdade de expressão 

dos participantes, a partir de leituras, debates e discussões. O professor 



inicialmente, apresentou-se com um referencial de avaliação classificatória, 

porém ciente das dificuldades em assumir um processo avaliativo formativo. A 

partir da participação desse trabalho, o professor se mostra compromissado na 

aplicação da teoria sobre avaliação formativa em sua prática docente, em que a 

reflexão e a crítica contínua do percurso educativo, auxilia no reencaminhamento 

para novas ações e decisões à melhoria de processo educacional 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA FORMATIVA PARA AÇÃO E REFLEXÃO 

DOCENTE 

Palavras-chave: avaliação escolar; ensino e aprendizagem; ciências. 

Resumo: O ato de avaliar estabelece várias e imprescindíveis reflexões. Sem 

estas, acredita-se ser impossível desviar de certas distorções filosóficas, 

educacionais, pedagógicas e/ou metodológicas, em relação ao processo 

avaliativo. Quando compreendida como processo da formação integral a 

avaliação é pensada no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores, sociais e culturais dos alunos. Assim sendo, o objetivo do projeto 

é desenvolver uma proposta de avaliação formativa junto aos docentes da 

disciplina de Ciências do Ensino Fundamental do município de Umuarama, da 

região noroeste do estado do Paraná. Este trabalho seguirá a metodologia de 

pesquisa-ação. Assim sendo, a busca de informações será obtida na interação 

cooperativa de ação e reflexão, promovendo a liberdade de expressão dos 

participantes, a partir de leituras, debates e discussões, compartilhando ideias e 

ações. Os docentes necessitam ter ideias claras e objetivas a respeito de como 

se processa a avaliação no ensino de Ciências, visando compreender qual a 

finalidade, critérios e instrumentos necessários à avaliação da aprendizagem 

escolar na disciplina. Portanto, a intenção é subsidiar a prática pedagógica 

docente tendo como base os pressupostos elencados pela concepção formativa. 

Essa concepção defende que os resultados da avaliação da aprendizagem 

contribuem para que os professores procedam a uma reflexão problematizadora 

e coletiva acerca do processo de ensino e aprendizagem transformando a sala 

de aula em um local de investigação do conhecimento e das ações docentes. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: GIOVANA APARECIDA FABRIS MATTE 

ORIENTADOR: ANELIZE QUEIROZ AMARAL 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: OI, TAMBÉM SOU NATUREZA! 

Palavras-chave: fragmentação; meio ambiente; educação ambiental. 

Resumo: A educação busca integrar o indivíduo ao ambiente de forma política, 

econômica, social, cultural e religiosa, sendo dinâmica e com novas estratégias 

de ensino. O projeto foi desenvolvido com educandos dos 6ºs anos do Ensino 

Fundamental trabalhando conceitos, envolvendo questões ambientais, revendo 

informações fragmentadas, conhecendo as ideias de preservação e 

sustentabilidade, propondo a estes por meio de atividades diferenciadas, uma 

nova visão de meio ambiente das relações entre seres vivos e o meio físico, das 

interações, entendendo que todos podem ser protagonistas de ações práticas 

para solucionar problemas, entendendo ser um cidadão crítico e responsável. 

Para isso questionou-se a representação de meio ambiente, preservação e 

sustentabilidade, trabalhando texto sobre interação e atividade de 

contextualização. Com o filme AVATAR demonstrou-se aos educandos as 

relações entre seres vivos e o ambiente além da necessidade de preservação. 

Para compreender a importância do protagonismo e de uma sociedade 

organizada, se desenvolveu Agenda 21Escolar com os educandos levantando 

questões relevantes ao espaço escolar e ao seu entorno. Na busca da 

aproximação das questões ambientais os educandos em grupos, visitaram 

lugares específicos do Município para registrarem as situações problemas do 

ambiente encontrado e posteriormente fizeram um diagnóstico com seus 

“olhares” apresentando em seminário às demais turmas de 6º ano deste Colégio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Construindo Agenda 21 Escolar 

Palavras-chave: Meio ambiente, Educação Ambiental, Agenda 21, conteúdo 

desfragmentado 



Resumo: Perante a realidade na qual nos encontramos, a de fazer nossos 

educandos protagonistas socioambientais e humanizados, necessitamos rever 

alguns pontos em nossa pratica pedagógica, pois esta se reflete nos conceitos 

que os educandos expressam e no comportamento formal e informal 

demonstrado na maior parte das vezes. Os educandos não se entendem como 

elemento componente do meio ambiente, se distanciam deste e por isso não se 

sentem responsáveis, não preservam, se tornando indiferentes às questões 

ambientais locais e globais, pior, não têm noção do que é ser protagonista, de 

ter iniciativa de “fazer algo”. A explicação talvez esteja na fragmentação dos 

conteúdos, onde o educando não consiga compreender interações que 

acontecem, ou talvez, falte “o ensinar mais próximo, cultivando o ambiente”, 

passando para ele essa responsabilidade. Pensando nisso, este trabalho busca 

com educandos de 5ª série e professores de ciências, direcionar atividades de 

protagonismo no formato de Agenda 21; um entendimento sobre meio ambiente, 

suas relações e interações utilizando filme, texto, figura e ainda um trabalho no 

campo seguido de seminário e produção de portfólio para exposição. Para o 

professor será uma capacitação, e oportunidade de aproximação aos 

educandos, fortalecendo as relações e conhecimentos, melhorando sua prática, 

fazendo a ciência mais dinâmica e contextualizada. 
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Artigo  
Título: Nem só de pão viverá o homem 

Palavras-chave: Reeducação Alimentar. Qualidade de Vida. Mídia. Cultura 

Alimentar. 

Resumo: Tendo em vista o aumento significativo de brasileiros com distúrbios 

alimentares nas últimas décadas, o tema da reeducação alimentar demanda 

uma atenção especial, uma vez que busca despertar a consciência da 

importância de se ter uma alimentação equilibrada como requisito para a 

melhoria da qualidade de vida. Foram abordados os tópicos: o valor nutricional 



dos alimentos, as consequências de uma má alimentação, o desenvolvimento 

de uma visão crítica a respeito dos alimentos apresentados pela mídia e o 

incentivo a experimentar novos alimentos que não fazem parte do cardápio dos 

alunos no cotidiano. Alicerçado em estudos realizados no desenvolvimento 

desse projeto, foram levadas para o cotidiano da escola as discussões sobre a 

forte ligação que há entre as relações sociais, emocionais, culturais e a nutrição, 

de modo a evidenciar o quanto a alimentação pode ser influenciada por cada um 

destes fatores. Através da exibição de vídeos e outros materiais provocativos, 

buscou-se também, desenvolver uma visão crítica acerca do consumo excessivo 

ou errôneo dos alimentos, em contraste com o gritante problema da fome de 

algumas regiões do Brasil e do mundo, bem como o grande desperdício de 

alimentos que ocorrem nas cidades ou países mais ricos. Para isso, foram 

realizadas breves discussões com destaque social e econômico, visando a 

formação de uma consciência solidária. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Nem só de pão viverá o pão 

Palavras-chave: reeducação alimentar; qualidade de vida; mídia; cultura 

alimentar 

Resumo: Nossa alimentação é responsável pelo fornecimento da energia e 

nutrientes necessários às nossas atividades diárias e ao funcionamento correto 

do nosso metabolismo, reparação celular, crescimento, desenvolvimento e 

reprodução. A alimentação, também, está diretamente ligada à qualidade de 

vida, tendo em vista suas representações familiares, políticas, sociais, etc. 

Porém, atualmente, percebemos o grande crescimento da obesidade e de 

doenças crônicas influenciadas pela má alimentação. Assim, neste estudo 

procuraremos conscientizar os alunos sobre a importância da alimentação 

equilibrada como requisito para a prevenção de doenças e para melhoria da 

qualidade de vida. Para tanto serão realizadas aulas, palestras, leituras, 

discussões, pesquisas individuais e em grupos, onde buscaremos evidenciar 

que muitos dos nossos hábitos alimentares estão atrelados ao prazer imediato, 

à uma representação fortemente veiculada pela mídia, ou à cultura de cada 

pessoa, sem no entanto, vincular-se à preocupação de nutrir-se corretamente. 

Além disso, proporemos uma reeducação alimentar, desmistificando alguns 



conceitos errôneos sobre como alimentar-se e despertando o gosto por 

alimentos que não fazem parte do cardápio cotidiano dos alunos, por meio da 

degustação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: HEDYLAMAR GONCALVES DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: Christiane Luciana da Costa 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Trabalhando a importância dos solos. quando a produção de alimentos 

corre perigo. 

Palavras-chave: Solo; Agricultura; Alimentos 

Resumo: De todas as dádivas da natureza, nenhuma é mais necessária ao 

homem do que o solo, pois dele se retira o alimento que permitiu ao homem 

chegar até aqui. Entretanto, à medida em que o tempo passa, os solos próprios 

para a agricultura estão se tornando escassos no mundo todo, concorrendo para 

essa condição a urbanização crescente, a ação do homem, as intempéries da 

própria natureza. A falta de alimentos já é pensada pelos governantes de 

diversos países como uma realidade a ser enfrentada desde já. Além dessa 

preocupação, observa-se também que a tecnologia tem sido desenvolvida com 

o objetivo de buscar meios de ajustar devidamente a agricultura às condições do 

terreno, seja através de sementes selecionadas, seja através do manejo 

adequado, ou ainda, aplicação de produtos químicos. Aliado as essas medidas 

considera-se que não basta apenas achar soluções imediatas para o problema 

do solo e do alimento mas também adotar medidas em sintonia com o meio 

ambiente, procurando legar ás gerações futuras uma economia sã. Da mesma 

forma que o solo agrícola é objeto de preocupação, o solo urbano também tem 

sido considerado à medida em a sua degradação é causada pelos descartes de 

resíduos, depósitos de lixo, poluição. Este projeto tem o intuito de abordar 

algumas considerações sobre o contexto atual dos usos e abusos em relação ao 

solo, e no contexto local, trabalhar com os alunos a importância dos solos e a 



sua conservação/preservação, formando cidadãos conscientes capazes de levar 

o conhecimento em favor da preservação do ambiente em que vive. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: HELENA BEATRIS HUPFER 

ORIENTADOR: Lianara Teresinha Mumbach Brandenburg 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: AIDS: estar informado é um direito e dever de todos 

Palavras-chave: AIDS; HIV; Tratamento; prevenção 

Resumo: Este estudo busca esclarecer alguns pontos relevantes sobre a AIDS, 

como: suas formas de transmissão, prevenção e tratamento, buscando assim 

informar um maior número de pessoas. A AIDS hoje atinge milhares de pessoas 

em todo o mundo, por ser uma doença silenciosa a qual muitas vezes leva anos 

para se desenvolver no organismo, dissemina-se com rapidez e muita facilidade, 

atingindo assim pessoas de qualquer idade ou orientação sexual. Dessa forma 

o objetivo deste trabalho é esclarecer dúvidas quanto á doença, pois mesmo 

estando presente já há algum tempo em nosso país e no mundo, muitos a 

desconhecem ou não dão devida importância ao assunto por ter a falsa ideia de 

perigo distante, no entanto com a sexualidade e o erotismo colocado cada vez 

mais explícitos como forma de prazer e satisfação rápida, leva a todos a uma 

situação de risco eminente. Através deste estudo vamos buscar colaborar no 

combate a AIDS de forma informativa, pois a prevenção ainda é a nossa melhor 

arma pra combater a disseminação constante do vírus HIV.Buscamos promover 

o conceito de saúde como um direito de todos , identificar fatores de riscos, aos 

quais todos aqueles que não se previnem estão expostos; passar a informação 

de forma prática e simples; vencer preconceitos em relação a doença. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AIDS: estar informado é um direito e dever de todos 

Palavras-chave: AIDS, prevenção, história, contágio, informação 

Resumo: Este trabalho surgiu da urgência em abordar e informar o aluno das 

questões que envolvem a AIDS e suas consequências, uma vez que este tema 



traz preocupações quanto aos casos de HIV que estão se multiplicando na 

população a passos largos, quando nos últimos anos, esse tema vem caindo no 

esquecimento das autoridades competentes, bem como pela mídia. Outro 

problema grave quanto essa doença, é pela instalação lenta e progressiva no 

ser humano, podendo demorar anos até se manifestar, tornando essa doença 

de disseminação muito rápida. O que impressiona nos jovens, quanto a 

prevenção, é que já ouviram falar, mas consideram a mesma um perigo distante. 

Mais um fator que torna necessária a intervenção na escola deste assunto. Desta 

forma, cientes da gravidade do problema, este trabalho vem desenvolver 

estratégias para informar meios de prevenção, tendo como objetivo esclarecer, 

escutar, tirar dúvidas, quebrar tabus, vencer preconceitos, e educá-los quanto a 

prevenção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: HELOISA DE MOURA BUENO 

ORIENTADOR: RITA ZANLORENSI VISNECK COSTA 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Jogos Didáticos Em Ciências Como Recurso Pedagógico Para O Estudo 

Do Meio Ambiente N0 6º Ano Do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Jogos Didáticos em Ciências 

Resumo: O nótório problema do desinteresse e desmotivação dos alunos pelos 

conteúdos ministrados em aula de ciências foi o que motivou este orijeto. O 

trabalho envolveu a criação de alternativas para despertarem a motivação dos 

alunos para os conteúdos didáticos desta disciplina no Colégio Estadual Pedro 

Macedo. Estas alternativas tiveram como primissa o destaque da importância da 

utilização de estratégias didáticas que facilitem o aprendizado de ciências no 6º 

ano do ensino fundamental, através da utilização de jogos didáticos relacionados 

ao meio ambiente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos didáticos em ciências como recurso pedagógico no ensino sobre 

meio ambiente 



Palavras-chave: Jogos Didáticos em Ciências 

Resumo: A necessidade de usar novos instrumentos pedagógicos de ensino, 

como forma de contribuir para o processo de ensino aprendizagem. Objetiva-se 

desenvolver atividades didáticas usando meios lúdicos para atrair melhor 

interesse do aluno nas atividades escolares, possibilitando ao educando uma 

maneira mais agradável de construção do conhecimento. O que se espera é que 

o aluno não fique só na memorização, mas que aprenda e interaja. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: HILSON CANO 

ORIENTADOR: Fabio de Azevedo 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A historicidade como elemento de agregação entre a teoria e a prática 

Palavras-chave: História da ciência, teorias científicas, epistemologia 

Resumo: O presente artigo expõe a importância de tornar as aulas de ciências 

mais desafiadoras e reflexivas, através do conhecimento da história das teorias 

científica que as envolvem e da análise de teorias controversas, Os resultados 

demonstraram que este tipo de metodologia desenvolve no educando uma 

aprendizagem mais reflexiva e o motiva à busca de mais conhecimentos através 

de pesquisas em livros e pela internet, como também melhorar a sua 

participação efetiva em sala de aula, além de auxiliá-lo na apropriação do 

conhecimento, fator indispensável para a tentativa de transformar sua realidade 

e da sociedade em que vive. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Conhecendo as Histórias das Teorias para Fortalecimento e Aplicação 

das Práticas 

Palavras-chave: teoria; contextos; história; prazer; conhecimento. 

Resumo: Este projeto visa tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e 

reflexivas, através do conhecimento da história das teorias que as envolvem, 

contribuindo para a superação da possível falta de significação destas aulas, 

dando ênfase a maneira pela qual o desenvolvimento de uma determinada teoria 



ou pensamento científico se relaciona ao seu contexto social, moral, espiritual, 

cultural e histórico, passado e atual. Enfatizando que os professores de ciências 

que desejam utilizar a história da ciência no ensino devem primar por um tipo de 

abordagem que trate tanto de aspectos sociais quanto filosóficos, metodológicos 

e conceituais das ciências, e que focalize temas tradicionais, tais como os que 

fazem parte dos currículos das escolas e das universidades. A utilização da 

história da ciência no ensino de ciências pode ser estendida a todos os assuntos 

que envolvam crenças, não somente as religiosas, mas todos os tipos de crenças 

que envolvam o saber empírico. Inclusive, os conhecimentos empíricos e 

intuitivos dos alunos podem ser valorizados ao máximo, ganhando a confiança 

deste aluno, ao mesmo tempo em que lapidam-se seus conhecimentos prévios, 

melhorando os relacionamentos professor/aluno, ensino/aprendizagem, 

construindo uma ponte entre o que se sabe e o que “precisa saber”. Finalmente, 

propor uma metodologia mais contextualizada ao desenvolver os conteúdos de 

ciências nas escolas, assegurando ao aluno a oportunidade de se sentir 

construtor de seu próprio saber. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: HIRAN TALES GUIDELLI 

ORIENTADOR: Fernando Emmanuel Goncalves VIeira 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Obesidade entre alunos na fase escolar 

Palavras-chave: Obesidade na adolescência - alimentos- nutrição 

Resumo: Este artigo debate o fenômeno da obesidade entre os alunos na fase 

escolar. A epidemia global de obesidade pediátrica ocorreu nos últimos anos, e 

a prevalência da obesidade continua a aumentar. Na mundo desenvolvido  a 

obesidade é a doença mais comum da infância e da adolescência. A notícia 

nacional e mundial é impressionante. O excesso de peso está a aumentar 

drasticamente e rapidamente, tanto em adultos como em crianças. Muitos 

profissionais estão a soar o alarme sobre as cristas de incapacidade relacionada 

à obesidade e à morte, bem como a econômica, encargos para os sistemas de 

saúde. A maioria da literatura disponível tem relatado que as crianças e 



adolescentes são mais ativos que os adultos. Apesar disso, foram levantadas 

dúvidas quanto a saber se estão se exercitando o suficiente para que tenham 

benefícios para a saúde futura. Os pais desempenham um papel importante na 

prevenção e gestão de obesidade infantil, pois eles são importantes 

fornecedores de alimentos e também são modelos a serem seguidos pelos filhos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Obesidade entre os alunos em fase escolar na 7ª. série em uma escola 

pública no Município de Santo Antônio da Platina. 

Palavras-chave: Obesidade. Adolescência. Educação. 

Resumo: Do ponto de vista clínico a obesidade é uma doença crônica não 

transmissível, que se caracteriza pelo acúmulo de gordura nas células do tecido 

adiposo trazendo alguma forma de efeito negativo à saúde das pessoas. É visível 

que crianças e adolescentes já fazem parte do grupo de pessoas obesas. De 

acordo com pesquisas que estão sendo realizadas em todo o mundo, incluindo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade presente nessa faixa 

etária está se tornando um caso de saúde pública, independente de raça, classe 

social, cultura, e sexo. Desta forma, há um consenso que a escola pode e deve 

trabalhar essa questão a partir da abordagem da qualidade dos lanches expostos 

nas cantinas e lanchonetes, e o valor nutricional dos alimentos. Logo, cabe ao 

educador como orientador no processo de formação de seus alunos, estimular 

desde cedo os pequenos a cuidar dos seus hábitos alimentares, orientando 

sobre os males que o excesso de peso pode causar na vida de uma pessoa. O 

trabalho será implementado junto aos alunos da 7ª série de uma escola pública. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: INDIARA TARTARO CANZI 

ORIENTADOR: Lianara Teresinha Mumbach Brandenburg 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Gravidez precoce e suas implicações físicas, psíquicas e sociais 

Palavras-chave: Ciências; gravidez precoce; adolescentes; implicações. 



Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar e refletir sobre a aplicação do 

projeto de intervenção PDE com a temática: GRAVIDEZ PRECOCE E SUAS 

IMPLICAÇÕES FÍSICAS, PSÍQUICAS E SOCIAIS. Este trabalho envolveu 

educandos do Ensino Fundamental da 7a série (8º ano) da Escola Estadual 

Antônio Schiebel do Município de Santo Antônio do Sudoeste – PR. Destaca-se 

que a adolescência é uma fase evolutiva e de transição entre a infância e a 

juventude, caracterizada por rápidas e profundas transformações anatômicas, 

fisiológicas, sociais e mentais, portanto, o corpo e a mente do adolescente não 

estão devidamente preparados para uma gravidez nesta fase de suas vidas. 

Para tanto, sentiu-se a necessidade de oferecer um programa que esclareça as 

informações que recebem, que muitas vezes são errôneas e trazem ansiedade 

e incertezas em suas decisões. Para uma atuação efetiva, o trabalho teve início 

com aplicação de um questionário pré-teste com o objetivo de detectar 

conhecimentos prévios dos adolescentes acerca do tema proposto e 

diagnosticar as possíveis dúvidas referentes à sexualidade. Os encontros 

basearam-se em material multimídia, diálogos e atividades dirigidas que 

permitiram uma profunda reflexão sobre a sexualidade precoce. Constatou-se 

que tais estratégias metodológicas tiveram grande êxito, uma vez que foi 

possível comprovar intensa participação dos adolescentes durante o 

desenvolvimento do projeto de implementação. Portanto, criando espaços de 

oportunidades para diálogo e esclarecimento de dúvidas aos adolescentes, além 

de ouvir e compreender nesta perspectiva iniciar-se-á um processo longo de 

reeducação que priorizará a diminuição de adolescentes frustrados pelo 

compromisso advindo de uma gravidez indesejada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Gravidez precoce e suas implicações físicas, psíquicas e sociais 

Palavras-chave: gravidez precoce; adolescentes; implicações. 

Resumo: Este material multimídia tem por objetivo oferecer aos educandos do 

Ensino Fundamental da 7a série da Escola Estadual Antônio Schiebel do 

Município de Santo Antônio do Sudoeste – PR um programa que esclareça 

informações errôneas e que trazem ansiedade e incertezas nas decisões do 

adolescente por falta de conhecimento do próprio corpo, assim como também na 

prevenção e implicações de uma gravidez precoce. Busca-se oferecer ao 



adolescente encontros com apresentação de multimídia em forma slides, 

diálogos, atividades dirigidas, questionamentos onde se investiga nos 

educandos, as possíveis causas da frequência dos casos de gravidez na 

adolescência na referida escola. Propõe-se nesta tarefa promover aos 

adolescentes situações de reconhecimento de dificuldades e informar sobre as 

implicações e responsabilidades de uma gravidez precoce visando o 

desenvolvimento de uma adolescência mais equilibrada e segura. Esta produção 

didática está composta por um material multimídia com 113 slides divididos em 

5 partes que serão acompanhados pelos procedimentos de implementação 

neste material. Tendo em vista que a escola tem um papel fundamental na vida 

do adolescente é de grande importância acompanhar as vivências dos 

adolescentes em relação à sexualidade devido à frequência de adolescentes 

grávidas na escola em estudo. Tais atividades tem o intuído de oferecer 

situações que possibilitem o aprendizado e esclarecimento de informações 

referentes a Sexualidade que venham a contribuir positivamente na vida do 

adolescente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IRACEMA SEBBEN FALCADE 

ORIENTADOR: Ana Carla Marques da Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Educaçao Alimentar e Obesidade 

Palavras-chave: Educação alimentar, Obesidade, Nutrição 

Resumo: De acordo com a OMS, a obesidade é tida como uma das principais 

doenças epidêmicas do séc. 21. A prevalência da obesidade entre adolescentes 

vem aumentando nos países desenvolvidos. O objetivo do trabalho foi promover 

o conhecimento sobre alimentação no controle e combate a obesidade, também 

visa explanar a composição dos alimentos, para colaborar na conservação da 

saúde. Na metodologia utilizada foi feita a implementação da Unidade Didática 

que teve como público alvo alunos da 7ª série, de ambos os sexos, com idade 

média de 13 a 15 anos do Col. Est. Humberto de Campos – E.F.M.P, de Sto. 

Ant. do Sud. - PR, foram avaliados os hábitos alimentares de adolescentes, para 



a prevenção da obesidade e melhoria da qualidade de vida. Para obtenção de 

dados, foi entregue aos educandos um questionário no qual foram registrados 

os hábitos alimentares. A seguir, durante as aulas, realizou-se a apropriação dos 

conhecimentos sobre a importância dos alimentos, utilizando-se de recursos 

disponíveis, como: livro , sites, vídeos, jornais, bem como palestra proferida pela 

nutricionista. De forma geral, podemos concluir que os indivíduos do sexo 

feminino estavam mais esclarecidas e preocupadas em relação ao assunto 

obesidade do que os indivíduos do sexo masculino, mais por questão estética e 

não propriamente pela saúde. Observou-se também, que foi significativo o hábito 

de consumir salgadinhos e refrigerantes, e foi encontrado esse hábito mais 

pronunciado nas meninas Para ter uma educação alimentar mais efetiva é 

necessário ampliar o debate em torno do assunto abordado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Alimentação Equilibrada e Obesidade 

Palavras-chave: alimentação equilibrada;obesidade;nutrição 

Resumo: A nutrição é indispensável para sobrevivência e manutenção da 

saúde, a boa nutricão depende de uma dieta regular e equilibrada ou seja, é 

preciso fornecer às células do corpo não só a quantidade como também a 

variedade adequada de nutrientes importantes para seu bom funcionamento. A 

alimentação por sua vez, é o processo pelo qual os organismos obtêm e 

assimilam alimentos ou nutrientes para as suas funções vitais, incluindo o 

crescimento, movimento e reprodução. A obesidade é um distúrbio nutricional 

que vem aumentando assustadoramente em grande parte dos países, inclusive 

no Brasil, onde afeta um número cada vez maior de pessoas levando-as 

principalmente a problemas cardiovasculares entre outras comorbidades. 

Apesar de se tratar de uma condição clínica individual, é vista, cada vez mais, 

como um sério e crescente problema de saúde pública. O trabalho justifica-se 

pela necessidade de conscientizar os educandos sobre a importância de uma 

alimentação saudável para a conservação da saúde, o que ocorrerá partindo-se 

de princípios, o primeiro trata-se da função dos alimentos frente à fisiologia 

humana, o segundo sobre a composição dos alimentos, e o terceiro sobre a 

necessidade de uma alimentação equilibrada. Com este trabalho pretende-se 



obter os subsídios para ações educacionais sistematizadas, redimensionando a 

prática atual, relacionando e agregando conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IRLENE CIPRIANA DE GOUVEIA 

ORIENTADOR: Helio Conte 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A VIVÊNCIA DO ALUNO E SUAS INTERAÇÕES COM OS 

CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS. 

Palavras-chave: cotidiano, ciências, vivência, saber científico. 

Resumo: Este projeto procurou interagir atividades com a vivência do aluno no 

sentido de que o mesmo seja alfabetizado cientificamente. Propor o saber 

científico interagindo na aprendizagem dos conteúdos de Ciências é uma forma 

de trabalhar o seu cotidiano na construção do saber. O ensino de Ciências deve 

valorizar e buscar aprimorar o saber trazido pelo aluno, transformando-o em 

saber científico, levando o aluno a descoberta do mundo da Ciências. Dessa 

forma, é pretensão nossa mostrar que a Ciência não está pronta e que tudo faz 

parte ou se insere no cotidiano e, assim procedendo estaremos atuando na 

formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos na escola e na 

sociedade, e nada melhor do que expor as vivências para despertar interesse e 

curiosidades de forma proveitosa, tornando mais prazeroso o saber científico. 

Dentro desta proposta foram elaboradas estratégias relacionadas com a vivência 

do educando na construção do conhecimento com o tema água, tentando assim 

sanar a falta de interesse do estudante em relação a determinados conteúdos 

curriculares. Foi elaborado um caderno pedagógico que foi trabalhado com a 

turma de alunos e poderá ser utilizado como material de referência por 

professores de Ciências. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A vivência do aluno e suas interações com os conteúdos de Ciências. 

Palavras-chave: Água; Cotidiano do aluno, Vivência, Interação com Conteúdos, 

Aprendizagem Significativa; Saber Científico. 



Resumo: A vivência do aluno com o tema “Água”, ajuda na interação com 

Ciências. Os ensinos dos conteúdos baseiam-se na transmissão de 

informações, na aprendizagem mecânica de estudos isolados, na memorização 

de conceitos, esquecendo da interação da vivência do aluno, ocasionando 

desinteresse e desgaste no processo de aprendizagem para os estudantes. 

Resgatando sua vivência, pretende-se tornar os conteúdos mais interessantes e 

prazerosos, tornando a aprendizagem significativa, despertando curiosidade, 

valorizando o saber trazido pelo aluno, transformando-o em saber científico, 

levando o educando a descobrir o mundo da Ciências observando-a em sua vida, 

construindo assim sua aprendizagem significativa. Esta é uma pesquisa escolar 

de conteúdos a ser aplicada, explicativa, de natureza qualitativa, que tem como 

objetivo promover o estudo do aluno com seu cotidiano na aprendizagem dos 

conteúdos de Ciências. A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual Dr. 

Antenor Pamphilo dos Santos, na cidade de Iporã, no ano letivo de 2011, tendo 

como clientela de aplicação o 6º Ano do Ensino Fundamental, período 

Vespertino. Como primeira atividade será aplicada uma dinâmica investigativa 

sobre a vida diária do aluno relacionada com o tema água, verificando com 

perguntas para que os alunos relatem o seu dia-a-dia por escrito. Em seguida, 

os alunos serão convidados a se organizarem em um círculo para 

compartilharem seus relatos. Ao concluir esta atividade todos receberão um 

caderno onde farão suas atividades.O trabalho será documentado com fotos 

respeitando as exigências legais. Ao término, será feita avaliação final, onde se 

espera atingir uma aprendizagem satisfatória. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA AMBROSIO MARQUETE 

ORIENTADOR: Gisele Maria de Andrade de Nobrega 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Os fungos e a reciclagem dos materiais na natureza. 

Palavras-chave: Fungos; bolores; saprófitos; reciclagem; decomposição. 

Resumo: Os fungos são classificados de acordo com suas funções na natureza. 

Várias são as utilidades, mas a principal delas é realizada pelos saprófitos, pois, 



desempenham importante trabalho de reciclagem, decompondo a matéria morta, 

fazendo com que tudo que foi retirado do ambiente seja devolvido de alguma 

forma. Muitas vezes incomodam o homem, porque atacam de forma direta 

substâncias, objetos que não poderiam ser decompostos. Podem também 

representar grande importância econômica na fabricação de alimentos e 

antibióticos. Este projeto tem por objetivo incentivar a observação da natureza, 

estudando mais detalhadamente o Reino Fungi em especial os saprófitos, 

buscando entender sua importância para o meio ambiente e para os seres 

humanos. Para que isso ocorra, os alunos, orientados pelo professor, 

participarão de aulas em laboratório, farão experimentos, observação do meio 

em que vivem, tentando responder aos seus questionamentos, enfim atividades 

que deverão estimular o espírito científico com maior entendimento do objeto de 

estudo da disciplina de ciências. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os fungos e a reciclagem dos materiais na natureza 

Palavras-chave: Microrganismo; fungo; saprófito; decomposição; bolor. 

Resumo: Os fungos são classificados de acordo com suas funções na natureza. 

Várias são as utilidades, mas a principal delas é realizada pelos saprófitos, pois, 

desempenham importante trabalho de reciclagem, decompondo a matéria morta, 

fazendo com que tudo que foi retirado do ambiente seja devolvido de alguma 

forma. Este trabalho tem por objetivo incentivar a observação da natureza, 

estudando mais detalhadamente o Reino Fungi em especial os saprófitos, 

buscando entender sua importância para o meio ambiente e para os seres 

humanos. Para que isso ocorra, os alunos, orientados pelo professor, 

participarão de aulas em laboratório, farão experimentos, observação do meio 

em que vivem, tentando responder aos seus questionamentos, enfim atividades 

que deverão estimular o espírito científico com maior entendimento do objeto de 

estudo da disciplina de ciências. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IVA MARIA RIGONI 

ORIENTADOR: Maria das Gracas Neves Correa 



IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Obesidade Infantil: Contribuições para uma Aprendizagem Significativa 

sobre Alimentação Saudável e Cuidados com a Saúde. 

Palavras-chave: Obesidade Infantil; Hábitos Saudáveis;Alimentos; Saúde 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade expor a trajetória de 

implementação do Projeto de Intervenção na escola elaborado e realizado 

durante minha participação no Programa de formação continuada PDE da 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A implementação do projeto 

aconteceu com alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José Pavan, 

da cidade de Jacarezinho/Pr. O objetivo do projeto foi proporcionar atividades 

para que os alunos de 8ª série (9º ano) na faixa etária de 13 à 17 anos do ensino 

fundamental do Colégio Estadual José Pavan, conhecessem os fatores que 

contribuem para a obesidade infantil e também nas diversas faixas etárias a fim 

de adquirirem conceitos significativos e reavaliar seus hábitos e atitudes para 

evitar as causas da obesidade e os problemas relacionados a ela. Nesta 

proposta de trabalho foi realizado atividades variadas sobre obesidade infantil e 

suas consequências, tais como: textos, imagens, vídeos, confecção de cartazes 

sobre a pirâmide alimentar, levantamento de dados sobre os alimentos mais 

consumidos pelos estudantes. E com muito empenho e dedicação tivemos a 

participação da nutricionista Drª Cristina com uma palestra sobre o tema em foco 

e uma apresentação teatral tendo a participação de três alunos do 8ºano, dois 

do 9ºano, do Colégio José Pavan, 1 aluno da escola Jean Piaget e 1 do Colégio 

Elo. Tivemos a colaboração de todo corpo discente e docente na preparação de 

uma merenda especial: Salada de frutas, apreciada por todos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: OBESIDADE INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E 

CUIDADOS COM A SAÚDE 

Palavras-chave: OBESIDADE INFANTIL; ALIMENTOS; HÁBITOS 

ALIMENTARES 

Resumo: ESTA PROPOSTA DE TRABALHO É COM OS ALUNOS DE 8ª SÉRIE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL. PRETENDENDO PROPORCIONAR 



ATIVIDADES SOBRE OBESIDADE INFANTIL , HÁBITOS SAUDÁVEIS E 

CUIDADOS COM A SAÚDE. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IVETE APARECIDA ROCHA 

ORIENTADOR: JAMEA CRISTINA BATISTA SILVA 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Que merenda temos hoje? 

Palavras-chave: saúde corporal; merenda escolar; alimentação saudável 

Resumo: As transformações que vem ocorrendo estão associadas a mudanças 

no estilo de vida e hábitos alimentares da população. A qualidade da alimentação 

vem preocupando os pais na sociedade contemporânea dos inúmeros 

problemas de saúde associados à questão alimentar. O adolescente tem sido 

freqüentemente considerado um grupo de risco em razão de seus hábitos 

alimentares, já que as substituições das principais refeições são bastante 

importantes que elas sejam nutritivas. Durante a adolescência a alimentação 

balanceada é tão importante quanto na infância, pois além de satisfazer as 

elevadas necessidades de nutrientes durante esta fase, ela serve também para 

criar e manter bons hábitos alimentares o resto da vida. Portanto os objetivos 

são: estudar a morfologia e fisiologia dos seres vivos, ressaltando uma 

alimentação saudável, sendo importante levar em conta aspectos cultural e os 

bons hábitos alimentares desenvolvidos em família; propor aos alunos se manter 

atentas as explicações do professor e estimular para que consumam a merenda 

escolar oferecida, pois a alimentação escolar é mais importante, sendo também 

uma pratica educativa. Neste contexto a escola aparece como local especial para 

o desenvolvimento das ações de melhoria de condições de saúde que incentiva 

o desenvolvimento humano e saudável. Nesse ambiente o educador dever ser 

facilitador, que saiba utilizar várias estratégias de ensino, contribuindo para a 

melhoria da alimentação dos adolescentes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Que merenda temos hoje? 



Palavras-chave: saúde corporal; merenda escolar; alimentação saudável 

Resumo: As transformações que vêm ocorrendo estão associadas a mudanças 

no estilo de vida e hábitos alimentares da população. Como conseqüência o 

adolescente tem sido freqüentemente considerado um grupo de risco em razão 

de seus hábitos alimentares. Durante a adolescência, a alimentação balanceada 

é tão importante quanto na infância, pois, além de satisfazer às elevadas 

necessidades de nutrientes durante esta fase, ela serve também para criar e 

manter bons hábitos alimentares pelo resto da vida. Mesmo que venham a 

substituir as refeições por lanches, é importante que estas tenham um alto valor 

nutritivo. Portanto esse estudo tem por objetivo: estudar a morfologia e fisiologia 

do ser humano, ressaltando uma alimentação saudável, sendo importante levar 

em conta aspectos culturais e bons hábitos alimentares desenvolvidos em 

família, e valorizar a merenda escolar oferecida. Neste contexto, a escola 

aparece como local especial para o desenvolvimento humano e saudável, onde 

o educador deve ser facilitador, que sabe utilizar várias estratégias de ensino, 

contribuindo para a melhoria da alimentação dos adolescentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IVONETE APARECIDA NEVES 

ORIENTADOR: Gilson Yukio Sato 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Anatomia humana construida com massa de modelar 

Palavras-chave: lúdico; massa de modelar; anatomia, integração; motivação. 

Resumo: Este artigo tem como propósito descrever o uso de massa de modelar 

como material didático no ensino da anatomia humana para estudantes do 

ensino fundamental. O estudo descrito é baseado no uso do lúdico e sua 

importância na aprendizagem do ensino de ciências. O trabalho foi desenvolvido 

fazendo uso de massa de modelar caseira confeccionada em sala de aula pelos 

alunos, por se tratar de material de baixo custo e com ingredientes de fácil 

acesso. O trabalho consistiu na construção de alguns sistemas do corpo humano 

com o uso da massa de modelar, por alunos do 8º ano do Colégio Estadual 

Desembargador Jorge Andriguetto. Apesar das muitas dificuldades encontradas 



no transcorrer desse trabalho percebeu-se a integração entre os alunos, que 

sentiram motivados ao realizar as atividades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Anatomia humana construida com massa de modelar 

Palavras-chave: material lúdico; anatomia humana; boneco anatômico; 

sistemas. 

Resumo: RESUMO DO MATERIAL DIDÁTICO Para que o ensino de ciências 

se torne mais prazeroso e portador de significado para os alunos, é preciso que 

ele valorize a descoberta e não se restrinja à mera memorização de informações. 

O ensino de ciências deve despertar no aluno a curiosidade e o interesse pelo 

estudo e a observação dos fatos. Por isso é necessário no ensino fundamental, 

trabalhar com uma metodologia que se diferencie do processo tradicional e 

envolva materiais palpáveis e práticos baseando-se no conteúdo curricular. Nos 

últimos anos, a utilização do material lúdico no ensino de ciências tem sido 

desprezado. Com isso, estudantes estão sendo alijados de uma oportunidade de 

desenvolver seu potencial em ciências. É necessário que teoria e prática andem 

juntas no processo de ensino e aprendizagem para que os alunos tenham a 

oportunidade de perceber a indissociabilidade desses aspectos do processo. O 

objetivo geral do trabalho proposto é melhorar a aprendizagem da anatomia 

humana pelos alunos de 7ª série do Colégio Estadual Desembargador Jorge 

Andriguetto por meio da construção de um boneco anatômico em massa de 

modelar. Para que se atinja esse objetivo geral, deverão ser atingidos os 

objetivos específicos como a confecção de massa de modelar caseira a partir de 

materiais de fácil acesso e custo reduzido, a construção dos sistemas digestório, 

respiratório, circulatório, urinário e dos principais órgãos anexos a esses 

sistemas, escrever relatórios sobre os trabalhos elaborados e criar mecanismos 

para que os alunos possam mostrar seus trabalhos para colegas de outras salas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IVONETE INES LAZZARIN 

ORIENTADOR: Ana Carla Marques da Silva 

IES: UNIOESTE 



Artigo  
Título: Alimentação como elemento determinante da qualidade de vida. 

Palavras-chave: \"Alimentos\"; \"Vida\"; \"Saúde\". 

Resumo: Este artigo trata do tema alimentação como elemento determinante da 

qualidade de vida como uma opção para o ensino de ciências. Esta proposta de 

trabalho ocorreu objetivando refletir sobre a importância de uma alimentação 

saudável interferindo na qualidade de vida. Realizou-se uma intervenção 

pedagógica com os alunos da 7ª série durante as aulas de ciências, onde se 

propôs o estudo sobre alimentação e qualidade de vida. O trabalho proposto foi 

desenvolvido por meio de atividades diversificadas como questionário 

diagnóstico, pesquisas, jogos, vídeos. Para avaliar o resultado desta pesquisa, 

optou-se por fazer um questionário antes e após a aplicação da proposta 

pedagógica, questões relacionadas com a alimentação dos educandos. Os 

resultados mostram que ao relacionar o conteúdo curricular com o dia a dia, as 

aulas tornaram-se mais interessantes e desafiadoras, contribuindo para uma 

aprendizagem mais efetiva. De acordo com o que se observou pode se dizer que 

o trabalho proposto apresentou bons resultados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Alimentação como elemento determinante da qualidade de vida. 

Palavras-chave:  
Resumo: A Educação Alimentar tem grande relevância para a promoção de 

hábitos alimentares saudáveis, pois não atinge somente o educando, mas toda 

a comunidade escolar. Os alimentos são substâncias essenciais à conservação 

e preservação da vida e assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo a 

intenção de informar, alertar, esclarecer que uma alimentação de qualidade é 

indispensável para a preservação da saúde e, por consequência, da vida. Temos 

consciência que a má alimentação pode influenciar no crescimento, na 

aprendizagem e no aparecimento de algumas doenças. Os hábitos alimentares 

fazem parte da cultura de um povo. Para modificá-los faz-se necessário a 

intervenção educativa destes costumes incorporados pelo indivíduo. O ensino 

da disciplina de Ciências, concebido de forma responsável e comprometida, tem 

a responsabilidade de garantir a promoção desta dinamicidade. Desta forma, 

busca-se alternativas através de atividades diversificadas que levem ao 



conhecimento sistematizado sobre alimentação.Esta produção didático-

pedagógica oferece a sugestão de práticas pedagógicas tais como: pesquisa, 

trabalho em grupo, questionários, palestras, vídeos, leitura de textos, 

discussões, debates, reflexões, análise de situações, seleção de receitas, 

produções de texto possibilitando ao aluno estabelecer diferenças, baseado no 

conhecimento e fazer opções quanto a uma alimentação que seja saudável e 

promotora da qualidade de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: IVONE WELFER 

ORIENTADOR: Bartolomeu Tavares 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O lúdico como instrumento para despertar o gosto pela Física 

Palavras-chave: \"Lúdico\", \"oficinas de física\", \"experimentação\". 

Resumo: Pelo fato da disciplina de Física ser uma das mais temida entre as 

Ciências da Natureza e por ter sido conceituada pelos alunos como entendiante 

e difícil, foi desenvolvido esse trabalho com objetivo de despertar no aluno do 

Ensino Fundamental o gosto pelo Ensino de Física, tornando o processo de 

ensino e aprendizagem da disciplina de ciências da oitava série, mais atrativo e 

prazeroso. As oficinas de Física apresentaram aos alunos um ensino mais 

atraente que o ensino tradicional, pois deram ênfase na compreensão dos 

conceitos físicos e a relação destes com coisas e fatos do dia-a-dia. A construção 

e o manuseio de protótipos proporcionaram experimentos de forma lúdica, 

favorecendo a compreensão e a desmitificação do ensino de Física. As oficinas 

deste trabalho envolveram alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos 

interessados no projeto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Oficinas de Física – Energia Elétrica 

Palavras-chave: Lúdico, oficinas de física e experimentação 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo tornar o processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Ciências da oitava série, mais atrativo e prazeroso 



com a intenção de despertar o interesse e a motivação dos estudantes pela 

Física, quebrando velhos tabus interiorizados pelos alunos, causando assim uma 

boa impressão desta disciplina. Os alunos de oitava série são iniciantes no 

estudo da Física, então é preciso causar uma boa impressão. Esta produção 

apresenta conceitos e atividades relacionados ao conteúdo Energia Elétrica de 

uma forma clara e divertida, o material foi elaborado para ser desenvolvido em 

oficinas de contra-turno, mas pode ser aplicado em sala de aula. O lúdico foi 

escolhido como estratégia para esse material, com a intenção de mostrar para o 

aluno um ensino diferente e mais atraente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JACIEL SURMACZ 

ORIENTADOR: Hilario Lewandowski 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Uso de Práticas Laboratoriais e Recursos Tecnológicos, para o Estudo 

da Célula. 

Palavras-chave: Célula; atividades laboratoriais; recursos tecnológicos; 

aprendizagem significativa. 

Resumo: Considerando que o processo de aprendizagem está inserido no 

contexto da sociedade humana, é necessária uma articulação, muitas vezes 

mais aguçada, por parte dos envolvidos no processo, isto é, de quem ensina e 

coordena a construção do conhecimento e de quem está sujeito a esta ação 

pedagógica. Considerando tal fato, o presente trabalho busca ensinar o tema 

célula, utilizando uma metodologia que envolva práticas de laboratório e 

recursos tecnológicos diversos, visando obter ganhos de aprendizagem. Foi 

desenvolvido no Colégio Estadual Dr. Afonso Alves de Camargo – Ensino 

Fundamental e Médio, na cidade de Rio Azul – Paraná. O procedimento de coleta 

de dados se deu em sala de aula, utilizando uma turma de 7a série, quando o 

conteúdo célula foi trabalhado a partir de métodos experimentais e uso de 

tecnologias, no sentido de investigar a evolução da aprendizagem em uma 

perspectiva de integração e mediação entre professor-aluno, aluno-aluno. Os 

resultados demonstram que o ensino da célula com o uso de recursos 



laboratoriais e recursos de áudio visuais permite o envolvimento, desperta o 

interesse e torna o aluno um agente ativo de seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de práticas laboratoriais e recursos tecnológicos, para o estudo da 

célula 

Palavras-chave: Célula; práticas laboratoriais; recursos tecnológicos; 

aprendizagem significativa. 

Resumo: Pretende-se através do presente projeto “O uso de práticas 

laboratoriais e recursos tecnológicos, no ensino do tema célula”, buscar uma 

forma diferenciada de trabalhar conteúdos básicos de Ciências, utilizando 

práticas de laboratório e recursos tecnológicos, em substituição ao ensino 

livresco e de quadro negro, criando um ambiente propício para troca de 

informações e experiências, numa perspectiva integradora e motivadora para 

adquirir conhecimentos. Propõem-se também no desenvolvimento desse 

projeto, envolver os alunos para uma aprendizagem mais participativa e 

significativa de forma que ele possa manusear materiais e interagir com estes, 

desenvolvendo a reflexão, a inovação e a construção de um conhecimento 

significativo, no processo da aprendizagem. Por fim produzir material didático, 

do tema proposto, que ficará disponibilizado à escola e aos demais professores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JOCELITA CASSIA RODRIGUES 

ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: USO DE FILMES COMERCIAIS NA DISCIPLINA DE CIENCIAS PARA 

UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Palavras-chave: FILMES COMERCIAIS- CIENCIAS-APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

Resumo: Com este artigo pretendemos desenvolver uma discussão permeando 

o processo de ensinar e aprender com a observação, a reflexão e o 



discernimento das questões que norteiam o uso do cinema como ferramenta 

pedagógica nesse processo. Sendo assim, propomos usar o cinema para inserir 

conteúdos estruturantes na sala de aula, também ampliar o espaço de lazer e 

enriquecimento cultural da escola, incentivando a formação crítica e apreciativa 

dessa arte. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uso de Filmes comerciais no Ensino de Ciencias como forma de facilitar 

a aprendizagem significativa 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa;Filmes comerciais;Formaçao de 

professores;Ensino de Ciencias 

Resumo: O presente estudo tem por premissa, analisar o uso de filmes 

comerciais como facilitador da aprendizagem significativa. Numa perspectiva 

ampla, mergulhamos na possibilidade de explorar, como os filmes vem 

representando e ao mesmo tempo produzindo o ensino em diversos ambitos. 

Norteada pelas DCEs-PR, da area de ciencias, a qual traz como objeto de estudo 

o conhecimento cientifico que resulta da investigaçao da natureza. Para tanto, a 

proposta compreende o educador como facilitador do processo de ensino, 

alicerçado na teoria da Aprendizagem significativa defendida por Ausubel. O 

avanço tecnologico e o aperfeiçoamento dos equipamentos audiovisuais na 

maioria das instituiçoes de ensino tem acesso a produçoes cinematograficas, tal 

avanço parece ser ignorado pela educaçao escola e administraçao publica que 

divulga largamente o fato de equiparem as instituiçoes com as novas 

tecnologias, mas sem a preocupaçao paralela de formaçao ou capacitaçao dos 

educadores para esse empreendimento. Este trabalho propoe a analise da 

linguagem dos filmes, alem de pensar neles como instrumento pedagogico, 

pensar que e um objeto de conhecimento e que possibilita a percepçao da 

realidade mais ampla, que os cursos de formaçao nao os preparam para uma 

adequada utilizaçao deste recurso e para a apropriaçao dessa linguagem. Por 

meio do curso de aqui proposto, sera discutido na equipe, qual o caminho a 

percorrer neste milenio?Como instigar a realidade de cada educando, de forma 

que surja o ensino com significado? A busca por propostas contemporaneas se 

faz presente entre os educadores, bem como essas propostas podem trazer 

resultados positivos para a educaçao. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JORGE PEREIRA JUNIOR 

ORIENTADOR: Nestor Cortez Saavedra Filho 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Aplicação e Análise do Uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) por Professores de Ciências da Rede Estadual de Ensino. 

Palavras-chave: Ensino De Ciências; Tecnologias De Informação E 

Comunicação; Estruturas Celulares; Produção Colaborativa; Portais 

Educacionais. 

Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aplicação e Análise do Uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) por Professores de Ciências da Rede Estadual de Ensino. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Estruturas Celulares; Produção Colaborativa; Portais 

Educacionais. 

Resumo: Pretende-se incentivar os professores a consultar o Portal do 

Professor, Dia-a-Dia Educação, entre outros e fazer uma pesquisa com os 

diversos recursos didáticos disponíveis, tais como: conteúdos multimídia, 

elaboração de aulas, acesso a trabalhos de domínio público, etc, envolvendo os 

assuntos relacionados aos seres vivos e estruturas microscópicas, produzindo 

novos materias que acrescentem maiores condições de desenvolvimento no 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Ciências. Pretende-se com 

esse projeto explicar aos professores da rede estadual de ensino, que os 

recursos didáticos são uma forma concreta e eficaz de melhoraria do 

desempenho dos alunos no processo ensino-aprendizagem. As novas 

tecnologias evidenciam um novo e importante passo rumo às novas 

metodologias de ensino, pois é de suma importância que a Educação 

acompanhe e renove-se através de seu uso. As novas tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) representam o futuro e estarão presentes de forma cada 



vez mais efetiva dentro dos contextos educacionais. Por isso é de suma 

importância a apropriação dos conhecimentos relativos às TIC, por parte dos 

educadores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JOSE ALVES VASCONCELOS 

ORIENTADOR: Dulcineia Ester Pagani Gianotto 

IES: UEM 

Artigo  
Título: praticas avaliativas diversificadas num processo contínuo 

Palavras-chave: Avaliação; Diversificação; Contínuada 

Resumo: Acredita - se que avaliar de forma justa, democrática e coerente é no 

trabalho docente tão importante quanto o processo de ensinar. Aplicar 

instrumento de avaliação diversificado na disciplina de Ciências pode interferir 

positivamente na vida escolar dos alunos e, consequentemente, na sua 

permanência na escola. Considerando esta problemática, este trabalho 

questionou e fez reflexões sobre quais os instrumentos de avaliação são mais 

viáveis para avaliar de forma continuada o aprendizado de Ciências de forma a 

encorajar os alunos a permanecerem em seus estudos tornando - os mais 

confiantes e seguros em seus êxitos. O foco principal deste trabalho teve como 

objetivo avaliar, de forma diversificada, o desempenho do aprendizado em 

Ciências, dos alunos da 6ª série A, do Colégio Estadual Profª. Maria Gomes 

Bizerra, no ensino fundamental, durante o segundo semestre de 2011. Os 

instrumentos de avaliação aplicados foram estritamente relacionados com os 

conteúdos abordados em cada tema estudado. As atividades foram aplicadas 

diretamente aos alunos, parcialmente na sala de aula e algumas atividades 

externas, como pesquisas e atividades práticas. Leituras de textos científicos; 

relatórios, resumos; atividades diversificadas foram desenvolvidas diretamente 

na sala de aula; os conhecimentos prévios dos alunos foram inicialmente 

diagnosticados e os dados obtidos, usados como referência no processo de 

intervenção. Os resultados obtidos em cada atividade desenvolvida foram 

analisados e utilizados para uma reflexão crítica, e fins comparativos, 

possibilitando a partir destas reflexões, uma verificação das vantagens e 



avanços no processo de aprendizado dos alunos. Objetivou - se assim, dar 

alguma contribuição para o aprimoramento de novas práticas avaliativas no 

ensino-aprendizagem 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PRÁTICAS AVALIATIVAS DIVERSIFICADAS EM UM PROCESSO 

CONTÍNUO 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO CONTINUADA;INV 

Resumo: ste trabalho questiona quais instrumentos de avaliaçõa seriam mais 

viáveis para avaliar de forma continuada o aprendizado de Ciências de forma 

que encoraje os alunos a permanecerem em seus estudos mais confiantes e 

seguros em seus êxitos.O foco principal deste trabalho tem como objetivo avaliar 

de forma diversificada o desempenho do aprendizado em Ciências , dos alunos 

da 6ª série A, do Colégio Estadual Profª. Maria Gomes Bizerra, no ensino 

fundamental, durante o segundo semestre de 2011. Os instrumentos de 

avaliação aplicados serão estritamente coerentes com os conteúdos abordados, 

tendo seus critérios sido previamente definidos. Pretende-se aplicar os seguintes 

critérios: Pesquiss diversas; Leituras de textos científicos; Relatórios e resumos; 

Observações diretas na sala de aulas; Atividades pr´sticas; Atividades 

diversificadas; Conhecimentos prévios dos alunos. Os resultados obtidos serão 

aproveitados para uma reflexão crítica, para fins diagnósticos e fins informativos, 

possibilitando a partir deles uma verificação das vantagens e avanços 

conseguidos no processo de investigação. Espera-se assim poder dar alguma 

contribuição para o aprimoramento de novas práticas avaliativas no ensino-

aprendizado de Ciências. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JOSEFINA VIERA 

ORIENTADOR: Jocicleia Thums Konerat 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: UMA INTRODUÇÃO À ATIVIDADE PRÁTICA COM ENFOQUE NA 

FOTOSSÍNTESE 



Palavras-chave: Atividades práticas; Ensino de ciências; Conhecimento 

científico. 

Resumo: O presente artigo evidência a importância das aulas práticas 

desenvolvidas com alunos do 6º ano, Educação Básica. Traz também o relato 

da implementação de um projeto implementado no Colégio Estadual Germano 

Stedile, localizado no município de Dois Vizinhos – PR. O objetivo do trabalho 

foi proporcionar condições para a aprendizagem dos conteúdos de ciências, de 

maneira integrada, possibilitando a compreensão e aplicabilidade destes ao 

cotidiano. A utilização de jogos no processo pedagógico fez despertar o gosto 

pelos conteúdos, auxiliando na aprendizagem e no desenvolvimento social, 

pessoal e cultural do aluno. Ao utilizar diferentes materiais para a construção de 

algumas substâncias, destaca-se a importância das práticas associadas ao 

lúdico, para a formação de conceitos científicos referentes ao conteúdo em 

estudo. Despertando no aluno o interesse, dedicação, atenção e concentração 

em realizar tais atividades. Os resultados comprovam que as atividades práticas, 

apresentadas na unidade didática, foram satisfatórias, em relação à 

aprendizagem do conteúdo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma Introdução à Atividade Prática com Enfoque na Fotossíntese 

Palavras-chave: Atividades Práticas; Ensino de Ciências; Conhecimento 

Científico. 

Resumo: Este material didático é parte das atividades propostas no Programa 

de Desenvolvimento Educacional PDE/2010 e tem como objetivo sanar 

dificuldades apresentadas pelos alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental, propondo metodologias significativas na abordagem dos 

conteúdos de Ciências. Por isso a utilização dos jogos no processo pedagógico, 

faz despertar o gosto pelos conteúdos trabalhados em sala de aula, eles fazem 

parte da vida da criança, de sua educação, auxiliando na aprendizagem e no 

desenvolvimento social, pessoal e cultural do ser humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JUCELIA ZAMPIER 



ORIENTADOR: Bertoldo Schneider Jr. 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Dinâmicas de Motivação Científica com Histologia Animal na Fisiologia 

Humana 

Palavras-chave: Dinâmicas; Motivação Científica; Histologia; Fisiologia 

Humana; 

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a importância do uso de 

dinâmicas motivacionais científicas nas atividades relativas à integração de 

conteúdos dos sistemas biológicos com foco na histofisiologia humana. O 

presente artigo demonstra resultados obtidos com o trabalho da implementação 

de dinâmicas descritas na produção didático pedagógica no curso PDE2010 com 

as turmas de sétimas séries (8º ano do ensino fundamental), tendo como 

norteador o problema que “dinamizando a teoria histológica conseguiremos 

melhores resultados na integração de conteúdos anatômicos”? Este trabalho é 

o resultado da aplicação de diversas práticas com envolvimento de alunos 

líderes, denominados tutores, fichamento teórico com conotação científica, 

produção e análise de mídias envolvendo a histologia básica, manipulação de 

tecidos ex vivo de animais similares ao humano para uma prática investigativa 

problematizadora com participação dos pais. O projeto demonstrou que 

abordagens didáticas como as dinâmicas de motivação científica, alunos tutores 

empenhados na ajuda do trabalho coletivo de seus colegas e a manipulação de 

tecidos ex vivo, todas focadas nos sujeitos de aprendizagem e mediadas por 

conteúdos escolares contextualizados geraram efeitos positivos e significativos 

no padrão motivacional dos alunos e, portanto, na aquisição de novos 

conhecimentos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dinâmicas de Motivação Científica com Histologia Animal na Fisiologia 

Humana 

Palavras-chave: DINÂMICAS; HISTOFISIOLOGIA;TUTORIA; MANIPULAÇÃO 

TISSULAR; 

Resumo: Esse material tem a intenção de proporcionar ideias constituindo-se 

como um instrumento de trabalho para práticas em sala de aula com o conteúdo 



histologia animal integrado à fisiologia humana para os professores do 8° ou 9° 

ano. O objetivo dessa unidade didática é propor atividades em forma de 

dinâmicas de motivação cientifica com ajuda de alunos tutores. Ao disponibilizar 

este material aos professores, espera-se que o mesmo possa contribuir 

auxiliando-os na integração didático-pedagógica dos sistemas biológicos para o 

melhor entendimento da fisiologia humana através dos tecidos, sendo esse um 

conteúdo específico relevante ao conteúdo básico anatomia humana, conforme 

diretrizes curriculares. Assim sendo, essa unidade didática, levará o professor a 

refletir sobre a superação do ensino de ciências tradicional e fragmentado, 

motivando-se a integrar histologia que é uma teoria pouco explorada no ensino 

fundamental com a fisiologia humana e o cotidiano. A unidade contém momentos 

teóricos para reflexão sobre dinâmicas e motivação educacional, teorias 

tissulares para o encaminhamento metodológico nas ações realizadas durante 

todo o ano em fisiologia humana e sugestões de dinâmicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JUCELI SALETE SCHREINER 

ORIENTADOR: Edineia Fatima B. Torquato 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Sistema Digestório: estratégias lúdicas no ensino de células absortivas 

Palavras-chave: Ensino lúdico em Ciências; Atividades pedagógicas lúdicas; 

Sistema digestório; Células absortivas. 

Resumo: Vários são os desafios enfrentados pelo professor em sua prática 

docente. Entre eles destacamos a necessidade de substituir as metodologias 

tradicionais por metodologias e estratégias de ensino inovadoras, acessíveis, e 

que promovam motivação para a aprendizagem. As práticas pedagógicas que 

valorizam o pluralismo metodológico e o uso de estratégias lúdicas têm se 

mostrado produtivas. No ensino de Ciências, as atividades lúdicas são 

alternativas metodológicas que ajudam a transpor as barreiras impostas pela 

forma que se concebe, organiza e se desenvolve o processo de ensino. Nesse 

contexto o lúdico surge como suporte didático, pedagógico e científico, 

fundamental para o ensino-aprendizagem. Assim, o presente trabalho elaborou 



uma Unidade Didática para explicar a importância do sistema digestório humano 

no processo de digestão e absorção do alimento. A Unidade Didática contempla 

um texto explicativo e atividades lúdicas relacionadas ao sistema, como modelos 

didáticos, jogos de quebra-cabeça, diagrama de palavras e palavras cruzadas. 

Os resultados mostram que a realização das atividades lúdicas propostas gerou 

entusiasmo e interesse pelo conteúdo abordado, apontando para resultados 

positivos. As aulas foram dinâmicas, agradáveis e atrativas, apresentando um 

aumento significativo na participação dos alunos, o que favoreceu o processo de 

aprendizagem e a construção do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sistema Digestório: estratégias lúdicas no ensino de células absortivas 

Palavras-chave: ensino; atividades lúdicas; células absortivas 

Resumo: O ensino da disciplina de Ciências ainda ocorre de forma 

enciclopédica, centrado no professor. As aulas são basicamente expositivas, 

com poucas práticas e baseadas no livro didático. Tal prática pedagógica está 

sendo motivo de discussões, na perspectiva de mudanças para aulas mais 

criativas, prazerosas, com práticas metodológicas que incluam atividades que 

possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Muitas são as ferramentas 

didáticas utilizadas pelos professores para transpor as barreiras que dificultam a 

assimilação dos conteúdos. Dentre elas, destacam-se as atividades lúdicas, que 

estão embasadas em pressupostos que legitimam a criatividade. O lúdico é um 

instrumento que promove e facilita os processos educativos, por isso tem 

extrema importância no desenvolvimento integral da criança. Assim, a presente 

unidade didática propõe o desenvolvimento de atividades pedagógicas (quebra-

cabeças, modelos didáticos, palavras cruzadas, entre outros) como ferramenta 

de apoio para envolver alunos e professores no processo de ensino-

aprendizagem. O conteúdo abordado é referente a células eucarióticas, com 

ênfase nas células absortivas do epitélio do intestino delgado, parte do sistema 

digestório do organismo humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JULITA KARLING 



ORIENTADOR: Cristina Giatti Marques de Souza 

IES: UEM 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA NOVA PERSPECTIVA DO AMBIENTE 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Meio Ambiente; lixo; consumismo; reciclagem; água. 

Resumo: A educação ambiental assume uma orientação pedagógica 

diferenciada, no sentido de implementar uma tarefa não apenas de educação, 

mas também de reeducação para que possa ser vencido o grande desafio sócio-

ambiental que a realidade apresenta, como o excesso de lixo e o consumismo. 

Para que essas ações tivessem o efeito esperado, foram desenvolvidas 

atividades pedagógicas no Colégio Estadual Vera Cruz, Mandaguari-PR, como 

aplicação de questionários, vídeos, pesquisas em grupos e debates sobre o 

tema. Através dessas práticas pudemos perceber que os alunos se preocupam 

com o meio ambiente, mas não apresentam atitudes concretas, como separar os 

materiais recicláveis dos demais, desperdiçam água, elevado consumo de 

energia, ou seja, eles possuem a consciência do que é certo e errado, mas na 

maioria das vezes na prática deixam a desejar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Consumismo, Qualidade de Vida 

Resumo: O presente material didático contempla textos relacionados com a 

Educação Ambiental, tendo em vista que esse assunto deve ser tratado por 

todas as pessoas e não somente por biólogos e ambientalistas. O ambiente 

escolar é o lugar propício para se aplicar questões reflexivas sobre temas como 

o consumismo excessivo e suas conseqüências na geração de lixo e poluição 

da água. Não se deve chamar a atenção apenas para problemas ambientais de 

grandes proporções, mas para a reflexão e formação de novos hábitos e atitudes 

para conservação ambiental e valorização da qualidade de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: JUSSELI CARMONA SALES 



ORIENTADOR: Ana Paula Vidotti 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Coleta Seletiva de Lixo como questão de cidadania: uma proposta de 

abordagem educativa em sala de aula de Ciências. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Lixo; Coleta Seletiva; Cidadania. 

Resumo: A escola desempenha efetiva contribuição social na formação 

humana, uma vez que a educação tem um papel importante na construção da 

cidadania. Dessa forma a proposta desta intervenção partiu do pressuposto de 

que a Educação Ambiental é, sobretudo, Educação e deve voltar-se mais para 

ações práticas de socialização dos indivíduos envolvidos na problemática. O 

trabalho desenvolveu-se, inicialmente, junto aos alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Vila Rica do Espírito Santo, na cidade de Fênix, 

Paraná, com enfoque na Coleta Seletiva de Lixo e a Reciclagem, como lidar com 

a questão do lixo e a preservação do meio ambiente. Os alunos envolvidos neste 

trabalho pedagógico para conscientizar sobre a importância da preservação e 

sustentabilidade do meio ambiente na manutenção do equilíbrio sócio-ambiental, 

compreenderam o papel deles neste contexto e estenderam a prosposta a 

comunidade escolar e a comunidade local, por meio de informações, pesquisa 

escolar, sensibilização e ações educativas a respeito da conscientização 

ambiental e coleta seletiva de lixo como prática de cidadania. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: COLETA SELETIVA DE LIXO COMO QUESTÃO DE CIDADANIA: UMA 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Conscientização; Coleta seletiva de lixo. 

Resumo: Este Material Didático tem como objetivo desenvolver um trabalho 

tendo como base os pressupostos teórico-metodológicos da Pedagogia 

Histórico-Cultural, inicialmente junto aos alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Vila Rica do Espírito Santo, na cidade de Fênix, 

Paraná, depois com a comunidade escolar, estendendo-se à comunidade local, 

por meio de informações, pesquisa escolar, sensibilização e ação educativa a 

respeito da conscientização ambiental e coleta seletiva de lixo como prática de 

cidadania. Assim pretende-se buscar apontar soluções através de hábitos 

individuais e/ou coletivos para a produção e destinação do lixo da escola, aplicar 



práticas educativas à comunidade escolar conscientizando sobre as vantagens 

de se fazer a coleta seletiva de lixo, possibilitar meios para a separação, 

identificação e coleta dos diferentes tipos de lixo, solicitar por meios legais à 

Câmara Municipal de Vereadores, que o município tenha programas de 

reciclagem e postos de coleta seletiva de lixo. Dessa forma o Material Didático é 

de grande relevância, pois parte do pressuposto de que a Educação Ambiental 

é, sobretudo, Educação e deve voltar-se mais para ações práticas de como lidar 

com a questão do lixo e a preservação do meio ambiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: KATIA APARECIDA JULIO DE SOUZA 

ORIENTADOR: Wagner Jose Martins Paiva 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Portfólio como instrumento de avaliação. 

Palavras-chave: Portfólio;avaliação; aprendizagem; aluno. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar e analisar a implementação do 

material didático: Portfólio como instrumento de avaliação, desenvolvido durante 

os primeiros períodos do PDE, e aplicado no Colégio Estadual Padre Ângelo 

Casagrande aos alunos da 6ª série. A proposta Portfólio como instrumento de 

avaliação, defende a ideia da produção reflexiva como forma de repensar a 

avaliação na disciplina de Ciências e de romper com a prática de avaliação 

classificatória ainda praticada nas escolas, substituindo-a pela avaliação 

centrada na interação professor-aluno-conhecimento, de forma que a avaliação 

resulte na construção de aprendizagem significativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Portfólio como instrumento de avaliação. 

Palavras-chave:  
Resumo: A diversificação de instrumentos didáticos torna o aprendizado mais 

atrativo e com maior articulação entre os conhecimentos escolares e o cotidiano 

do aluno. A necessidade de buscar alternativas de avaliação capaz de superar 

as formas tradicionais, que em sua maioria são classificatórias e excludentes, 



encaminha esse trabalho para a utilização do portfólio como instrumento de 

avaliação e, ao mesmo tempo, estratégia de formação. Neste processo se 

espera que os alunos percebam que seu aprendizado está diretamente ligado 

as suas ações e a construção do conhecimento. O objetivo do portfólio é 

estimular o aluno a tomar posse do conhecimento, envolvendo-o ativamente no 

processo ensino-aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LEANDRO SCARPARO 

ORIENTADOR: Rafael Bruno Neto 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Recursos didáticos para o ensino da fonação no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Recursos didáticos; ensino; fonação; voz. 

Resumo: A utilização de recursos didáticos para o ensino da fonação tornou-se 

necessária à medida que cresceram os conhecimentos sobre a importância da 

voz na vida das pessoas, principalmente na profissional, de como ela influencia 

e pode ser influenciada, e de como identifica a personalidade do indivíduo. 

Provavelmente, você leitor, nunca se perguntou como as pessoas ao seu redor 

percebem sua voz, se é agradável, entendível, se realmente o ajuda a transmitir 

aquilo que gostaria que fosse transmitido e o quanto ela revela de você. Mas, 

quais seriam os recursos didáticos mais apropriados para o ensino da fonação 

no Ensino Fundamental? A presente pesquisa teve por objetivo selecionar 

recursos didáticos para o estudo da fonação no ensino fundamental. A mesma 

foi desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, na cidade de 

Tapira, no ano de 2011, e os sujeitos da pesquisa foram alunos da 7ª série do 

Ensino Fundamental da Educação Básica. A dinâmica foi iniciada com estudo de 

autores que pudessem dar embasamento teórico-metodológico para a posterior 

seleção e produção de recursos didáticos e aplicação dos mesmos com base na 

utilização de construção de kit de equipamentos (experimentação mecânica) que 

ajudassem a explicar o fenômeno do som e da fonação, tecnologias de áudio – 

programa Audacity - (gravações e registros gráficos computadorizados das 



gravações para a compreensão das formas de emissão da voz) e do uso de 

instrumentos musicais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Recursos Pedagógicos para o ensino da fonação no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Recursos didáticos; ensino; fonação; voz. 

Resumo: A utilização de recursos didáticos para o ensino da fonação torna-se 

necessário à medida que crescem os conhecimentos sobre a importância da voz 

na vida das pessoas, principalmente na profissional, de como ela influencia e 

pode ser influenciada, e de como ela identifica a personalidade do indivíduo. 

Provavelmente, você leitor, nunca se perguntou como as pessoas ao seu redor 

percebem sua voz, se ela é agradável, entendível, se ela realmente o ajuda a 

transmitir aquilo que gostaria que fosse transmitido e o quanto ela revela de você. 

Mas, quais seriam os recursos didáticos mais apropriados para o ensino da 

fonação no Ensino Fundamental? A presente pesquisa tem por objetivo 

selecionar recursos didáticos para o estudo da fonação no ensino fundamental. 

A mesma será desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, na 

cidade de Tapira, no ano de 2011, e os sujeitos da pesquisa serão alunos da 7ª 

série do Ensino Fundamental da Educação Básica. A dinâmica será iniciada com 

estudo de autores que possam dar embasamento teórico-metodológico para a 

posterior seleção e produção de recursos didáticos e aplicação dos mesmos com 

base na utilização de construção de kit de equipamentos (experimentação 

mecânica) que ajudem a explicar o fenômeno do som e da fonação, tecnologias 

de áudio – programa Audacity - (gravações e registros gráficos 

computadorizados das gravações para a compreensão das formas de emissão 

da voz) e do uso de instrumentos musicais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LEIA MARIA BALBINOT BELAN 

ORIENTADOR: Bartolomeu Tavares 

IES: UNIOESTE 

Artigo  



Título: CONSTRUINDO CONCEITOS DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DO 

PROCESSO DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Palavras-chave: Experimentos; Aprendizagem; Conhecimento científico. 

Resumo: O ensino de Ciências precisa ajudar o aluno a compreender o mundo 

em que ele vive, fazendo-se necessário a utilização tanto de aulas teóricas 

quanto práticas. Pesquisas comprovam que as ideias e conhecimentos trazidos 

pelos alunos quando chegam à escola, tem papel fundamental no processo de 

aprendizagem, em especial no caso de Ciências. Mas os conhecimentos prévios 

só podem realmente ajudar o aluno a aprender se o professor criar 

oportunidades para o mesmo pensar e se manifestar. As teorias fornecidas pelos 

livros, revistas, aulas expositivas e outros materiais didáticos, dão uma boa base, 

mas para assimilar melhor os conhecimentos é necessário colocar essas teorias 

em prática e isso é possível através da experimentação. A criança é uma 

cientista nata, pois tem necessidade de explorar, conhecer, entender a si próprio 

e ao mundo que a cerca, pois capta e se interessa pelos fatos científicos antes 

mesmo de chegar à escola, onde traz muitas informações de sua vivencia 

empírica e por isso, deve-se aproveitar essa fase que antecede o conhecimento 

científico. Baseados nisso, foram confeccionados experimentos didáticos, com 

alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Cristo Redentor 

de Nova Prata do Iguaçu-Paraná, utilizando materiais alternativos de baixo 

custo, com o tema da Unidade Didática: ÁGUA: Líquido nosso de cada dia, 

procurando demonstrar que não é necessário ter um laboratório sofisticado para 

a realização de certas atividades experimentais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Água: Líquido nosso de cada dia 

Palavras-chave: Conhecimento científico; Aprendizagem; Atividades 

experimentais. 

Resumo: Essa unidade didática tem como objetivo principal possibilitar a 

construção do conhecimento científico através da elaboração de atividades 

experimentais, fazendo com que o aluno, através da confecção do material e 

realização de experimentos, participe mais ativamente das aulas de Ciências e, 

a partir disso, passe a compreender melhor as ideias científicas básicas, 

sobretudo aquelas relacionadas ao cotidiano, e também acompanhar as 



descobertas científicas divulgadas pelos meios de comunicação. E, por acreditar 

que a aprendizagem depende de um envolvimento ativo do aluno, pretende-se 

desenvolver este trabalho, utilizando materiais de baixo custo, com a 

participação de alunos do sexto ano, os qual serão convidados e até desafiados 

a interagirem de diferentes maneiras, mas principalmente, participando e 

ajudando a construir os materiais para as atividades práticas. Esses alunos serão 

os representantes de cada turma, os quais agirão como monitores em sala de 

aula, à medida que o conteúdo programático coincidir com os experimentos 

confeccionados por eles. Para isso, considera-se importante inquietá-los e 

desafiá-los a refletirem sobre suas ideias do cotidiano, tornando-os 

questionadores, no sentido de quererem aprender e, a partir disso, conseguirem 

chegar aos conhecimentos científicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LELIANE DE CASTRO BITTENCOURT 

ORIENTADOR: Marcos Antonio Florczak 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: OS SERES VIVOS SITUADOS NA EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES 

Palavras-chave: atividades, ciências, disciplina, prática, sala de aula 

Resumo: O ensino de Ciências requer uma relação constante entre a teoria e a 

prática, pois essa disciplina encontra-se subentendida como uma ciência 

experimental, que articulada os pressupostos teóricos e os resultados empíricos. 

As atividades práticas em sala de aula podem ser uma ferramenta essencial para 

que o aluno estabeleça uma relação entre os conhecimentos teóricos e a sua 

base experimental, além de levantar suas idéias e suposições sobre os 

fenômenos científicos que ocorrem no seu entorno. Baseado nessas premissas, 

as atividades práticas podem auxiliar os alunos a atingirem níveis mais elevados 

de cognição, facilitando a aprendizagem de conceitos científicos e seus fins 

sociais. Este artigo mostra os resultados de atividades relativas à disciplina de 

ciências direcionadas aos alunos de 6ª série/7º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Paula Gomes, no Bairro de Santa Quitéria em Curitiba. As 

atividades sugeridas foram: caça-palavras, questões sobre Charles Darwin e 



opiniões dos alunos referentes à Era Arqueozóica, Cenozóica, Paleozóica e 

Mesozóica. Os resultados foram satisfatórios e mostraram o grande interesse 

dos alunos pela disciplina de Ciências, como também, facilitaram aos alunos o 

relacionamento da teoria desenvolvida em sala de aula com a realidade a sua 

volta. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os Seres vivos situados na evolução das espécies 

Palavras-chave: Evolução; Criacionismo; Seres Vivos; Espécies 

Resumo: Os recursos didáticos podem fornecer subsídios que norteiam a ação 

do educador e, sobretudo apresentando sugestões práticas que auxiliem o 

planejamento e a execução das atividades diárias em sala de aula. No caso 

específico do ensino de Ciências, é necessário que haja uma intervenção 

pedagógica na metodologia a ser trabalhada com alunos de 6ª. série/7º ano do 

Ensino Fundamental. Neste contexto, pretende-se com essa unidade 

desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que favoreça a participação 

concreta dos alunos reunindo suas experiências familiares, brincadeiras lúdicas 

e uma participação mais ativa para tornar mais significativo o aprendizado de 

ciências na sua vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LENI CUSTODIO GUIMARAES SILVA 

ORIENTADOR: Alvaro Lorencini Junior 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Elaborando Conhecimento Sobre Solo Aulas Práticas par o aluno 

Resolver 

Palavras-chave: Solo; aula prática; Meio ambiente 

Resumo: O presente trabalho visou relatar os resultados obtidos durante o 

decorrer do projeto de implementação pedagógica, como requisito para a 

conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, do Estado do 

Paraná, no ano de 2011. As atividades foram desenvolvidas com a turma da 5a 

série do ensino fundamental do Colégio Estadual Nilo Peçanha, Núcleo Regional 



de Ivaiporã. Devido ao colégio estar localizado em uma área rural, onde a 

principal fonte de renda é a atividade agropecuária, diversos questionamentos 

relacionados ao solo são levantados. Neste sentido, o principal objetivo do 

projeto, através da disciplina de Ciências, foi desenvolver o conhecimento dos 

alunos em relação aos processos envolvidos na dinâmica do solo. Os 

ensinamentos transmitidos em sala foram aplicados de forma prática através de 

aula expositiva dialogada, palestra com especialista, atividades experimentais e 

pesquisa de campo visando estimular o trabalho em equipe, a comunicação, 

expressão e socialização do educando em um espaço multidisciplinar. Na 

maioria dos casos foram utilizados materiais simples, em parte trazidos pelos 

alunos. Os trabalhos foram confeccionados em sala de aula com a supervisão 

do educador, objetivando o entendimento dos processos, conceitos e fenômenos 

que ocorrem na dinâmica do solo sempre motivando o envolvimento do aluno 

nas atividades desenvolvidas. Através dos resultados obtidos 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Elaborando Conhecimento Sobre Solo 

Palavras-chave: Solo; Experimentotéca; Meio Ambiente 

Resumo: O trabalho aqui apresentado será desenvolvido em uma turma de 

5ªsérie do Colégio Estadual Nilo Peçanha, sendo este localizado na zona rural 

no Distrito de Jacutinga, município de Ivaiporã Paraná. O aluno é um elemento 

fundamental no desenvolvimento deste Projeto de Intervenção pois poderão 

elaborar conhecimentos sobre Solo. Ao apre- sentar sua concepção sobre o que 

é Solo, como se deu sua formação e composição. Mostrando efetivamente como 

é interdisciplinar seu conhecimento, percebendo que aqueles que detêm o 

conhecimento científico sintam necessidade de juntar o acadêmico com o não 

acadêmico para elaborar um novo conhecimento, adequando a realidade, 

aplicando o conhecimento escolar adotando práticas conservacionistas de 

cultivo, mantendo a sustentabilidade do sistema e melhorando sua qualidade de 

vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LENIR SALETTE ZANOTTO 



ORIENTADOR: Ana Lucia Crisostimo 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Sexualidade e as mudanças que ocorrem na puberdade 

Palavras-chave: sexualidade;adolescencia; puberdade; corpo; ensino 

Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever as ações realizadas para o 

cumprimento da etapa final do Programa de Desenvolvimento Educacional, 

2010. Para tanto foram considerados os resultados da implementação da 

Proposta Pedagógica na escola abordando o conteúdo estruturante Sistemas 

Biológicos contemplado nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná - 

(DCEs). O material didático foi implementado junto aos oitavo anos do Colégio 

Estadual Ludovica Safraider, no município de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná, no 

segundo semestre de 2011. O tema eleito versou sobre sexualidade e o desafio 

principal foi promover o entendimento da sexualidade no contexto escolar como 

aspecto positivo e natural da vida humana, propiciando o debate e a discussão 

a respeito das alterações ocorridas na puberdade através da busca de 

informações por meio da pesquisa bibliográfica, da internet e em sites 

especializados. O trabalho contribui para o esclarecimento de dúvidas, levando 

os adolescentes a apropriarem-se de conhecimento significativo sobre o tema 

proposto e simultaneamente a compreenderem a importância da valorização e 

cuidados com o corpo e saúde, desenvolvendo assim a consciência crítica e 

tomada decisões responsáveis. O exame da experiência permite apontar o 

enriquecimento da prática pedagógica nas aulas de ciências. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sexualidade e mudanças que ocorrem na puberdade 

Palavras-chave: Reprodução Humana,Sexualidade e Puberdade 

Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo: estudar o sistema 

reprodutor masculino e feminino reconhecendo suas especificidades e a 

importância para a reprodução; relacionando a ação dos hormônios com as 

mudanças ocorridas na puberdade, demonstrando a importância dessas 

mudanças para a vida, e sensibilizando, quanto aos cuidados com o corpo e o 

respeito por si e pelo outro. As atividades foram planejadas visando o 

envolvimento e a participação de cada um dos sujeitos envolvidos no processo 



educativo. Para que os objetivos sejam alcançados este trabalho está 

organizado em duas partes: a primeira composta de subsídios teóricos que irão 

fundamentar o trabalho de professor sobre o tema, a segunda contempla 

sugestões metodológicas sobre a temática, por meio de leitura de textos, vídeos, 

pesquisas, discussões, produção de textos e palestras. Contempla ainda 

atividades metodológicas relacionadas ao tema, bem como sugestões de 

avaliação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LENY APARECIDA BONIFACIO 

ORIENTADOR: Alvaro Lorencini Junior 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Preservando o meio ambiente escolar usando como estratégia de ação 

a Metodologia da Problematização 

Palavras-chave: Lixo; Metodologia de Problematização; Conscientização; Meio 

ambiente 

Resumo: O ensino de Ciências na atualidade se debate com uma deficiência de 

interesse dos alunos em compreender a realidade das questões ambientais, às 

vezes por falta de conhecimento ou mesmo por descaso. O ensino das 

consequências da imprudência com o meio ambiente, passa da discussão dos 

resíduos produzidos (lixo) e chega à orientação de como consumir 

sustentavelmente. A estratégia de ensino utilizada no projeto foi a Metodologia 

de Problematização com o Arco de Maguerez, que possibilitou ao aluno 

investigar a realidade, detectar o problema, refletir diante do mesmo, buscar 

informações, conscientizar-se e por fim buscar a transformação necessária do 

ambiente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Preservando o meio ambiente escolar usando como estratégia de ação 

a Metodologia da Problematização 

Palavras-chave: Lixo; Metodologia de Problematização; Conscientização; Meio 

ambiente 



Resumo: Este trabalho refere-se a questões ambientais direcionadas para o 

ambiente escolar com ações que exigem mudança de atitudes quanto aos 

problemas ambientais gerados pelo lixo excessivo produzido no meio em que se 

vive. A estratégia a ser utilizada é a Metodologia da Problematização que 

possibilita ao aluno investigar a realidade, refletir diante do problema, buscar 

informações, conscientizar-se e por fim, buscar a transformação necessária do 

meio ambiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LEONICE ANGELICA WAGNER DELONZEK 

ORIENTADOR: Hilario Lewandowski 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A avaliação do processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 

Ciências. 

Palavras-chave: avaliação; ensino; aprendizagem 

Resumo: O processo de ensino e aprendizagem na área de ciências pode ser 

desenvolvido dentro de um contextos que potencialize uma aprendizagem 

significativa e neste aspecto a avaliação tem um papel altamente relevante. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo reconhecer a avaliação do 

ensino e aprendizagem como meio eficaz de transformação da estrutura escolar, 

contribuindo com a melhoria da qualidade do ensino na área de ciências. O 

trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Parigot de Souza, no município de 

Inácio Martins - PR, junto a professores das diversas áreas que atuam no 

colégio. A coleta de dados ocorreu no decorrer do desenvolvimento das 

atividades de implementação do projeto e foi realizada em duas etapas. A 

primeira etapa consta de reflexões junto aos docentes e teve caráter presencial. 

A segunda etapa foi realizada á distância, utilizando para isso o programa 

Moodle da UNICENTRO. Os resultados obtidos revelam que a discussão do 

tema avaliação gerou mudanças de postura em alguns docentes frente ao 

processo avaliativo, bem como, revelam a necessidade de investir tempo para 

estudos e reflexões sobre a prática educativa, pois as concepções de avaliação 

dos docentes precisam ser trabalhadas, pois existem grandes lacunas a serem 



preenchidas e dificuldades a serem sanadas para termos uma avaliação 

conforme teorizada pelos pesquisadores da área de educação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A avaliação do processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 

Ciências. 

Palavras-chave: avaliação, ensino, aprendizagem 

Resumo: O Caderno Pedagógico é um recurso didático produzido pelo 

professor PDE, como elemento integrante do Material Didático, fazendo parte 

das atividades a serem desenvolvidas dentro do Projeto e utilizado na 

intervenção pedagógica, que acontecerá no Colégio Estadual Parigot de Souza, 

onde os professores poderão reunir-se , fazer leituras e debates acerca do tema 

Avaliação. Este Caderno Pedagógico é composto por 06 unidades, abordando 

temas relacionados à “Avaliação da Aprendizagem”, além de sugestões de 

leitura e atividades. A leitura dos textos propostos através deste material 

contribuirá para a reflexão dos educadores sobre o tema avaliação, dando outra 

visão sobre o modo de avaliar seus alunos, procurando descobrir os 

conhecimentos adquiridos por eles em suas experiências em sala de aula e 

proporcionando mudanças na metodologia de ensino, além de promover a 

construção conjunta de atividades diferenciadas, as quais deverão trazer 

melhoria na qualidade do ensino. Na elaboração desse material sobre o tema A 

Avaliação no Ensino de Ciências pretende-se abrir caminhos, que permitam a 

discussão no interior das escolas sobre a avaliação, no sentido de se firmar e 

concretizar uma concepção da mesma que sustente uma prática pedagógica, 

levando ao desenvolvimento, melhoramento e sucesso dos estudantes na 

disciplina. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LEONIRA MARIA FERREIRA MARQUES 

ORIENTADOR: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Resíduos Sólidos Urbanos: Óleo Saturado de Frituras - O que fazer? 



Palavras-chave:  
Resumo: Para realizar com sucesso as ações ambientais é fundamental a 

participação de órgãos importantes, a escola é o espaço mais preparado para 

realizar essa intervenção, através de ações articuladas de educação ambiental, 

conduzindo os alunos às práticas e costumes de forma crítica sobre meio 

ambiente. Com isso, o objetivo deste artigo foi o de compreender a importância 

da coleta dos resíduos sólidos na Comunidade, visando melhorar as condições 

de saúde das famílias grandesrienses, reconhecendo que educação ambiental 

é um bem coletivo de toda a população urbana e rural de ordem pública, política 

e social. Para tanto, foi necessário reconhecer os hábitos de vida das famílias 

que levam a produção dos resíduos sólidos e semi-sólidos domésticos; 

desenvolver um trabalho com os alunos visando o conhecimento e o processo 

de reutilização desses resíduos; promover a percepção sobre os resultados dos 

resíduos no ambiente e como reutilizá-los. Conclui-se assim que, durante a 

realização do projeto, valorizou-se o sentido da parceria, cooperação e 

integração para a problemática do óleo saturado de frituras, promovendo o 

incentivo da necessidade organizacional dos elementos envolvidos, 

desenvolvendo o sentido investigatório das realizações modificadas, bem como 

prover as ações de interesses ambientais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Óleo saturado de frituras – O que fazer? - Resíduos Sólidos. 

Palavras-chave: Resíduos; Reutilização; Degradação; Escola; Conhecimentos. 

Resumo: Resíduos- Óleos Saturados de frituras O que fazer? Material 

desenvolvido para 5ª série, fornecendo subsídios que valorize a apropriação de 

saberes sobre conceitos científicos. Alunos fruto do deu tempo histórico e 

relações sociais que estão inseridos. Mediante causas e impactos ambientais, 

torna necessárias providências no sentido de amenizar a degradação ambiental. 

A problemática dos rejeitos lançados na natureza pode ser contornada com 

reaproveitamento dos resíduos. Para realizar com sucesso essas ações é 

fundamental a participação de órgãos competentes. A escola é o espaço 

preparado para realizar essa intervenção. O jovem não será alguém no futuro, 

ele é alguém hoje. Todo trabalho está voltado à preparação do aluno capaz de 

buscar conhecimentos, soluções para diferentes movimentos da vida. Precisam 



fazer comparações, emitir opiniões, conversar com outras pessoas, envolver seu 

dia a dia escolar, região onde moram para construir sua identidade. Os jovens 

precisam de autonomia para assumir o trabalho da família e comunidade. 

Objetivos: --Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de atitude crítica e 

cooperativa para construção dos conhecimentos; --Compreender a importância 

da coleta dos resíduos sólidos, processo de reutilização, melhorando condições 

de saúde das famílias grandesriense. O Caderno conta com breve histórico a 

respeito da problemática dos resíduos sólidos urbanos, suas causas, soluções, 

textos, atividades em grupos, cronograma, duração, sugestões de vídeos, 

leituras e visita a aterro sanitário. Com essas atividades, terão oportunidade de 

trocar experiências, confrontar idéias, ter atitude colaborativa, responsabilidade, 

tolerância, melhorando seus conhecimentos, problemas de aprendizagem, um 

ajudando o outro na divisão dos materiais e tarefas, chegando no horário exato 

e 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LIDERCI BORDIN 

ORIENTADOR: Jorge Sobral da Silva Maia 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO COMO ELEMENTO PARA APRIMORAR O PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM NAS DISCIPLINAS DA EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL CORONEL JOAQUIM PEDRO DE 

OLIVEIRA 

Palavras-chave: Avaliação; formação de Professores; Educação Fundamental 

Resumo: Este trabalho buscou alternativas para mudanças na prática docente 

em relação à avaliação. Professores de diversas áreas fizeram parte do trabalho 

de realização do projeto na escola. A participação dos mesmos foi através de 

grupos de estudo pelo uso de textos adequados a assuntos relacionados com 

avaliação. Após a compreensão dos mesmos, se fazia uma análise através de 

questões pertinentes ao assunto e a opinião do grupo era colocada como 

instrumento para melhoria do trabalho. Os resultados evidenciaram as seguintes 

categorias: conhecer um pouco da prática docente no ensino fundamental desta 



instituição; retrospectiva de como a avaliação foi aplicada ao longo da história, 

inclusive no Brasil; entre o ontem e o hoje, rever as mudanças dentro da 

educação brasileira com referencia à avaliação; sabemos usar as avaliações 

diagnóstica, formativa e somativa? Que visão sadia tem de que o erro possibilita, 

a sua utilização de forma construtiva; como os diversos instrumentos de 

avaliação devem ser escolhidos em função dos objetivos da avaliação e do tipo 

de conteúdo que será avaliado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação como elemento para aprimorar o processo ensino 

aprendizagem na disciplina de Ciências da Educação Fundamental do Colégio 

Estadual Coronel Joaquim Pedro de Oliveira. 

Palavras-chave: Avaliação; Alternativa; Estudo em Grupo 

Resumo: Ainda percebe-se o uso da avaliação como a medida da diferença 

entre o que o aluno produz e o que o professor ensinou durante certo período de 

tempo. Mediante isso, buscar alternativas para mudanças na prática docente em 

relação à avaliação. Isto será feito durante o período de implementação onde, 

será proporcionado aos professores da escola , foco deste trabalho, espaço para 

estudo em grupo de textos selecionados que venham atender às questões 

problematizadora a respeito da avaliação do ensino aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LIGIA MARIA BOLZON 

ORIENTADOR: Dulcineia Ester Pagani Gianotto 

IES: UEM 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BLOG EDUCACIONAL: um diálogo possível 

Palavras-chave: Blog educacional; Interação; Meio ambiente; Uso pedagógico 

do computador. 

Resumo: Refletir, sensibilizar e praticar ações que protejam o Meio Ambiente é 

imprescindível. É igualmente importante buscar recursos didáticos que auxiliem 

na incorporação dos conteúdos científicos e dos temas nos quais a comunidade 

escolar se reconheça. O presente artigo analisou os dados coletados durante a 



implementação do Projeto “Educação Ambiental na Rede: desafios e 

potencialidades do blog educacional”. Esta pesquisa, de natureza qualitativa, 

teve por objetivo verificar a viabilidade do uso do blog educacional como uma 

ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem para incentivar a participação, 

a colaboração, a comunicação e a interatividade entre os alunos, além de 

contribuir com a disseminação de conhecimentos científicos e práticas 

conscientes em relação ao Meio Ambiente. A pesquisa foi desenvolvida em uma 

Escola de Educação Básica, Ensino Fundamental – Anos Finais, na cidade de 

Indianópolis, no ano de 2011. Os sujeitos de pesquisa foram 5 (cinco) alunos da 

5ª Série C/6º Ano e 6 (seis) alunos da 8ª Série C/9º Ano do Ensino Fundamental, 

período vespertino e, por amostragem, as demais 13 (treze) turmas que 

compõem o período matutino e vespertino da referida Escola. Para a coleta de 

dados foram utilizados questionários e informações, por meio da observação 

direta da docente, durante a elaboração e realimentação do blog educacional. 

Considerando e analisando os dados compilados, verificou-se que o blog 

educacional é um recurso didático relevante e viável no processo ensino-

aprendizagem. É um instrumento atrativo, tanto pelas ferramentas que oferece 

quanto pelo interesse dos alunos por informática, favorecendo a interação e a 

disseminação de informações e conhecimentos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O blog educacional como recurso didático para trabalhar Educação 

Ambiental 

Palavras-chave: Blog educacional; Meio ambiente; Interação. 

Resumo: A produção didático-pedagógica proposta neste trabalho é a Unidade 

Didática. Esta unidade propõe a construção de um blog educacional envolvendo 

o Meio Ambiente. A Educação Ambiental é um tema relevante e atualíssimo no 

cenário mundial, muito discutido ultimamente, tanto na escola quanto nos demais 

segmentos sociais. Qualquer ação ou intervenção cotidiana do homem sobre os 

ecossistemas influenciam diretamente na qualidade de vida e no equilíbrio dos 

mesmos. Além da questão ambiental, preocupa-nos, durante o processo ensino-

aprendizagem, as estratégias didáticas de incentivo ao estudo que atenda e 

respeite as necessidades de cada aluno. Com o grande avanço tecnológico e a 

popularização dos computadores, observa-se a oportunidade dos professores 



utilizarem em sala de aula os recursos da informática, em especial o blog 

educacional, uma ferramenta pedagógica interessante, que pode dinamizar e 

proporcionar a interação e a socialização de informações relacionadas ao Meio 

Ambiente. O presente material didático consta de tutoriais para a criação de um 

blog educacional e para a produção de vídeos. Também sugere atividades para 

serem selecionadas ou produzidas pelos alunos e inseridas no blog, tais como: 

imagens, entrevistas, reportagens, vídeos, curiosidades e indicações de sites 

contendo infográficos, trechos de filmes e jogos educativos que abordem a 

temática proposta. A referida unidade será desenvolvida e aplicada em uma 

Escola de Educação Básica, Ensino Fundamental – Anos Finais, na cidade de 

Indianópolis-PR, no ano de 2011, para os alunos de uma 8ª Série do Ensino 

Fundamental. Esperamos que este material contribua de forma significativa para 

a incorporação de um novo recurso didático no processo ensino-aprendizagem 

de Ciências. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCIANA AQUILES 

ORIENTADOR: Rosilda Aparecida Kovaliczn 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: JOGO DIDÁTICO: UM INSTRUMENTO FACILITADOR NA 

APREENSÃO DO CONTEÚDO ENTEROPARASITOSES 

Palavras-chave: Jogos didáticos. Parasitos intestinais. Construção do 

conhecimento. 

Resumo: Observa-se que no ensino de Ciências as aulas expositivas, pautadas 

na transmissão de informações pelo professor ainda são muito frequentes. 

Sabemos que a mudança de paradigma é necessária, por isso este artigo propõe 

mostrar um novo caminho apresentando a incorporação de atividades lúdicas e 

a utilização do jogo como recurso pedagógico e um meio de fixação e verificação 

da aprendizagem. Afinal, é sabido pela literatura que é preciso o aluno vivenciar 

e construir o seu conhecimento sentir-se parte do processo de ensino e 

aprendizagem. A implementação desse trabalho baseou-se nas ações da 

Unidade Didática elaborada no Programa de Desenvolvimento Educacional – 



PDE – do Estado do Paraná, visando novas maneiras de fazer com que o aluno 

se interesse pelo conteúdo transmitido. Esse trabalho foi desenvolvido com 

alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Major 

Vespasiano Carneiro de Mello, na cidade de Castro – PR, com o objetivo de 

avaliar o processo de ensino e aprendizagem em Ciências através de atividades 

que contemplaram o conteúdo sobre as enteroparasitose. Esse recurso favorece 

uma abordagem sem preconceitos, de tal modo que os alunos foram capazes de 

construir o seu processo de aprendizagem em sintonia com a realidade em que 

vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A LUDICIDADE COMO RECURSO DIDÁTICO PARA FIXAÇÃO DO 

CONHECIMENTO SOBRE ENTEROPARASITOSES 

Palavras-chave:  
Resumo: O parasitismo é uma associação entre seres vivos com unilateralidade 

de benefícios, sendo o hospedeiro um dos associados e o prejudicado, pois 

fornece o alimento e abrigo ao parasito; assim, a parasitose é o estado de 

infecção cuja agressão repercute prejudicialmente sobre o hospedeiro. (Neves, 

1997). As parasitoses intestinais ou enteroparasitoses causadas por helmintos - 

platelmintos e nematodas - e também por protozoários estão entre as doenças 

mais comuns do globo terrestre. São endêmicas em países do terceiro mundo, 

onde se constituem um problema de Saúde Pública e atingem principalmente 

crianças, inclusive aquelas em idade escolar. (MONTEIRO et al. 1985; 

MONTEIRO, 1986; WHO, 1987; KOVALICZN, 2000). Visto a necessidade de 

articular o conteúdo à vivência do aluno, questionamos: se as enteroparasitoses 

forem trabalhadas de forma lúdica, atrativa e inovadora, por meio de jogos como 

atividades educativas contribuem para o processo de ensino aprendizagem? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCIANA VIRGINIA VITURI 

ORIENTADOR: Fabio de Azevedo 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  



Título: A OBESIDADE E A TENDÊNCIA ÀS DOENÇAS CRÔNICO-

DEGENERATIVAS 

Palavras-chave: Doenças crônico-degenerativas; prevenção; estilo de vida. 

Resumo: O aumento da incidência das Doenças Crônico-degenerativas em todo 

o mundo, inclusive no Brasil, está relacionado ao estilo de vida adotado pela 

população, pois, o processo de industrialização e a grande automação presentes 

na sociedade atual levam o indivíduo a desenvolver hábitos nocivos à saúde, 

como o sedentarismo, alimentação rica em gorduras, sobrepeso e obesidade, 

tabagismo e estresse. Neste sentido, este estudo buscou conhecer os principais 

fatores de risco para as Doenças crônico-degenerativas, relacionadas ao estilo 

de vida da Direção, professores e funcionários do Colégio Estadual Carlos 

Gomes de São João do Caiuá/PR e propor ações que contribuíssem para a 

conscientização e adoção de hábitos saudáveis como forma de prevenção e 

melhoria da qualidade de vida. Para alcançar tais objetivos foram desenvolvidas 

as seguintes ações: aplicação de um questionário de preferência alimentar com 

posterior discussão sobre suas escolhas; aplicação de teste sobre alimentação 

saudável; palestra com nutricionista sobre os perigos da obesidade e outros 

fatores de risco associados a uma alimentação inadequada; palestra com um 

profissional de Educação Física, sobre a importância da introdução de atividade 

física diária; verificação do IMC (Índice de Massa Corpóreo), comparado a dados 

estatísticos padronizados à medida do quadril e da cintura; apresentação de 

vídeos informativos; elaboração de panfletos para conscientizar a comunidade 

sobre as Doenças crônico-degenerativas. Portanto, acreditamos que a aquisição 

de conhecimentos científicos sobre os principais fatores de risco para as 

doenças crônico-degenerativas, relacionados ao estilo de vida, seja um 

importante instrumento para a prevenção destas doenças. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A obesidade e a tendência às Doenças Crônico-degenerativas 

Palavras-chave: Doenças crônico-degenerativas, obesidade, alimentação, 

atividade física 

Resumo: O aumento da incidência das Doenças Crônico-degenerativas em todo 

o mundo, inclusive no Brasil, está relacionado ao estilo de vida adotado pela 

população, pois, o processo de industrialização e a grande automação presentes 



na sociedade atual levam o indivíduo a desenvolver hábitos nocivos à saúde, 

como o sedentarismo, alimentação rica em gorduras, sobrepeso e obesidade, 

tabagismo e estresse. Essa mudança de hábitos é o principal fator para o 

desenvolvimento das Doenças Crônicas Degenerativas. O projeto tem por 

objetivo conhecer os principais fatores de risco para as Doenças Crônico- 

degenerativas, relacionadas ao estilo de vida da Direção, professores e 

funcionários do Colégio Estadual Carlos Gomes de São João do Caiuá/PR e 

propor ações que contribuam para a conscientização e adoção de hábitos 

saudáveis como forma de prevenção e melhoria da qualidade de vida. Para 

alcançar tais objetivos serão desenvolvidas as seguintes ações: aplicação de um 

questionário de preferência alimentar com posterior discussão sobre suas 

escolhas; aplicação de teste sobre alimentação saudável; palestra com 

nutricionista sobre os perigos da obesidade e outros fatores de risco associados 

a uma alimentação inadequada; palestra com um profissional de Educação 

Física sobre a importância da introdução de atividade física diária; verificação do 

IMC comparado a dados estatísticos padronizados à medida do quadril e da 

cintura; apresentação de vídeos informativos; elaboração de panfletos para 

conscientizar a comunidade sobre as Doenças crônico-degenerativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCIANE GABARDO MADER 

ORIENTADOR: Bertoldo Schneider Jr. 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: A prevenção da saúde e a LER/DORT - Uma formação para alunos da 

EJA 

Palavras-chave: LER/DORT; prevenção, educandos-trabalhadores 

Resumo: Esse trabalho estimula o educando-trabalhador da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) a promover a sua saúde no ambiente de trabalho e 

também no ambiente escolar com relação a LER/DORT. Grande parte dos 

educandos-trabalhadores desconhece a importância da postura correta na 

execução do seu trabalho diário, como também desconhece a ergonomia e a 

ginástica laboral que são dois artifícios que podem ser usados no seu cotidiano 



para amenizar as dores da realização das suas tarefas diárias. Esse trabalho 

veio para ajudar os educandos-trabalhadores a melhorar o seu dia a dia e tendo 

como consequência uma melhora na sua saúde. A implementação do projeto do 

PDE, veio ao encontro com a necessidade e a preocupação que dos educandos-

trabalhadores tinham durante a execução do seu trabalho. A ergonomia a e 

ginástica laboral ajudaram a diminuir as dores sentidas e evitar novas dores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A prevenção da saúde e a LER/DORT - Uma formação para alunos da 

EJA 

Palavras-chave: LER/DORT; prevenção, educandos-trabalhadores 

Resumo: Esse trabalho visa estimular o educando-trabalhador da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) a promover a sua saúde no ambiente familiar, de trabalho 

e também no ambiente escolar. O professor de Ciências é um facilitador para 

que ocorra um aprendizado significativo dos conteúdos que envolvam a questão 

da lesão por esforço repetitivo/distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho 

LER/DORT, para estimular mudanças de atitudes em relação ao 

homem/trabalho/estudo. A elaboração do material didático contendo orientações 

sobre a LER/DORT, sua prevenção, doenças, tratamento e exercícios para que 

o educando-trabalhador possa ter uma qualidade de vida melhor tanto no seu 

ambiente de trabalho como no seu aprendizado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCIANE HASS 

ORIENTADOR: Maria Eugenia Costa 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: DE QUE MANEIRA A LITERATURA PODE CONTRIBUIR COMO 

RECURSO METODOLÓGICO NAS AULAS DE CIÊNCIAS? 

Palavras-chave: Literatura. Ensino. Ciências 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo buscar subsídios teórico-

metodológicos em outras disciplinas, como a utilização de Literatura no ensino 

de Ciências, onde o processo investigativo foi norteado pela questão: de que 



maneira a Literatura pode contribuir como recurso metodológico nas aulas de 

Ciências? Como acontece uma aprendizagem significativa? Nesse sentido, 

foram promovidas Oficinas de Leitura no ano de 2011 com a participação de 

alunos de Ensino Fundamental onde se buscou veicular a literatura a alguns 

conteúdos de Ciências de forma a promover uma aprendizagem significativa. O 

encaminhamento metodológico foi alicerçado em diferentes estratégias no 

desenvolvimento dos temas, abordando questões ligadas aos órgãos 

reprodutores da planta, com a utilização do livro O Menino do Dedo Verde; e o 

tema de saúde com a utilização do livro As aventuras e Perigos de um copo D’ 

água, e do conto Tênia, do livro Fábulas Parasitológicas. Como meio de 

divulgação da pesquisa e socialização dos conhecimentos, o relato desse artigo 

constitui-se num documento acerca das experiências vivenciadas pela autora. 

Durante a elaboração do projeto, houve a construção do material lúdico didático 

pedagógico e a sua implementação na escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura como Ferramenta no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Literatura,ensino,Ciências 

Resumo: As atividades voltadas à leitura são estratégias fundamentais no 

Ensino Fundamental e podem contribuir de maneira significativa na 

aprendizagem e na reelaborarão de conceitos tendo o professor como 

organizador e mediador do processo. Assim sendo, a sistematização de 

conceitos científicos, através da literatura, e sua reestruturação no âmbito 

escolar, podem ser de grande valia para inserir o estudante na busca de um novo 

aprendizado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCIANE MARTA DE ALMEIDA LEAL 

ORIENTADOR: Mateus Luiz Biancon 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A Avaliação e o Ensino de Ciências: como caminha essa relação? 



Palavras-chave: Ciências. Avaliação. Mapas conceituais. Aprendizagem. 

Instrumentos. 

Resumo: O tema avaliação é polêmico e, muitas vezes, angustiante, pois nem 

sempre possibilita a demonstração do real desempenho dos alunos gerando 

muitas reclamações e dúvidas. Com tantas dificuldades encontradas, no 

processo avaliativo, surge a necessidade de realizar uma investigação sobre 

como se dá as avaliações em Ciências. Propõe-se o uso de ferramentas claras 

e diferenciadas no momento de avaliar, com critérios transparentes, definidos, 

bem como instrumentos que contemplem a apropriação do saber científico, 

considerando o saber do senso comum que o aluno já tem. Com o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) foi possível desenvolver pesquisa 

bibliográfica e análise reflexiva das contribuições de teóricos do assunto, 

voltando-se para a aprendizagem significativa, avaliação e aplicação de mapas 

conceituais. Após a devida reflexão, os professores se reuniram para debater as 

teorias sobre a estrutura dos mapas. O objetivo principal da aplicação em sala 

de aula era que os alunos compreendessem os meios de se elencar os principais 

conceitos de um assunto e ampliar seus conhecimentos na disciplina de 

Ciências. Sugere-se ainda aos professores a busca de novas possibilidades no 

processo de avaliação da aprendizagem na disciplina de Ciências fazendo-os 

repensarem e refletirem sobre sua prática pedagógica e se estão de acordo com 

os processos de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Mapas Conceituais na Avaliação de Ciências 

Palavras-chave: Mapas Conceituais; Experiência; Avaliação da Aprendizagem. 

Resumo: A presente Unidade Temática objetiva debater com professores de 

Ciências sobre as possibilidades de se trabalhar com Mapas Conceituais como 

método de avaliação. Com base em pesquisas bibliográficas e análise reflexiva 

das contribuições de teóricos do assunto, será delineada uma proposta de 

trabalho a ser aplicada às 5ªs série da Escola Estadual de Paula e Silva - Ensino 

Fundamental, no município de Carlópolis, Paraná. No primeiro momento, será 

realizado um estudo sobre aprendizagem significativa, avaliação e aplicação de 

Mapas Conceituais. Em seguida, os professores deverão se reunir para debater 

as teorias sobre a estrutura dos mapas. A partir daí, serão realizados 



questionários para nortear os estudos e experimentar as teorias propostas, por 

meio da construção dos Mapas Conceituais propriamente ditos. Após essa 

experiência, os professores deverão fazer uso da referida metodologia em salas 

de aula, a fim de que os alunos compreendam os meios de se elencar os 

principais conceitos de um assunto e ampliem seus conhecimentos na disciplina 

de Ciências. Ao final do projeto, os professores irão se reunir novamente para 

debater o resultado da experiência, ou seja, identificar se os objetivos dos 

teóricos em relação à avaliação e ao aprendizado foram alcançados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCINDA DE JESUS SILVA 

ORIENTADOR: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Reflexões sobre Práticas Experimentais no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: práticas experimentais; Ensino de Ciências; trabalho coletivo; 

atividades experimentais; 

Resumo: Este artigo relata os resultados de uma pesquisa de estudo de caso, 

com um grupo de professores da área de Ciências. Com a finalidade de 

aprofundar os fundamentos teóricos a respeito das práticas experimentais no 

Ensino de Ciências, num trabalho coletivo. Foi utilizada a pesquisa qualitativa, 

com observação participante da pesquisadora. Observamos que os professores 

em relação às práticas experimentais, a maioria tem uma visão empirista-

indutivista e realizam essas práticas mais através da demonstração, por não 

haver um espaço específico, pouco envolvimento dos alunos, indisciplina, falta 

de tempo e de material... Os resultados demonstram que há lacunas nas 

concepções apresentadas pelos professores, o que justifica a importância do 

trabalho coletivo entre docentes, pois as discussões resultam a partir dos 

momentos de reflexão dos professores numa formação continuada. Trouxemos 

ao grupo, uma proposta de discussão sobre uma atividade de resolução de 

problemas, para aproximar as concepções de práticas experimentais com 

caráter investigativo, da concepção construtivista das práticas experimentais. 

Com este estudo percebemos a importância de uma atividade coletiva sobre 



práticas experimentais no Ensino de Ciências, pois permitiu que o grupo de 

professores, entendesse a necessidade de estarem aperfeiçoando os seus 

conhecimentos, a respeito das práticas experimentais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reflexões sobre Práticas Experimentais no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Práticas experimentais; Ensino de Ciências; laboratório de 

Ciências; trabalhos práticos. 

Resumo: O presente material didático, caderno temático, como requisito do 

Programa PDE, servirá de apoio didático na implementação do Projeto de 

Intervenção Escolar: \"Reflexões sobre Práticas Experimentais no Ensino de 

Ciências\". Tendo as práticas experimentais, como ferramenta, recurso, 

estratégia do Ensino de Ciências para muitos professores e, outros, encontrando 

dificuldades para realizá-las em suas aulas, o projeto visa promover uma reflexão 

sobre esse tema junto aos professores da disciplina de Ciências. Este caderno 

contém textos de referenciais teóricos, que serão subsídios à reflexão e 

discussão através de sua leitura e, com questionamentos, que tem como objetivo 

aprofundar o conhecimento teórico e a prática dos professores participantes do 

projeto. Ressaltando as práticas experimentais como temática central em todo 

os textos. E ainda por meio destes, quer promover uma mudança positiva na 

prática educativa do professor e, por conseguinte, da aprendizagem do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCINEIA SOUZA SILVA DELATORE 

ORIENTADOR: Marcia Regina Royer 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Estudo das plantas aromáticas e medicinais como alternativa para uso e 

aprendizagem 

Palavras-chave: Plantas medicinais, plantas aromáticas; chás medicinais; 

fitoterapia. 

Resumo: Este artigo visa socializar os resultados obtidos com a Implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 



Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), 

implementado no Colégio Estadual Olavo Bilac – EFM., da cidade de Amaporã 

– Pr., com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, do ano 2011. o objetivo 

deste trabalho foi resgatar o conhecimento popular sobre plantas aromáticas e 

medicinais, incentivando o seu cultivo e repassar informações sobre as 

indicações e contra-indicações das plantas e ervas existentes em Amaporã-PR. 

Para obtenção dos dados foi aplicado um questionário em 100 famílias 

selecionadas por amostra aleatória. As plantas medicinais e aromáticas mais 

consumidas pela população de Amaporã são: camomila, erva doce, capim santo, 

erva cidreira, hortelã, poejo, pata de vaca, boldo, alecrim, citronela, babosa, 

arnica, picão, gerânio, erva de santa maria, erva doce, gengibre e quebra pedra. 

Observou-se que a porcentagem dos que não tem e não usam estas plantas foi 

de 43,75%, ou seja, a maior da população pesquisada faz uso de plantas 

medicinais e aromáticas. Evidenciou-se que a maioria da população usava as 

plantas de maneira incorreta, e não conseguindo o objetivo esperado pois 

tomavam os chás sem uma finalidade específica. Em decorrência, poderiam 

estar colocando sua saúde em risco, por falta de conhecimento de que as plantas 

medicinais possuem os princípios ativos dos medicamentos e que existem 

plantas medicinais muito parecidas uma com as outras por se tratar de espécies 

diferentes, onde algumas são tóxicas. O desenvolvimento do referido projeto 

serviu para valorizar o conhecimento empírico e explorar o conhecimento 

cientifico assim construindo novos saberes, o uso da escola como agente 

disseminador dos conhecimentos que se pretende implantar, como os 

esclarecimentos sobre os benefícios e malefícios do uso de tais plantas, 

melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Plantas Aromáticas e Ervas Medicinais 

Palavras-chave: plantas medicinais; ervas aromáticas;disseminação; qualidade 

de vida 

Resumo: Plantas Aromáticas e Ervas Medicinais O projeto a ser desenvolvido 

com os alunos da 7ª série do Colégio Estadual Olavo Bilac será estendido à toda 

comunidade de Amaporã – PR visando resgatar o conhecimento popular sobre 

plantas aromáticas e medicinais, incentivando o seu cultivo, bem como os 



cuidados para não usá-las de forma desordenada e consequentemente 

melhorando a qualidade de vida, além de fortalecer a relação de cooperação 

entre a escola e a comunidade. O uso indiscriminado de plantas medicinas pela 

população, pode provocar sérios riscos à saúde, fazendo-se necessário um 

conhecimento amplo e cada vez mais sistematizado sobre as plantas medicinais, 

permitindo o acesso a todos sobre sua importância, aplicação e precauções a 

serem tomadas. Sabe-se que toda transformação que se quer ter sucesso, deve 

passar pela escola. Esta divulgação terá êxito se conscientizar os alunos da 

importância do conhecimento sobre as plantas aromáticas e ervas medicinais, 

desenvolvendo noções de cooperação, responsabilidade social e consciência 

ambiental uma vez que parte das plantas medicinais utilizadas são coletadas nas 

matas, ambientes naturais ou cultivadas em fundo de quintais. Para que seja 

garantida sua preservação e o uso correto, é necessário que sejam identificadas, 

estudadas e cultivadas. Para tanto será realizada uma pesquisa qualitativa 

visando permitir ao educando e a todos os interessados o acesso a informações 

que relacionam as mais diversas variedades de plantas aromáticas e medicinais, 

através da compreensão e reflexão, desenvolvendo novos conceitos e 

conhecimentos a respeito desta ciência e por consequência, novas habilidades 

e competências. Palavras-chave: plantas medicinais, ervas aromáticas; 

qualidade de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUCINEI YURIKO HIRATA 

ORIENTADOR: Rodrigo de Souza Poletto 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: RELAÇÕES IMPLICITAS NAS DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS 

AVALIAÇÕES DE CIÊNCIAS. 

Palavras-chave: Palavra-chave: Avaliação; Ensino/aprendizagem; Reflexão 

Resumo: O presente artigo é resultado de discussões, atividades e análise de 

gráficos estatísticos que abordaram o tema das relações implícitas nas 

dificuldades encontradas nas avaliações de Ciências, desenvolvidas com os 

docentes que atuam na 5ª série/6ºano, do Colégio Estadual Professora Adélia 



Antunes Lopes. As atividades foram elaboradas e aplicadas durante o Programa 

de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 2010/2011, o 

objetivo era analisar os fatores que levavam os alunos de 5ª série/6ºano a ter 

dificuldades em alcançara média exigida para a aprovação, e junto aos docentes, 

verificar o perfil dos alunos e discutir as formas de avaliação que vem sendo 

aplicadas e buscar novos caminhos que possam solucionar este problema. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: RELAÇÕES IMPLICITAS NAS DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS 

AVALIAÇÕES DE CIÊNCIAS. 

Palavras-chave: Avaliação de Ciências; Ensino/aprendizagem; Estatística; 

Reflexão 

Resumo: A avaliação deve propiciar ao educando o auxílio na compreensão de 

si mesmo para que ele possa detectar as suas capacidades e limitações, fazendo 

preponderar os aspectos qualitativos de aprender, dando-se maior importância 

à atividade crítica, a capacidade de síntese e a elaboração pessoal. Ao abordar 

o tema sobre a Avaliação no Ensino de Ciências pretendo levar ao conhecimento 

dos professores da 5ª série/ 6º ano a estatística dos reprovados em 2009 e 2010, 

e também de notas vermelhas do primeiro semestre de 2011 para verificar o 

perfil dos alunos e discutir as formas de avaliação que vem sendo aplicadas. 

Após a aplicação da estatística faz-se necessário um texto baseado no livro de: 

Zagury, T. O professor refém, mais especificamente no tema 11, que aborda 

sobre: Avaliação da aprendizagem. Faremos um debate de como está 

caminhando atualmente o desempenho dos alunos na disciplina para verificação 

em quais conteúdos os alunos estão encontrando dificuldades. Finalmente os 

professores responderão algumas questões referente a avaliação, e para 

concluir uma reflexão sobre o texto “Avaliação” com sugestões de atividades que 

poderão auxiliar os professores de Ciências em suas aulas diárias. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUIZA VENDRUSCULO 

ORIENTADOR: Juliano Cordeiro 



IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS ORGÂNICOS NA MERENDA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Ambiental; alimentos orgânicos; merenda escolar; 

saúde. 

Resumo: O tema de estudo versa sobre educação ambiental e os alimentos 

orgânicos, visando destacar a importância de uma alimentação saudável e 

desenvolver o hábito de consumo de alimentos orgânicos na merenda escolar. 

As crianças devem aprender a ter hábitos saudáveis e a escola deve estar 

sintonizada no sentido de reforçar e incentivar, destacando a importância de uma 

alimentação adequada. Tendo em vista a problematização pautada nas 

dificuldades de fazer os alunos entenderem a importância da ingestão de 

alimentos saudáveis buscou-se a conscientização de alunos da educação básica 

sobre a importância de uma alimentação saudável e a ingestão de alimentos 

orgânicos, realizando debates sobre a produção de alimentos orgânicos versus 

ambiente, com a participação de nutricionista, ampliando a percepção dos 

alunos quanto à alimentação com orgânicos, desenvolvendo um folder com 

informações nutricionais com as principais diferenças entre hortaliças e frutas, 

realizando dinâmicas de grupo processando e desenvolvendo o senso crítico dos 

alunos, formando e treinando um grupo de aluno que apresentaram o trabalho 

sobre orgânicos para as demais classes da escola. A metodologia adotada foi 

um trabalho interativo desenvolvido junto a alunos da 7ª série do Colégio 

Estadual Isidoro Dumont de Itapejara D’Oeste/Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS ORGÂNICOS NA MERENDA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: alimentos orgânicos; nutrição; saúde 

Resumo: Neste mundo globalizado é comum, encontrarmos crianças e jovens 

com excesso de peso, problemas de hipertensão e colesterol, entre outros. 

Esses problemas são decorrentes de uma alimentação moderna, fruto da 

aquisição de alimentos com origem duvidosa, geralmente rica em açúcares e 

gorduras. Diante da realidade escolar que enfrentamos, na qual os alunos são 



“hipnotizados” pelo produto moderno, repleto de conservantes e corantes, no 

entanto pobre em vitaminas, percebemos a necessidade da valorização dos 

produtos orgânicos. Uma alimentação saudável além de significar saúde, 

contribui para um melhor desenvolvimento educacional global do educando. 

Diante da importância da merenda escolar para o aluno, torna-se necessário o 

desenvolvimento conteúdos que visem o reforço de uma alimentação saudável, 

não permitindo que os problemas com uma alimentação inapropriada estejam 

presentes no ambiente escolar. A partir desse pressuposto a unidade didática 

visa destacar a importância de uma alimentação saudável e desenvolver o hábito 

de consumo de alimentos orgânicos na merenda escolar pelos alunos. O uso 

dos diferentes recursos didáticos pode contribuir para melhorar a compreensão 

dos alunos em relação aos benefícios dos alimentos orgânicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: LUIZ OUCHAR JUNIOR 

ORIENTADOR: Margarete Nakatani 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Sexualidade na adolescência 

Palavras-chave: Professor;aluno;sexualidade 

Resumo: Insegurança, vergonha, comparações, timidez, medo, preconceito e 

constrangimento são exemplos de sentimentos que passam a fazer parte do 

mundo do adolescente, seja pelas pessoas que o cercam como também a 

maneira como o assunto é abordado pela sociedade, passando uma visão de 

que o sexo é proibido e sujo e que só quando adultos é que deve ser falado 

sobre este tema. Poucas famílias oferecem formação a seus filhos. A maioria 

deixa para a escola essa responsabilidade. Mas é principalmente a falta de 

informações que gera grande parte dos conflitos que nossos jovens passam a 

enfrentar nessa etapa da vida. Para tanto, a finalidade deste projeto foi contribuir 

para a formação do caráter do adolescente como um sujeito pensante, um ser 

completo tanto no conhecimento intelectual como participativo, com suas 

emoções, comportamentos, etc. e que possam ser agentes transmissores de 

conhecimentos adequados e corretos a outros. A escolha deste tema levou ao 



objetivo de proporcionar atividades, dinâmicas em grupos e textos que 

contribuíram para o crescimento pessoal, psicológico e social dos adolescentes 

e para que reflitam criticamente sobre a sua sexualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Professor;aluno;sexualidade 

Resumo: Insegurança, vergonha, comparações, timidez, medo, preconceito e 

constrangimento são exemplos de sentimentos que passam a fazer parte do 

mundo do adolescente, seja pelas pessoas que o cercam como também a 

maneira como o assunto é abordado pela sociedade, passando uma visão de 

que o sexo é proibido e sujo e que só quando adultos é que deve ser falado 

sobre este tema. Muitas mudanças vêm ocorrendo na vida de nossos 

adolescentes e entre elas a sexualidade que vem sendo bastante banalizada e 

passando por um momento delicado que é a passagem da infância para a 

adolescência. Poucas famílias oferecem formação a seus filhos. A maioria deixa 

para a escola essa responsabilidade. Mas é principalmente a falta de 

informações que gera grande parte dos conflitos que nossos jovens passam a 

enfrentar nessa etapa da vida. Para tanto, a finalidade deste projeto será 

contribuir para a formação do caráter do adolescente como um sujeito pensante, 

um ser completo tanto no conhecimento intelectual como participativo, com suas 

emoções, comportamentos, etc. e que possam ser agentes transmissores de 

conhecimentos adequados e corretos a outros. A escolha deste tema leva ao 

objetivo de proporcionar atividades, dinâmicas em grupos e textos que visam 

contribuir para o crescimento pessoal, psicológico e social dos adolescentes e 

para que reflitam criticamente sobre a sua sexualidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARA CHRISTINA ROSAS TRACI 

ORIENTADOR: Tania Regina dos Santos Soares 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Cérebro e aprendizagem: o cérebro pode ser moldado? 



Palavras-chave: Neuroplasticidade; Cérebro; Aprendizagem; Mediação 

pedagógica 

Resumo: O presente artigo resulta de pesquisa bibliográfica e de intervenção 

em uma escola pública do Paraná, desenvolvido com alunado do Ensino 

Fundamental da 7ª série ou 8° ano do Colégio Estadual Adaile Maria Leite, do 

período matutino, na cidade de Maringá, com objetivo, em linhas gerais, de 

apresentar reflexões sobre um conteúdo específico à morfologia do Sistema 

Nervoso e sua relação com o processo de aprendizagem, bem como ajudar a 

compreender o modo como percebemos o mundo, aprendemos e armazenamos 

memórias e como o ambiente e o comportamento influenciam sua plasticidade. 

O norte teórico que sustenta o referido objeto de estudo,tem como âncora a 

neuroplasticidade, entendendo que esta é uma propriedade natural do sistema 

nervoso dos indivíduos, caracterizada por alterações funcionais e/ou 

morfológicas nos neurônios em resposta a lesões, hormônios, drogas ou 

estímulos ambientais. Nessa perspectiva, entendemos que à medida que 

aprendemos, memorizamos e executamos atividades com o cérebro que 

provocarão mudanças nos neurônios e nas sinapses que ocorrerão à vida toda, 

daí a importância da diversidade nas metodologias usadas. Assim, conclui-se 

que por meio da intervenção pedagógica condizente, o aluno pode ter saltos 

qualitativos e significativos para seu desenvolvimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cérebro e aprendizagem: O cérebro pode ser moldado? 

Palavras-chave: Cérebro; Aprendizagem; Plasticidade cerebral. 

Resumo: Apresenta reflexões sobre a morfologia do Sistema Nervoso e sua 

relação com o processo de aprendizagem. Conhecer como o cérebro funciona, 

sua plasticidade é o mesmo que conhecer como ocorre o conhecimento humano 

e que este acontece num processo individual, onde cada cérebro se desenvolve 

de acordo com suas experiências recebidas do ambiente. Conforme Andrade e 

Lõhr Junior (2005) a neuroplasticidade é uma propriedade natural do sistema 

nervoso dos indivíduos caracterizada por alterações funcionais e/ou 

morfológicas nos neurônios em resposta a lesões, hormônios, drogas ou 

estímulos ambientais. É de grande valia esse estudo para nós educadores, pois 

hoje temos que considerar tanto a herança genética quanto a herança sócio-



histórico-cutural na determinação das características físicas e comportamentais 

dos nossos alunos, ou seja, no processo ensino aprendizagem. Serão utilizados 

para expor à temática: aula expositiva e interativa, diapositivos com gravuras, 

mapa conceitual, textos científicos, livro didático e vídeos. Inicia-se através da 

sondagem sobre a organização dos seres vivos e de questionamentos 

corriqueiros do nosso dia a dia com o objetivo de provocar uma insatisfação e 

curiosidade com sua concepção prévia, mostrando que com esse conhecimento 

por si só não é capaz de explicar adequadamente os conteúdos que serão 

abordados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCIA BERNADETE BIESZCZAD 

ORIENTADOR: Jose Carlos Bianchi 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Apreensão de conceitos químicos por meio da construção da Tabela 

Periódica 

Palavras-chave: Tabela Periódica; Química; Conceitos químicos 

Resumo: Considera-se que os conceitos de Química tem sido um conhecimento 

formal que representa dificuldade de entendimento pelos alunos. Assim, a 

confecção da Tabela Periódica constituiu uma das alternativas inovadoras no 

ensino de Ciências, que envolveu a compreensão dos elementos químicos 

presentes no seu cotidiano. Como resultado os alunos apreenderam os 

conceitos químicos por meio da Tabela Periódica e vincularam nos recursos 

utilizados diariamente, permitindo postura menos passiva frente ao que lhes é 

ensinado, promovendo melhoria na qualidade de vida e respeito ao meio em que 

vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: :Apreensão de conceitos químicos por meio do estudo da Tabela 

Periódica 

Palavras-chave: Tabela Periódica;Química;Conceitos Químicos. 



Resumo: Esta unidade didática está relacionada à apreensão de conceitos 

químicos, que têm sido um conhecimento formal e que representa dificuldade de 

entendimento pelos alunos. A abordagem das aulas visa aprimorar o 

conhecimento, provocar questionamentos, discussões e reflexões, procurando 

despertar o interesse pelo estudo da Química, e a contribuição através da 

vivência cotidiana para a melhoria de qualidade de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCIA CRISTINA URBE 

ORIENTADOR: Silvio Claudio da Costa 

IES: UEM 

Artigo  
Título: PRODUÇÃO DE ETANOL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Palavras-chave: etanol, desenvolvimento sustentável, cana-de-açúcar. 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo o estudo da cadeia de 

produção do etanol de cana-de-açúcar, destacando suas vantagens, 

desvantagens e importância da cadeia para o desenvolvimento sustentável da 

região de Astorga. Em um primeiro momento, por meio de exposições e 

discussões com alunos do 9o ano em sala de aula, o tema foi apresentado e 

questionários foram aplicados com o objetivo de verificar o conhecimento prévio 

sobre o assunto. O trabalho teve sequência com a exibição de vídeo, visitação a 

lavoura da cana-de-açúcar e a destilaria de álcool, o que permitiu observar 

formas de manejo da cana-de-açúcar, condições de trabalho dos trabalhadores 

e acompanhar o processo de obtenção industrial do etanol. Este trabalho 

constatou que a cadeia de produção do etanol contribui com o desenvolvimento 

sustentável da região de Astorga, devido a sua capacidade de gerar empregos 

e renda, mas que ainda persistem condições de trabalho penosas e insalubres. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PRODUÇÃO DE ETANOL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 



Palavras-chave: Cana- de- açúcar; Produção de Etanol; Desenvolvimento 

Sustentável; 

Resumo: Os combustíveis bioenergéticos produzidos a partir de plantas que 

usam a energia solar é a única alternativa para substituir o petróleo e diminuir a 

quantidade excessiva de gases lançados no ambiente causando o aumento do 

efeito estufa. A cana-de-açúcar vem se destacando como matéria-prima agrícola 

para a produção do etanol, pois absorvem gás carbônico do ambiente, apresenta 

baixo custo e é menos poluente. No entanto percebe-se facilmente que durante 

a produção do etanol de cana-de-açúcar, o ambiente circundado pela indústria 

e canaviais sofre influência negativa do processo. Por isso o desenvolvimento 

desse projeto visa entender o processo da produção de etanol, as 

conseqüências dessa produção e o benefício desse produto para um 

desenvolvimento sustentável. Torna-se relevante, desenvolver esse projeto com 

os alunos para que haja compreensão da necessidade da produção de etanol 

como contribuição da conservação e melhoria do seu ambiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCIA KALINKE 

ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: USO DE IMAGENS E RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM CLASSES INCLUSIVAS 

Palavras-chave: inclusão; educação de surdos; ensino; aprendizagem, recursos 

visuais. 

Resumo: Exposição das dificuldades dos alunos surdos em se adaptarem ao 

ensino regular.Propôs o uso de materiais visuais para a melhor compreensão 

dos conteúdos de Ciências, tornando assim o ambiente escolar um local 

favorável para o processo ensino e aprendizagem 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uso de Imagens e Recursos Tecnológicos Para Alunos Com Deficiência 

Auditiva Em Classes Inclusivas. 



Palavras-chave: imagens/inclusão/surdez 

Resumo: Este matrial visa auxiliar o aprendizado de alunos surdos com uso de 

imagens visuais, facilitando assim a assimilação dos conteúdos. Temos algumas 

atividades como sugestão de trabalhos para estes alunos inclusos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCIA ROSELI GOBETI 

ORIENTADOR: Vera Lucia Bahl de Oliveira 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Desafios e Refexão sobre a Sexualidade entre os adolescentes do 

Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Sexualidade;Reflexão;Educação 

Resumo: O artigo “Desafios e reflexões sobre a sexualidade entre adolescentes 

do ensino fundamental” expõe a preocupação sobre a falta de conhecimento de 

muitos jovens acerca do tema “Sexualidade”, perante diversos problemas como 

gravidez na adolescência e IST. Sendo assim, fora desenvolvido um projeto em 

uma turma de 7ª série no ano letivo de 2011 visando proporcionar aos alunos 

uma educação sexual adequada, afim de que estejam preparados e possam 

tomar decisões conscientemente. Para isso, a educadora fez o uso de dinâmicas 

esclarecedoras as dúvidas, além de tentar introduzir os termos científicos para 

descartar a banalização do tema. Outra etapa desenvolvida foi a elaboração de 

cartas onde os alunos escreveram sobre as mudanças que ocorrem em suas 

vidas perante uma gravidez, assim, demonstraram aquisição de conhecimento 

bem como demonstraram mudanças de atitudes decorrente da reflexão. O intuito 

do projeto era a ampliação da intervenção da escola na educação sexual, através 

do PDE, pois a escola tem papel importante na formação desse conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PREVENÇÃO DE IST E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

Palavras-chave:  
Resumo: Esse projeto deverá proporcionar aos alunos, durante sua 

aprendizagem, formas de conhecimento para que possam adotar práticas 



seguras à prevenção da gravidez indesejada na adolescência como também a 

prevenção em relação às infecções transmissíveis. Propor a aplicação de um 

programa de orientação sexual na escola para que os alunos e suas respectivas 

famílias. Essa proposta irá prevenir novos contágios e novas concepções 

indesejadas, e consecutivamente, eliminar, esse problema da sociedade para 

que não ocorra uma orientação sexual incorreta ou inexistente. Desenvolvendo 

no contexto escolar meios de orientar os alunos com informações relacionadas 

à sexualidade, através de dinâmicas de grupo e textos informativos aos alunos 

abordando aspectos sobre práticas de sexo seguro, garantindo debates 

objetivos a respeito da sexualidade e a importância dos adolescentes no 

processo de aprendizagem sobre seu corpo, saúde e sexualidade. É necessário 

que a escola seja eficaz em suas ações dentro do seu próprio contexto, na 

comunidade, com as famílias, trabalhando de maneira integrada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCIA VALESE COELHO 

ORIENTADOR: Jurandir Fernando Comar 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Plantando Consciência: Atividades com Horta Escolar 

Palavras-chave: horta escolar; tipos de solo; hábitos alimentares 

Resumo: O presente trabalho descreve e discute a implantação do projeto 

Plantando Consciências: atividade com horta escolar no Colégio Estadual 

Vicente Leporace, município de Boa Esperança, Paraná. O objetivo do trabalho 

foi desenvolver atividades teóricas e práticas utilizando como ferramenta de 

ensino a construção de uma horta escolar junto aos alunos da 5ª série/6º ano do 

Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. O conteúdo desenvolvido foi 

dividido em três temas específicos da disciplina de Ciências: (1) tipos e 

composição do solo; (2) construção da horta escolar; (3) classificação e 

composição nutricional de hortaliças. Cada um dos tópicos foi abordado 

conforme um Material Didático Pedagógico previamente elaborado, o qual 

descreve aulas teóricas expositivas, trabalhos práticos em biblioteca e sala de 

informática, atividades lúdicas, elaboração de materiais didáticos na forma de 



quadros explicativos e construção/manutenção de uma horta escolar. A 

utilização de aulas práticas e diferentes recursos didáticos proporcionaram aos 

alunos um maior interesse pelo conteúdo de Ciências e maior aceitabilidade para 

o trabalho coletivo. Entretanto, alguns obstáculos também foram observados, 

como o curto espaço de tempo para aplicar o conteúdo de forma completa e a 

dificuldade em manter a horta escolar produtiva nos períodos de recesso escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Plantando consciências: atividades com horta escolar 

Palavras-chave: Horta escolar, atividades práticas, cultivo de alimentos, divisão 

de trabalho, 

Resumo: A construção de uma horta escolar constitui uma importante 

ferramenta para o ensino de Ciências, uma vez que estimula a conscientização 

sobre a preservação ambiental e utilização de recursos naturais como fonte de 

produção de alimentos. Além de ser utilizada como ferramenta de ensino, uma 

horta escolar pode ser uma fonte de verduras e legumes frescos e sadios de 

baixo custo, desde que organizada e conduzida de forma consciente e 

profissional. A horta escolar, desde o preparo do solo e cultivo das hortaliças até 

o consumo dos alimentos produzidos, pode ser utilizada para explorar diversos 

conteúdos curriculares contextualizados na disciplina de Ciências. Este material 

didático foi elaborado para apoiar o docente na utilização da horta escolar como 

ferramenta para ministrar os conteúdos curriculares na disciplina de Ciências. O 

conteúdo programático foi dividido em três temas específicos: (1) tipos e 

composição do solo; (2) Classificação das hortaliças e construção da horta 

escolar; e ( 3) Composição nutricional de hortaliças. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCIO ANTONIO FINGER 

ORIENTADOR: Cassiana Baptista Metri 

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: ATIVIDADES DE ASTRONOMIA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. 



Palavras-chave: Astronomia; atividades práticas; interdisciplinaridade; material 

alternativo; ensino diferenciado. 

Resumo: A Astronomia sempre foi um ícone na observação do tempo e na 

influência cultural de povos antigos, e essa influência se mostrou forte em vários 

povos que deram o status divino a acontecimentos celestes. Ela é sem dúvida a 

ciência mais antiga de todas, é aquela que originou tantas outras que inovam os 

dias atuais. E este artigo é motivado pela busca de novos encaminhamentos 

metodológicos com o intuito de resgatar de forma lúdica o ensino da Astronomia 

nas aulas de ciências das séries finais do ensino fundamental. As metodologias 

de ensino de ciências vêm sofrendo diversas modificações e apesar da 

privilegiada dimensão pragmática e observacional da Astronomia, a utilização de 

atividades práticas constitui-se em apenas uma dimensão metodológica, frente 

a tantas outras possibilidades existentes. Após a análise investigativa do ensino 

desta ciência junto aos educandos, os dados indicaram o alto índice de 

desconhecimento frente aos conteúdos propostos. Diante de tais análises, 

observou-se a necessidade de uma abordagem simples e diferenciada em 

relação aos conteúdos de Astronomia, envolvendo atividades práticas e até 

mesmo o uso de softwares relacionados à área, que levaram o educando a 

problematizar o seu aprendizado, enriquecendo qualitativamente o seu 

conhecimento pela ciência. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Atividades Experimentais de Astronomia para o Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Astronomia; Atividades práticas, atividades lúdicas; 

Interdisciplinariedade. 

Resumo: Esta Unidade Didática não tem como objetivo criar um estudo 

aprofundado sobre Astronomia, nem tão pouco um curso da mesma, mas sim, 

difundir este magnífico ramo do conhecimento humano que faz parte do 

conteúdo estruturante da disciplina de ciências. As atividades aqui apresentadas 

fazem parte do conteúdo de astronomia e, no entanto, não há uma necessidade 

lógica e obrigatória das mesmas estarem em uma sequência de conteúdo-série. 

Sendo uma ferramenta primordial, o ensino da astronomia traz o educando ao 

caminho da exploração, exercitando e aguçando a sua curiosidade, afim de que 

o mesmo interaja com a realidade em que está inserido, provocando-o a 



transformá-la. Esta Unidade Didática aborda de maneira simples e lúdica os 

conteúdos propostos e ainda mantém os rigores matemáticos e científicos dentro 

das mesmas, promovendo uma interação entre a Ciência, a Matemática e a 

Física, desta forma, uma atividade como a visualização da distância entre o Sol 

e os planetas se torna simples através do uso de escala, da mesma forma a 

comparação do tamanho do Sol com o os planetas do sistema solar. Esta 

Unidade Didática propõe também a leitura de um breve histórico da astronomia 

e de seus principais colaboradores, bem como atividades específicas ligadas ao 

conteúdo da mesma, atividades estas, que possam ser aplicadas no 8º (oitavo) 

e 9º (nono) ano do ensino fundamental, com o intuito de obter resultados 

satisfatórios em relação ao estudo deste conteúdo que é contemplado na 

disciplina de ciência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARCOS DA SILVA 

ORIENTADOR: Irene Carniatto 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A VULNERABILIDADE DOS CORPOS DE ÁGUA: uma questão a ser 

trabalhada no ensino de Ciências nos anos finais do ensino fundamental 

Palavras-chave: Recursos naturais; Degradação ambiental; Educação 

Ambiental; Preservação da água. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo uma proposta de construção coletiva 

teórico-prática de metodologias alternativas, para a construção do ensino de 

ciências na educação ambiental, focado em recursos hídricos e sua 

vulnerabilidade, com diversas práticas presentes. Pretendendo ainda, 

proporcionar aos alunos a compreensão e a construção dos conceitos e 

conhecimentos científicos de modo contextualizado. Com esta abordagem o 

professor, pode e poderá torna mais interessante e dinâmico, o Ensino de 

Ciências, permitindo ao mesmo, enriquecer seu trabalho, adaptando a sua 

prática pedagógica e tornar o ato de ensinar e aprender mais atraente, pois é 

sem duvida um grande desafio a educação e ao educador esta intenção. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Intervenção Pedagógica no Ensino de Ciências - A Vulnerabilidade da 

Água 

Palavras-chave: Água; Vulnerabilidade; Educação ambiental 

Resumo: Este material didático-pedagógico apresenta uma proposta de 

construção coletiva teórico-prática de metodologias alternativas, para o ensino 

de ciências, abordando a temática da educação ambiental, destacando os 

recursos hídricos e sua vulnerabilidade. Este Caderno Pedagógico possui várias 

práticas, dentre elas o uso do lúdico, palestras, pesquisas, atividades visitas de 

campo, entre outros. Proporciona-se aos alunos subsídios para a compreensão 

de conceitos e conhecimento científico, de maneira contextualizada e que 

promovam uma aprendizagem significativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARDJA CASSIA CIOFFI FERREIRA 

ORIENTADOR: Giovani Marino Favero 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO PRINCÍPIO BÁSICO PARA O ENSINO 

DE ANATOMIA HUMANA 

Palavras-chave: história anatomia, aprendizado 

Resumo: Discutir os encaminhamentos metodológicos diferenciados no ensino 

de ciências auxilia o processo de ensino-aprendizagem tornando os alunos 

críticos a fim de formar os conceitos científicos. Porém a ciência, muitas vezes 

pode se tornar muito abstrata e ou descontextualizada para os alunos, 

principalmente os de ensino fundamental. Em virtude disso, procurou-se resgatar 

a história da ciência, proporcionando aos alunos uma ligação entre o passado e 

a ciência atual. O principal objetivo foi a elaboração de um instrumento didático-

pedagógico, que auxilie os alunos a utilizar-se de mais esse recurso como 

ferramenta no processo de aprendizagem, visando a otimização da relação entre 

professor-conteúdo-aluno. Aplicou-se o material a um grupo de dez alunos e 

desenvolveu-se utilizando propostas que envolvem a história da anatomia com 

o sistema circulatório. Os alunos tiveram oportunidade de interagirem com várias 



atividades envolvendo imagens, textos, pesquisas na internet e concluiu-se com 

a montagem de um material confeccionado para utilização na TV multimídia com 

apresentação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO PRINCÍPIO BÁSICO PARA O ENSINO 

DE ANATOMIA HUMANA 

Palavras-chave: história anatomia, aprendizado 

Resumo: Discutir os encaminhamentos metodológicos diferenciados no ensino 

de ciências auxilia o processo de ensino-aprendizagem tornando os alunos 

críticos a fim de formar os conceitos científicos. Porém, a ciência, muitas vezes 

pode se tornar muito abstrata ou descontextualizada para os alunos, 

principalmente os de ensino fundamental. Em virtude disso, procura-se resgatar 

a história da ciência, proporcionando aos alunos uma ligação entre o passado e 

a ciência atual. O principal objetivo será elaborar um instrumento didático-

pedagógico, que auxilie os alunos a utilizar-se de mais esse recurso como 

ferramenta no processo de aprendizagem. O material será aplicado a um grupo 

de dez a quinze participantes e se desenvolverá utilizando propostas que 

envolvem a história da anatomia com um conteúdo do currículo da sétima série, 

que será definido de acordo com os conteúdos estruturantes. Os alunos terão 

oportunidade de interagir com várias atividades envolvendo imagens, textos, 

pesquisas na internet e ao final a montagem de um material confeccionado para 

utilização na TV pendrive com apresentação. Espera-se com essa estratégia que 

se verifique o aprendizado dos alunos e o interesse pela disciplina. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA ZEM 

ORIENTADOR: Paulo Costa de Oliveira Filho 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: METODOLOGIAS PRÁTICAS DIFERENCIADAS DO ESTUDO DE 

MOVIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 



Palavras-chave: Metodologia de ensino; práticas de ensino; estudo de 

movimentos. 

Resumo: Este documento tem por objetivo relatar o desenvolvimento e o 

emprego de metodologias diversificadas, buscando práticas de ensino que 

aproximem os modelos e abstrações, contidos no conhecimento científico, da 

realidade do aluno. Tais metodologias foram aplicadas em situações reais e 

concretas no desenvolvimento dos conteúdos do estudo de movimentos na 

disciplina de Ciências com intuito de sanar a grande dificuldade encontrada pelos 

alunos do Ensino Fundamental em compreenderem os conceitos e cálculos 

presentes no estudo dos movimentos nesta disciplina. Os resultados observados 

demonstram que a aplicação de metodologias diversificadas e combinadas 

favorecem o desenvolvimento e compreensão dos conteúdos, despertando o 

interesse dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TÉCNICAS NO ENSINO DE MOVIMENTOS NO CONTEÚDO DE FÍSICA 

NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Movimentos; interpretação; cálculos 

Resumo: Este destina-se à aplicação de um estudo metodológico o qual busca 

sanar as dificuldades de compreensão dos conteúdos de Física presente no 

estudo de movimentos nas aulas de Ciências da 8ª série , bem como, auxilie na 

interpretação e realização dos cálculos presentes nesta disciplina. Busca-se 

através deste o emprego de vários métodos com o intuito de desenvolver 

práticas de ensino que aproximem os modelos e abstrações contidos no 

conhecimento científico à realidade vivenciada pelo aluno com aplicações em 

situações reais e concretas, busca-se também uma nova forma de se exporem 

os conteúdos da disciplina de Ciências retirando desta a abstração dos 

conteúdos de Física, resgatando-se a característica científica desta disciplina 

através da investigação científica, de questionamentos e busca de soluções 

práticas utilizando-se de vídeo, maquetes e trabalhos em grupo como recursos 

de motivação e fixação dos conteúdos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 



PROFESSOR PDE: MARIA BENEDITA TOMBA 

ORIENTADOR: Maria de Fatima Ribeiro Raia 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO NO COLÉGIO 

ESTADUALK SÃO PEDRO APÓSTOLO 

Palavras-chave: coleta seletiva, resíduos sólidos, educação ambiental, saúde. 

Resumo: Este artigo ressalta a questão dos resíduos sólidos produzidos no 

Colégio Estadual São Pedro Apóstolo, Curitiba, - PR, abordando as ações 

colaborativas para a prevenção do ambiente escolar, pelo fato de se observar 

que o lixo produzido na escola é constituído de embalagens de alimentos, 

geralmente calóricos e pouco nutritivos e essas embalagens ainda podem 

causar doenças e atuar com mais um elemento poluidor do ambiente escolar. A 

questão dos resíduos sólidos produzidos no Colégio Estadual São Pedro 

Apóstolo suscitou a necessidade de despertar a comunidade escolar para a 

responsabilidade com a separação adequada e com a devida destinação dos 

resíduos. A metodologia utilizada foi uma entrevista e questionário objetivo com 

os alunos do Ensino Fundamental e médio, corpo docente, equipe pedagógica e 

administrativa, funcionários e encarregados da limpeza e da merenda escolar, 

baseado nos alunos, por não terem hábitos de coleta seletiva do lixo, projeto 

político pedagógico da escola e projetos aplicados por professores na área 

ambiental em anos anteriores, isto é, na observação dos espaços físicos da 

escola (pátio, salas de aulas, secretaria, cantina, banheiros, etc.). Pretende-se 

com esse artigo propor indagações do trabalho ambiental e até que ponto, os 

projetos que foram desenvolvidos anteriormente conseguiram realmente 

sensibilizar os alunos e os demais membros da comunidade escolar a respeito 

da produção e gerenciamento do lixo e, quais as necessidades para que a escola 

adote de forma efetiva e integral o sistema de coleta seletiva do lixo? 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Implantação da Coleta Seletiva di Lixo no Colégio São Pedro Apóstolo 

Palavras-chave: : coleta seletiva do lixo; educação ambiental; saúde; ambiente 

Resumo: Esta Unidade Didática pretende abordar as ações colaborativas para 

a prevenção do ambiente e limpeza escolar, pelo fato de observar que o lixo 



produzido na escola é constituído das embalagens de alimentos, geralmente 

calóricos e pouco nutritivos, e essas embalagens que podem causar doenças e 

atuar como mais um elemento poluidor do ambiente escolar. Para tanto, prevê-

se o uso de lixeiras devidamente coloridas específicas para cada tipo de lixo, e 

a separação reforçada por meio de cartazes a respeito do lixo no meio ambiente, 

palestras, visitas em lixões e apresentação de teatro. Como resultado, espera-

se que o aluno obtenha conhecimento e conscientização suficiente para atuar 

como agente transformador, preservando o ambiente escolar e mantendo 

hábitos de higiene e boa alimentação comEsta Unidade Didática pretende 

abordar as ações colaborativas para a prevenção do ambiente e limpeza escolar, 

pelo fato de observar que o lixo produzido na escola é constituído das 

embalagens de alimentos, geralmente calóricos e pouco nutritivos, e essas 

embalagens que podem causar doenças e atuar como mais um elemento 

poluidor do ambiente escolar. Para tanto, prevê-se o uso de lixeiras devidamente 

coloridas específicas para cada tipo de lixo, e a separação reforçada por meio 

de cartazes a respeito do lixo no meio ambiente, palestras, visitas em lixões e 

apresentação de teatro. Como resultado, espera-se que o aluno obtenha 

conhecimento e conscientização suficiente para atuar como agente 

transformador, preservando o ambiente escolar e mantendo hábitos de higiene 

e boa alimentação como reflexão do comportamento de um cidadão 

transformador. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA CONCEICAO APARECIDA HOFLING 
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Artigo  
Título: O Sistema de Captação e Tratamento de Água e a percepção da 

população do Município de Marechal Cândido Rondon em relação à questão da 

qualidade e uso sustentável da água. 

Palavras-chave: educação ambiental, conceitos, uso sustentável,aágua 

Resumo: A principal função da Educação Ambiental é contribuir para a formação 

de cidadãos conscientes, aptos a decidir sobre a realidade sócio ambiental de 



modo compromeetido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, 

local e global. O tema desenvolvido com os alunos de 6ºanos e com a 

comunidade de uma maneira geral, foi a consciência sobre o uso da água, como 

um bem da Natureza, que se apresenta nos dias de hoje, sofrendo a ação do 

homem de maneira negativa e predatória. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental 

Palavras-chave: Poço artesiano; sustentabilidade, consciência ecológica 

Resumo: A proposta pedagógica em questão, será desenvolvida com alunos de 

5ª séries os quais, já possuem em seu conteúdo anual a questão do estudo dos 

meios físicos do nosso planeta. A implementação do projeto será efetuada no 

segundo semestre de 2011 no Col. Est. Antônio M. Ceretta, no município de Mal. 

Cdo Rondon. O objetivo principal desta intervenção será o de utilizar o espaço 

da biblioteca como recurso pedagógico e promotor do conhecimento através de 

um trabalho de educação ambiental relacionado com o conhecimento do sistema 

de capatação de água e como se dá seu uso na cidade de Mal. Cdo Rondon. As 

estratégias utilizadas serão primeiramente da aplicação de um questionário que 

deverá ser respondido pelos alunos em questão e posteriormente a utilização de 

uma maquete de um poço artesiano na aula expositiva. Incrementaremos as 

ações com palestras de técnicos do SAAE de Mal. Cdo Rondon, falando à 

respeito da qualidade da água e de seu tratamento e com visitas institucionais 

aos locais de captação de água da cidade. Na esperança de realizarmos um bom 

trabalho, nos sentimos incentivados a contribuir de maneira efetiva para realizar 

uma ação diferenciada de atividade pedagógica, não só pelo tipo de material, 

bem como em relação ao principal local a ser desenvolvida a atividade, no caso 

a biblioteca. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA APRIGIO DA SILVA 

ORIENTADOR: Rogerio Fernandes de Souza 
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Artigo  



Título: Aquecimento Global: eu também sou responsável por isso? 

Palavras-chave: Metodologia; Ciências por investigação; Aquecimento global 

Resumo: Este artigo tratou de apresentar os resultados do Plano de 

Implementação Pedagógica, desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento 

da Educação- PDE, junto a uma escola pública de ensino fundamental, com uma 

turma de 5ª. série, no ano de 2011. O seu objetivo foi demonstrar como o ensino 

de ciência por investigação pode auxiliar os alunos na aquisição e apropriação 

do conhecimento científico. Para promover uma aprendizagem significativa 

foram desenvolvidas diversas atividades abordando o tema aquecimento global, 

utilizando-se para tanto das estratégias metodológicas do ensino de ciências por 

investigação. Os resultados indicam que os estudantes conseguiram 

desenvolver uma visão mais completa sobre os mecanismos envolvidos com a 

temática escolhida e, principalmente, sobre a forma como o conhecimento 

científico é construído. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aquecimento Global: eu também sou responsável? 

Palavras-chave: Aquecimento global; Ciências por investigação; Atividades 

investigativas. 

Resumo: O enfrentamento do problema do aquecimento global tem tomado a 

pauta dos governos e das instituições responsáveis pela formação do cidadão. 

E sendo a escola uma dessas instituições, lhe é reservado o papel de esclarecer, 

ensinar e conscientizar os sujeitos sociais a manterem um planeta em condições 

habitáveis, hoje e no futuro.O intuito desse trabalho é aplicar a metodologia do 

ensino de ciências por investigação no estudo do aquecimento global a fim de 

promover uma aprendizagem significativa, discutindo os fundamentos teóricos 

relacionados às pesquisas científicas e promover atividades científicas sobre 

esse tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA VEDOVATO NICOLA 
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Artigo  
Título: Notas de um projeto de intervenção sobre Educação Sexual com alunos 

de uma escola pública. 

Palavras-chave: Adolescência; Educação Sexual; Sexualidade. 

Resumo: Esse artigo apresenta os resultados do projeto de implementação 

intitulado “qualidade de vida no espaço escolar: Programa de educação sexual 

com enfoque em DST/Aids para prevenção e debate sobre a sexualidade em 

turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental que buscou, através do 

desenvolvimento de oficinas, discutir e refletir sobre a sexualidade humana, 

contribuir para um processo de aprendizagem significativa na área da 

sexualidade adolescente. Participaram desse projeto alunos entre 14 e 16 anos 

do Colégio Estadual Silvio Tavares, localizado no município de Cambará (PR). 

O projeto teve como objetivo principal verificar o exercício da sexualidade dos 

jovens desta faixa etária, além de dados sobre a idade média da iniciação sexual, 

uso de métodos anticoncepcionais e medidas de prevenção contra a DSTS, 

visando, fundamentados nos dados coletados propor ações preventivas, 

pautadas nas características das prevalências do exercício da sexualidade, e/ou 

apontar possíveis distorções nas ações atuais neste sentido nas oficinas 

realizadas enfocou-se suas experiências vividas, especialmente no que se refere 

à sexualidade. Os debates e questionamentos abrangeram desde a iniciação 

sexual às condições de exercício dessa sexualidade, buscando respostas para 

as inúmeras indagações que permeiam o contexto social como um todo, mas o 

meio familiar e escolar, em especial, quando a referência é a Educação Sexual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA SEXUALIDADE DO INDIVÍDUO: A 

EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

Palavras-chave: 1. Escola. 2. Sexualidade. 3. Educação Sexual. 

Resumo: Muito se tem falado e mostrado sobre sexo, Aids e DSTs nas últimas 

décadas. Contudo, os adolescentes têm dúvidas e questionamentos sobre esses 

assuntos, que necessitam ser respondidos de maneira franca e simples. 

Reconhecendo as dificuldades de se estabelecer um diálogo efetivo com os 

adolescentes na escola sobre essa temática, efetivou-se aqui uma revisão de 

literatura a respeito do tema. Essa produção se justifica tendo em vista 



desenvolver uma ação crítica, reflexiva e educativa, no sentido de satisfazer a 

curiosidade dos adolescentes sobre a sexualidade, ofertando um espaço em que 

os alunos possam esclarecer suas dúvidas e (re)formular questões, visando 

contribuir de forma positiva para apreender conhecimento, desenvolver o 

respeito a si mesmo, ao outro e à coletividade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO LOSS 

ORIENTADOR: Paulo Costa de Oliveira Filho 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Aplicação de diferentes metodologias no ensino da Botânica: reflexões a 

partir das perspectivas do professor e do aluno 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Botânica, Ensino-aprendizagem, 

Interação professor/aluno. 

Resumo: O presente estudo aponta sobre a abordagem do ensino da Botânica 

e como metodologias diferenciadas podem oportunizar e incentivar o 

aprendizado desse conteúdo pelo aluno. O objetivo dessa proposta é contribuir 

no ensino da disciplina de Ciências, com aplicação de novas metodologias que 

possibilitem múltiplas possibilidades de aprendizagem. Os resultados da análise 

apontaram que a utilização de estratégias diversificadas de ensino, possibilitam 

ao aluno aproveitar sua curiosidade na busca de novas informações levando-o 

a construir seu próprio conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aplicação de diferentes metodologias no ensino da Botância: reflexões a 

partir das perspectivas do professor e do aluno 

Palavras-chave: botânica; ensino de Ciências; metodologias; aprendizagem 

Resumo: O presente trabalho justifica-se por dar subsídios aos professores no 

ensino do conteúdo de Botânica, com sugestões que possam contribuir fazendo 

com que o aluno aprenda a interagir com as suas próprias dúvidas, chegando à 

conclusões, fazendo reflexões críticas, tornando-se agente do seu próprio 

aprendizado. Tem por objetivo contribuir no ensino da disciplina de Ciências, 



com a aplicação de novas metodologias que proporcionem múltiplas 

possibilidades de aprendizagem do conteúdo de Botânica. Ao utilizar diferentes 

metodologias, diversas alternativas, mostraremos que elas facilitam e qualificam 

o processo de aprendizagem tornando-o mais significativo. Esse trabalho visa 

minimizar as dificuldades encontradas, possibilitando ao aluno aprender a 

construir seu próprio conhecimento, fazendo com que, o professor também 

perceba, que diversas metodologias utilizadas promovem um aprendizado mais 

eficiente permitindo ao aluno reter o conhecimento com maior facilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA GLORIA JASKIU 

ORIENTADOR: Ana Lucia Crisostimo 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: RESÍDUOS SÓLIDOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL: VALORES 

QUE SE APRENDEM NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: reciclagem, desenvolvimento sustentável, resíduos sólidos. 

Resumo: Este artigo procura situar a reciclagem de materiais e os programas 

de coleta seletiva de lixo numa abordagem integrada da gestão de resíduos 

sólidos urbanos no município de Pitanga-PR. O mercado para os materiais 

recicláveis já existe, necessitando de ações que viabilizem a segregação dos 

resíduos na fonte e a otimização da cadeia produtiva da reciclagem, permitindo 

a inclusão social dos catadores, que se encontram marginalizados. Foram 

apresentadas algumas experiências onde programas de coleta seletiva tem sido 

o ponto de partida de projetos sociais mais amplos, envolvendo a valorização 

dos catadores e o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil 

organizada. Os resultados ora socializados foram possíveis a partir de um 

processo de intervenção desenvolvido no Colégio Estadual D. Pedro I, em 2011. 

Esta experiência formativa possibilitou a participação consciente da população 

escolar, redução do lixo destinado aos lixões ou aterros e geração de renda. Tais 

resultados foram alcançados a partir de uma mudança de paradigma das 

administrações, em relação à gestão do lixo. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: RESÍDUOS SÓLIDOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL: VALORES 

QUE SE APRENDEM NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Reciclagem- Desenvolvimento Sustentável- Resíduos Sólidos 

Resumo: A Unidade Didática focalizará como a reciclagem é relevante tanto 

para o ambiente como para a qualidade de vida dos habitantes da cidade de 

Pitanga – PR, visando um trabalho de sensibilização e conscientização sobre 

desenvolvimento sustentável, a reciclagem de resíduos sólidos e 

responsabilidade social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA PEREIRA 

ORIENTADOR: Hilario Lewandowski 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Uma experiência lúdica no ensino de Ciências sobre Biodiversidade 

Palavras-chave: Biodiversidade; Lúdico; Ensino-aprendizagem 

Resumo: Observando e ouvindo depoimentos de alunos, percebe-se que as 

aulas de Ciências, têm como referência praticamente absoluta o uso do livro 

didático público, o que torna as aulas monótonas e desgastantes, tanto para o 

aluno, como para o professor. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é 

analisar e avaliar o trabalho do tema Biodiversidade - Organização dos Seres 

Vivos, utilizando para isso o lúdico, no sentido de buscar ganhos no processo de 

ensino-aprendizagem. O trabalho foi realizado com alunos da 6ª série “A” e “B” 

do ensino fundamental do Colégio Estadual Getúlio Vargas, localizado no 

município de Fernandes Pinheiro - PR. Da coleta de dados constam entrevistas 

abertas, com cinco professores que lecionam a disciplina de Ciências da escola. 

Na sequência foi trabalhado o tema proposto utilizando jogos lúdicos para os 

alunos de uma turma da sexta série. Os resultados apontam para uma 

necessidade intrínseca do professor em atualizar-se e sugere a busca por novos 

métodos de ensino-aprendizagem. O ensino através de jogos lúdicos se mostrou 

eficiente e conclui-se que a proposta de estruturação, adaptação e utilização de 



jogos lúdicos no ensino de ciências proporcionou uma melhor compreensão dos 

diversos conceitos científicos existentes no tema “Biodiversidade”. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma experiência lúdica no ensino de Ciências sobre Biodiversidade. 

Palavras-chave: Biodiversidade; Lúdico; Ensino-aprendizagem 

Resumo: Como forma de inovar o conteúdo biodiversidade, serão utilizados 

jogos didáticos com os alunos, que tem por objetivo contribuir com a melhoria do 

processo ensino- aprendizagem. O instrumento de pesquisa-ação, será através 

de questionários aplicados aos alunos e professores, após a apresentação e 

aplicação dos jogos em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA INES VERSARI FERREIRA 

ORIENTADOR: Nilza Cristina Buttow 

IES: UEM 

Artigo  
Título: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS: dinâmicas de prevenção 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; Doenças sexualmente 

transmissíveis; Dinâmicas; Prevenção. 

Resumo: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que o 

jovem passa por profundas transformações físicas e emocionais. Para muitos, é 

um momento de conflito, pois é comum o adolescente amadurecer fisicamente, 

mas não emocionalmente. Muitos iniciam a atividade sexual muito cedo, sem 

conhecer o funcionamento do próprio corpo. É grande o interesse dos alunos por 

assuntos relacionados à sexualidade humana e à incidência de alguns casos de 

gravidez precoce no ambiente escolar, assim como ao desenvolvimento de 

doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, acreditamos ser necessário 

oferecer subsídios que promovam reflexões sobre comportamentos sexuais de 

risco. Nesse sentido, nesse Projeto objetivamos proporcionar atividades que 

contribuam para a prevenção da gravidez precoce e das doenças sexualmente 

transmissíveis. O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Paiçandu, na 



cidade de Paiçandu, PR, no ano de 2011 e os sujeitos da pesquisa foram os 

alunos da 7ª série/8º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica do 

período matutino. Para realizar as oficinas em contraturno, os alunos, 

devidamente autorizados pelos pais e ou responsáveis, responderam 

questionários para identificar os conhecimentos referentes ao sexo e à 

sexualidade. Além disso, assistiram a filmes, participaram de dinâmicas de grupo 

e realizaram dramatizações ligadas à prevenção da gravidez precoce e a 

doenças sexualmente transmissíveis. Após a aplicação das dinâmicas e a 

realização do questionário final, percebemos a importância de os educadores 

utilizarem diferentes recursos didáticos que contribuam para a promoção de uma 

consciência realista dos alunos na tomada de decisões responsáveis para a vida 

sexual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS: dinâmicas de prevenção 

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; Doenças sexualmente 

transmissíveis; Dinâmicas; Prevenção. 

Resumo: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que o 

jovem passa por profundas transformações físicas e emocionais. Para muitos é 

um momento de conflito, pois é comum o adolescente amadurecer fisicamente, 

mas não emocionalmente. Muitos iniciam a atividade sexual muito cedo, sem 

conhecerem o funcionamento do próprio corpo. É grande o interesse dos alunos 

por assuntos relacionados à sexualidade humana e a incidência de alguns casos 

de gravidez precoce no ambiente escolar e o desenvolvimento de doenças 

sexualmente transmissíveis. Portanto, acreditamos ser necessário oferecer 

subsídios que promovam reflexões sobre comportamentos sexuais de risco. Este 

projeto tem por objetivo proporcionar atividades que contribuam para a 

prevenção da gravidez precoce, das doenças sexualmente transmissíveis e da 

AIDS. Após a aplicação das dinâmicas espera-se que os adolescentes reflitam 

na tomada de decisões responsáveis para a vida sexual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 



PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA FRAZAO CAMPANHA 

ORIENTADOR: Simone Fiori 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Educação Ambiental. Solo e Resíduos Solidos 

Palavras-chave: Educacao Ambiental. Solo e Resíduos Sólidos 

Resumo: Este artigo foi realizado durante o processo de implementação do 

Projeto PDE na Escola. O programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

proposto pela Secretaria de Estado da Educação apresenta-se como uma 

oportunidade para que os professores da educação básica repensem a sua 

prática pedagógica, atualizem seus conhecimentos e elaborem estratégias para 

compartilhar suas novas ações com outros professores da rede. Propõe-se uma 

analise de como a Educação Ambiental vem sendo trabalhada com os alunos e 

se sugere uma forma alternativa promovida em sala de aula, visando uma 

mudança de hábitos na vida dos alunos e uma verdadeira educação ambiental. 

Voltado ao Tema: Solos e Resíduos Sólidos foram promovidos palestras com 

alunos do Colégio Estadual São Judas Tadeu – EFM – de Quinta do Sol – 

Paraná, para que futuramente por meio de praticas e ações adquiram o hábito 

de separar e coletar os materiais sólidos diariamente. O trabalho foi realizado 

com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Os resultados possibilitaram ao 

aluno a oportunidade de vivenciar o conteúdo de maneira mais concreta e 

empírica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Solo e Resíduos Solidos: Uma Problemática Urbana 

Palavras-chave: Educação Ambiental,Articulação Teoria e Prática 

Resumo: A Educação Ambiental na escola não deveria ser apenas uma 

disciplina, mas um aprender constante, em todas as áreas da Educação, ser algo 

dinâmico, ativo, aplicável; que não se prenda a lições extraídas dos livros 

didáticos, mas que se faça de maneira prazerosa, utilizando a própria natureza 

como fonte de estudo, observação, investigação e descobertas. Uma articulação 

entre Teoria e Prática. A Educação Ambiental em sala de aula, não deve ser 

aplicada aos alunos como espectadores que diante da televisão embarcam nas 

aventuras, dramas e emoções do outro, diante do qual rimos, choramos e 



emocionamo-nos. Terminado o filme, voltamos ao nosso cotidiano como se 

nada, ou quase nada, tivesse acontecido. Temos que embarcar de verdade e 

construir juntos nossa própria história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA LUIZA CORREA CHAGAS 

ORIENTADOR: Jorge Sobral da Silva Maia 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Coleta Seletiva: Desenvolvendo a Educação Ambiental numa 

Perspectiva Crítica. 

Palavras-chave: Coleta Seletiva; Educação Ambiental; Gestão dos Resíduos 

Sólidos. 

Resumo: A implementação pedagógica realizada por este estudo teve por 

finalidade discutir, refletir e implantar sobre a questão da coleta seletiva no 

ambiente escolar, como forma de contribuir com a reflexão e a ampliação do 

senso crítico em relação ao ambiente local e a qualidade de vida do público alvo, 

no que se refere à questão dos resíduos sólidos. O projeto foi implementado em 

turmas do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental, com várias atividades e práticas 

pedagógicas, buscando mudanças em relação ao manejo e destino do lixo, 

utilizando este assunto como estratégia para inserir a Educação Ambiental. 

Considerou-se aqui que o objetivo de uma ação de educação ambiental deve 

possibilitar aos alunos a assimilação de conhecimentos de modo a propiciar a 

compreensão dos fenômenos naturais, interpretar o ambiente físico e conhecer 

as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Nesse sentido trabalhou-

se a questão dos 3 RS, o que favoreceu reflexões, discussões e ações sobre 

temas ambientais. Constatou-se, ao final que os alunos compreenderam que as 

condições do ambiente resultam das ações humanas e, sendo assim, mostraram 

comprometimento com as questões ambientais relacionadas ao meio em que 

vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Educação Ambiental na Escola Estadual Imaculada Conceição: Uma 

Estratégia de Ação a partir da Implantação da Coleta Seletiva 

Palavras-chave: 1. Ensino de Ciências; 2. Educação Ambiental; 3. Coleta 

seletiva. 

Resumo: Essa produção se insere na temática Ambiente. Tem como 

pressuposto que o objetivo do ensino de ciências, além de emitir informações, 

deve produzir condições para a assimilação de conhecimentos, por parte dos 

alunos, que propiciem compreender conceitos básicos, que levem à 

compreensão dos fenômenos naturais, do ambiente físico e das relações dos 

seres vivos entre si e com o ambiente. Nesse sentido propõe trabalhar a questão 

dos 3 RS- gerenciamento dos resíduos sólidos, e implementar a coleta seletiva, 

favorecendo reflexões e discussões sobre temas ambientais buscando instalar 

a percepção de que as condições do ambiente resultam das ações humanas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA LUIZA ORLANDINI 

ORIENTADOR: Fernando Emmanuel Goncalves VIeira 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: TRANSFORMANDO O VELHO EM NOVO UMA EXPERIÊNCIA COM A 

RECICLAGEM DE PAPEL NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Resíduos; Educação ambiental; Teoria e Prática. 

Resumo: Os resíduos ambientais gerenciados de forma inadequada causam 

sérios problemas ambientais e pensando nesta problemática, aliando a uma das 

funções da escola, que é formar sujeitos atuantes nos diversos segmentos da 

sociedade, este, artigo propôs, através da junção de teoria e prática, estimular 

uma reflexão sobre educação ambiental. O objetivo principal deste trabalho de 

pesquisa foi desenvolver uma experiência de produzir material didático com o 

papel descartado pela escola e reciclado, para serem utilizados na própria 

escola, estabelecendo, assim, um elo entre o conhecimento, a realidade sócio 

ambiental e o aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Transformando o velho em novo: uma experiência com a reciclagem de 

papel nas aulas de Ciências. 

Palavras-chave: educação ambiental; Ciências; reciclagem de papel. 

Resumo: Nesta produção buscou-se construir um referencial que embase, 

teoricamente, uma experiência de educação ambiental, a ser desenvolvida pelo 

projeto de intervenção pedagógica, intitulado “Transformando o velho em novo: 

uma experiência com a reciclagem de papel nas aulas de Ciências”, que propõe 

utilizar o processo de reciclagem do papel produzido pela escola, transformando-

o em material didático a ser utilizado pela própria escola. Busca-se, aqui 

estabelecer que essa experiência possa se constituir em uma ação de Educação 

ambiental, capaz de instituir um elo entre o conhecimento, a realidade 

sócioambiental e o aluno e contribuir para a formação de sujeitos socialmente 

atuantes, integrantes do meio e agente transformador do ambiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA PERPETUA DO AMARAL 

ORIENTADOR: Marion Haruko Machado 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Tecendo Ciências na Vida Real 

Palavras-chave: recursos pedagógicos, aulas de campo, ensino de Ciências 

Resumo: Resumo O presente trabalho propõe práticas simples e atrativas que 

farão o diferencial no ensino de Ciências, levando o aluno a entender as 

transformações do mundo. O projeto “Tecendo Ciências na Vida Real” foi 

desenvolvido no Colégio Estadual Machado de Assis, na cidade de Barbosa 

Ferraz – PR, com alunos da 5a a 8a séries. Para tanto, a metodologia aplicada 

permitiu a transformação do que o aluno viu e ouviu em conhecimento. A meta 

principal foi de enriquecer as aulas de Ciências estimulando o aluno a observar 

a natureza, criando hipóteses, tendo como referência a realidade. Com isso o 

trabalho atribui de forma prática e diária a realização de atividades com aulas de 

campo, contribuindo para que futuros docentes tomem por base e utilizem esse 

material. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Tecendo Ciências na Vida Real 

Palavras-chave:  
Resumo:  
 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA SALETE SASSO 

ORIENTADOR: Wagner Jose Martins Paiva 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Aprendizagem significativa no ensino de ciências utilizando atividades 

em grupo 

Palavras-chave: Aprendizagem-significativa-conhecimento-prévio 

Resumo: Diante das dificuldades que os alunos apresentam para assimilar 

conceito relacionados a conteúdos como átomos e elementos químicos e 

partindo do pressuposto que a aprendizagem significativa ajuda o aluno a 

compreender melhor os conceitos, pois favorece a relação com o cotidiano ou a 

algum conhecimento prévio sobre o assunto, procurou-se aprofundar os estudos 

sobre a aprendizagem significativa dentro das ciências, buscando os 

conhecimentos prévios utilizando atividades em grupo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aprendizagem significativa utilizando atividades em grupo 

Palavras-chave: aprendizagem;significativa;conhecimento 

Resumo: As dificuldades que um professor encontra hoje em sala de aula são 

muitas. Uma delas vem me incomodando bastante ultimamente com relação a 

conteúdos da 8ª série, principalmente nos conteúdos relacionados a átomos e 

elementos químicos, onde os alunos apresentam maior dificuldade na 

compreensão, o que consequentemente diminui o interesse pelas aulas e afeta 

os resultados da aprendizagem. Na prática o que se percebe é que quanto mais 

os alunos relacionam o conteúdo ao seu cotidiano ou a algum conhecimento 

prévio o interesse e a participação pelas aulas aumentam e há uma maior chance 

de aprendizagem, pois: O estudante constrói significados cada vez que 



estabelece relações “substantivas e não arbitrárias” entre o que conhece de 

aprendizagens anteriores (nível de desenvolvimento real – conhecimentos 

alternativos) e o que aprende de novo (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN,1980, 

apud DCE - 2008). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIA SIDINEIA DE OLIVEIRA MARTELOSSO 

ORIENTADOR: Augusta Padilha 

IES: UEM 

Artigo  
Título: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA ADOLESCÊNCIA 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Recursos Didáticos; Atividade Lúdica 

Resumo: O presente texto objetiva relatar o trabalho realizado junto ao sétimo 

ano do ensino fundamental de nove anos. Pautou-se por estudar a respeito do 

ensino de Ciências para adolescentes focalizando os fundamentos e recursos 

didáticos necessários ao processo ensino-aprendizagem. Investigou-se, por 

meio da pesquisa bibliográfica, a questão da atividade lúdica como fonte de 

desenvolvimento intelectual dos alunos e investiu-se na proposta da Pedagogia 

Histórica-Crítica e em sua tese sobre a coincidência da formação cultural e 

humana dos alunos. Observou-se, durante a realização das aulas, que ao 

desenvolver por meio da abordagem dialética os conceitos fundamentais e suas 

inter-relações, essa forma metodológica despertou mais interesse e 

compreensão por parte dos alunos. Percebeu-se que quando é proporcionado 

aos alunos uma aprendizagem mais dinâmica e diferente das atividades 

rotineiras eles se tornam mais críticos e atuantes; assimilam melhor os 

conteúdos e demonstram mais importância à aprendizagem. Os resultados 

apontaram que esta forma de trabalho com os conteúdos escolares promove, 

nos alunos, mais condições de serem sujeitos transformadores, pois estão se 

apropriando de uma forma crítica do mundo e das relações humanas. Além de 

oferecer aos mesmos oportunidades de aprendizagens mais interessante e 

atrativas, tornando-as acessíveis e prazerosas, também garante a função social 

da escola pública na socialização dos conhecimentos científicos aos alunos. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: O processo de ensino e de aprendizagem e produção de recursos 

didáticos para o ensino de Ciências: atividades lúdicas no tema Obesidade 

Palavras-chave:  
Resumo: A presente proposta, denominada “Análise e Produção de Recursos 

Didáticos para o Ensino de Ciências: Atividades Lúdicas no tema Obesidade” 

objetiva incidir na formação cultural e humana do aluno da Educação Básica. 

Voltada ao desenvolvimento de capacidades específicas necessárias à 

formação do aluno para obter bons resultados escolares, a proposta busca 

atender a função social da escola e, para isso, prioriza as atividades lúdicas 

como componentes motivadores e incentivadores do processo de ensino 

aprendizagem de conceitos científicos. Desse modo, a proposta procura articular 

diferentes exigências aos alunos no que se refere a atividades com diferentes 

áreas do conhecimento, como Ciências, História e Educação Física. Planeja 

aulas com o conteúdo tecidos, com maior abordagem em tecido adiposo e com 

ênfase em obesidade com o intuito de apresentar o movimento da explicitação 

da dinâmica das transformações da matéria e da energia, bem como de 

demonstrar a possibilidade de domínio do homem sobre estas transformações e 

da ação transformadora do homem sobre a natureza e a si próprio. O caráter 

lúdico, nessa perspectiva, se engendra nas exigências de diversas e diferentes 

ações e operações dos alunos que incidem numa leitura e compreensão da 

totalidade da relação homem-mundo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIDALVA VERGINIA DONEDA MENEGUETI 

ORIENTADOR: MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: SEXUALIDADE E DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA: SEM 

PRECONCEITOS E DISCRIMINAÇÕES 

Palavras-chave: Educação. Gênero. Preconceito. Homofobia 



Resumo: A sexualidade, as identidades de gênero e as identidades sexuais são 

questões que precisam ser discutidas nas escolas, uma vez que estas temáticas 

carregam preconceito e discriminação, contribuindo para o aumento da 

homofobia. Este estudo é resultado da implementação do projeto “Sexualidade 

e Diversidade Sexual na Escola: sem preconceitos e discriminações”, 

desenvolvido junto aos alunos do 8º ano, do Colégio Estadual Enira Moraes 

Ribeiro - EFMP. Teve como objetivo esclarecer através do conhecimento formal, 

questões sobre sexualidade e diversidade sexual, procurando minimizar as 

atitudes de preconceito e discriminação no ambiente escolar que afetam o 

processo ensino e aprendizagem. Como conteúdos estruturantes foram 

abordados os sistemas biológicos e o tema de estudo, os encaminhamentos 

metodológicos no ensino de ciências como complementos necessários para que 

a inclusão das pessoas com comportamentos sexuais diferentes dos padrões da 

heterossexualidade sejam possíveis, sem atrapalhar a aprendizagem de 

nenhum educando. Para tanto, recorreu-se a vários estudos nesta área, numa 

abordagem crítica, que resultou em um caderno pedagógico composto por três 

unidades didáticas abordando os temas gênero e sexualidade; diversidade 

sexual; homofobia e bullying homofóbico. O desenvolvimento das atividades foi 

realizado no período vespertino, em encontros semanais, num total de 32 horas 

aulas. Os recursos utilizados foram: revistas, imagens, letras de música, filmes 

e cenas de novela, que possibilitaram subsídios para um amplo debate sobre 

respeito e preconceito. Comprovou-se que a falta de conhecimento gera a 

discriminação e cabe à escola e professores reconhecer que a discussão é 

importante, promovendo assim o acolhimento à diferença e a inclusão de todas 

as pessoas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sexualidade e Diversidade Sexual na escola: Sem preconceitos e 

discriminações 

Palavras-chave: Educação;Gênero; Diversidade; Sexualidade 

Resumo: A sexualidade, as identidades de gênero e as identidades sexuais são 

questões que devem ser discutidas nas escolas, uma vez que estas temáticas 

carregam preconceito e discriminação, contribuindo para o aumento da 

homofobia. Tem como objetivo geral esclarecer através do conhecimento formal, 



questões sobre sexualidade e diversidade sexual, procurando minimizar as 

atitudes de preconceito e discriminação no ambiente escolar que afetam o 

processo ensino-aprendizagem. Especificamente pretende- se orientar os 

adolescentes de como agir adequadamente com questões referentes à 

diversidade sexual na escola, procurando melhorar a convivência dos alunos 

independentemente da sua identidade sexual, por meio dos conhecimentos 

adquiridos. Para tanto será realizada uma pesquisa qualitativa, assumindo 

formas explicativas para subsidiar os alunos a desenvolver atividades que 

possam facilitar o entendimento dos conceitos de sexualidade, gênero, 

diversidade sexual, homofobia e o bullying homofóbico. Outra ação a ser 

realizada será uma entrevista semi- estruturada de coleta de dados com os 

alunos da série a ser trabalhada, com o objetivo de obter as informações dos 

alunos sobre a temática em questão que será respondido individualmente e 

anonimamente. Como recurso metodológico será utilizado cartazes, elaboração 

de um glossário com os termos referentes ao tema em estudo; vídeos e filmes, 

letras de músicas e textos em geral. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARILDA RODRIGUES DE GODOY 

ORIENTADOR: Bartolomeu Tavares 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A flora como tema gerador de Educação Ambiental 

Palavras-chave: flora; educação ambiental; equilíbrio global. 

Resumo: O presente artigo resulta de um trabalho idealizado e concretizado 

durante o curso PDE e aplicado no segundo semestre de 2011. O objetivo 

proposto é trabalhar a Educação Ambiental sobre a flora urbana na escola e seu 

entorno. O trabalho se dá na identificação das plantas e análise da flora, fazendo-

se uma comparação entre os períodos – mata natural e após a intervenção 

humana. Neste sentido, este estudo apresenta dados sobre a flora atual e de 

outras épocas, os quais foram amplamente discutidos junto aos participantes. A 

partir destas observações, os alunos puderam obter maior conhecimento, 

sensibilização, valorização e percepção sobre esse ambiente natural que os 



cerca, bem como, puderam compreender a necessidade de mudança de hábitos 

e atitudes para com a natureza, reconhecendo a importância da Educação 

Ambiental. Os questionários, apresentados em forma de gráficos, foram 

desenvolvidos antes e após a intervenção para que os dados pudessem ser 

mensurados de forma a melhor entender os resultados. Todas as atividades 

trabalhadas e comentários foram pautadas em estudos de especialistas na área 

de Biologia e de Educação Ambiental, conforme pode ser observado na 

fundamentação teórica que orienta este estudo. A educação, nesse sentido, 

fundamenta e aprimora o conhecer ambiental com o objetivo de manter e 

preservar o equilíbrio global necessário para o convívio harmônico entre as 

espécies que habitam o planeta. Para tanto, observou-se a importância de se 

aliar os conteúdos teóricos com a prática dos alunos. Afinal, é necessário 

despertar um espaço de valores de solidariedade, de cooperação, de 

participação, de responsabilidade e cuidados o Meio Ambiente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A flora como tema gerador de Educação Ambiental 

Palavras-chave: flora; educação ambiental; equilíbrio global. 

Resumo: A Educação Ambiental fundamenta e aprimora o conhecer ambiental, 

para permanecer e preservar o equilíbrio global. É necessário despertar um 

espaço em valores de solidariedade, de cooperação de participação de 

responsabilidade e com cuidado de reconhecer as diferenças Este projeto visa 

trabalhar a Educação Ambiental sobre a flora urbana na escola e seu entorno. 

Coletando e discutindo as percepções dos alunos sobre esse ambiente. 

Identificação das plantas, análise da flora quando esta era mata e como ficou 

após a intervenção humana. O projeto de intervenção pedagógico será aplicado 

no Colégio Estadual Barão do Rio Branco com número de quarenta alunos da 

sexta série, e será inicialmente um questionário para obter concepções prévias 

dos alunos. Após desenvolvimento das atividades, novamente será aplicado o 

questionário para se obter as concepções dos alunos, após as atividades 

desenvolvidas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 



PROFESSOR PDE: MARILEIA JACINTO FRIGO 

ORIENTADOR: Irene Carniatto 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A HORTA ESCOLAR COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Palavras-chave: Horta escolar; Educação ambiental; recurso metodológico. 

Resumo: A Horta Escolar como recurso metodológico para a Educação 

Ambiental foi um projeto elaborado no PDE (Plano de Desenvolvimento 

Educacional) e aplicado no Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos, 

localizado em São Miguel do Iguaçu – PR. O projeto teve como objetivo 

desenvolver atividades na horta escolar e paralelamente desenvolver atividades 

de educação ambiental utilizando-a como recurso e encaminhamento 

metodológico nas práticas de educação ambiental dentro do ambiente escolar. 

O projeto foi aplicado com alunos da oitava série do Ensino Fundamental. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR: DESAFIOS E 

AÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE 

Palavras-chave: Educação Ambiental – Representações; Escola; 

Sustentabilidade 

Resumo: A atual organização da sociedade e seus estilos de vida têm 

preocupado cientistas e autoridades em todo o mundo, culminando em grandes 

discussões através de reuniões e conferências ao longo dos anos. Os objetivos 

e as ações estabelecidas para a Educação Ambiental (EA) tem se refletido como 

desafios a serem vencidos nos espaços educacionais por acreditar que esse 

ambiente é profícuo para essas discussões. A tarefa da qual a EA deve ocupar-

se nas escolas, apresentada pela Unesco e discutida por muitos autores, é a 

educação para o desenvolvimento sustentável. Assim, o ambiente da escola 

pode contribuir como um lugar onde ocorre a integração dos conhecimentos, 

porém a descontextualização e a fragmentação do saber tem sido o entrave na 

integração dos conhecimentos e isso nos remete a uma análise de como ele vem 

sendo construído ou como deveria ser construído, porque ainda permanece 

descontextualizado da realidade em que vivem nossos educandos. Dessa forma, 



este artigo tem como objetivo buscar uma reflexão sobre o papel que a educação 

ambiental tem com relação aos indivíduos no âmbito escolar, focalizando valores 

e atitudes. Para tanto, buscaremos através da análise e discussões de vários 

autores compreender conceitos e argumentos, trazendo esses argumentos para 

a reflexão de uma educação promotora de valores e atitudes para a sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARILENE MAFIOLETTI DEBONA 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: Desafios para uma 

Proposta Pedagógica. 

Palavras-chave:  
Resumo: O presente estudo discute a problemática da educação sexual no 

contexto dos alunos que frequentam a 7ª série do ensino fundamental. Considera 

que os conteúdos escolares para a educação sexual, devem permitir aos 

estudantes incorporarem conhecimentos para uma sexualidade centrada no 

comportamento preventivo e no desenvolvimento das dimensões físicas, 

psíquicas e afetivas dos adolescentes. Apresenta uma prática pedagógica de 

maneira a contribuir para que os estudantes incorporem conhecimentos 

significativos sobre a sexualidade humana e problematizem questões essenciais 

sobre a vivência da sexualidade na realidade de suas trajetórias de vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL:Desafios para uma 

proposta pedagóggica. 

Palavras-chave: Educação Sexual; Adolescência; Ação Educativa. 

Resumo: A abordagem sobre questões relacionadas à sexualidade humana, no 

cotidiano escolar, constitui uma preocupação para os professores, devido aos 

inúmeros episódios em que a temática é trazida para a sala de aula, a partir da 

demanda estudantil. Observa-se que os professores muitas vezes, assumem 

posições de omissão ou “fugas da discussão”, por considerarem que não foram 



qualificados para este tipo de informação. Alguns objetivos são: ler e interpretar 

textos sobre sexualidade humana para em pequenos grupos responder questões 

orientadas; assistir filmes, vídeos informativos para participar dos debates 

referentes aos conteúdos sobre sexualidade humana; promover oficinas com 

profissionais da área da saúde, como Enfermagem e Psicologia. O presente 

trabalho será aplicado para os estudantes da 7ª série do Colégio Estadual 

Presidente Arthur da Costa e Silva – Ensino Fundamental e Médio, também 

faremos a socialização com os educadores através do Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR), onde haverá discussão e possíveis modificações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARILUCIA PERIN 

ORIENTADOR: Lucila Akiko Nagashima 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA: FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A PRODUÇÃO DE UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Palavras-chave: Aprendizagem mecânica; Aprendizagem Significativa; mapa 

conceitual; Conceitos 

Resumo: O presente projeto de pesquisa retrata a dificuldade dos alunos em 

assimilarem novos conhecimentos nas disciplinas de Ciências e Biologia. Diante 

desta problematização ressalta que atualmente, na maioria dos 

estabelecimentos educacionais, há a predominância de uma aprendizagem 

mecânica, onde o professor repassa os conteúdos e o aluno apenas memoriza. 

Com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade do ensino aprendizagem das referidas 

disciplinas a pesquisa foi pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel e o uso do mapa conceitual, ferramenta criada por Joseph Novak. 

Escolheu-se como tema o conteúdo fotossíntese, que foi desenvolvido na 1ª 

série do Ensino Médio. Como forma de subsidiar o trabalho, foi elaborado um 

material didático com diversos recursos de mídia (animações, imagens, vídeos, 

aulas experimentais entre outros). No início do trabalho, os alunos elaboraram 

um mapa conceitual utilizando os conhecimentos prévios sobre o tema. Na 



sequência, houve a abordagem do tema, onde se apropriaram dos 

conhecimentos científicos sobre a fotossíntese. A seguir, houve a retomada do 

mapa construído inicialmente, e o acréscimo dos novos conceitos adquiridos. 

Também foi utilizado o software Cmap Tools, para a escrita dos mapas. Na 

conclusão do trabalho analisaram-se os conhecimentos prévios e os novos 

conceitos assimilados pelos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de mapa conceitual como ferramenta para uma aprendizagem 

significativa na abordagem do tema fotossíntese. 

Palavras-chave: Mapa conceitual, aprendizagem significativa, aprendizagem 

mecânica, fotossíntese 

Resumo: Este material didático tem por objetivo tornar a aprendizagem, nas 

disciplinas de Ciências e Biologia, mais significativa. Levando-se em 

consideração que atualmente, o processo de ensino aprendizagem vem sendo 

baseado na simples memorização, onde o professor repassa os conceitos, o 

aluno memoriza e repete na avaliação. Na perspectiva de mudanças, o material 

propõe o uso do mapa conceitual como ferramenta pedagógica para tornar a 

aprendizagem significativa. O mapa conceitual permite ao educando visualizar 

os conceitos mais relevantes de um tema, além de possibilitar uma organização 

e estruturação hierárquica dos conceitos. Joseph Novak criou o mapa conceitual, 

na década de 70, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel, que considera o conhecimento prévio do aluno como o ponto primordial 

no processo de ensino aprendizagem. A elaboração do material está pautada 

nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa. Portanto, o trabalho 

inicia-se com uma aula sobre o que é e como construir um mapa conceitual. Na 

sequência, uma atividade de reflexão sobre os conhecimentos prévios dos 

alunos e a construção de um mapa conceitual, relacionados ao tema 

fotossíntese. Para o desenvolvimento do tema, o material reúne diversos 

recursos de mídia (animações, imagens, vídeos, aulas experimentais). Após a 

abordagem do tema, há uma retomada do mapa construído inicialmente, para 

que cada aluno possa rever os conceitos que existia em sua estrutura cognitiva 

e acrescentar os novos conceitos adquiridos. Para a construção do mapa 



conceitual será utilizado o software Cmap Tools, como forma de integrar 

recursos de informática, no processo de ensino aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARINA RIBEIRO CHAVES MONTIEL 

ORIENTADOR: Cassiana Baptista Metri 

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Avaliação das práticas educativas com experimentação científica feitas 

por professores de ciências de 5 a 8 séries de Paranaguá, Pr. 

Palavras-chave: : Experimentação; ciências; aprendizagem. 

Resumo: Neste trabalho, foi feita uma síntese sobre o perfil dos professores de 

ciências da rede estadual de Paranaguá - Paraná, no que se refere a sua prática 

de experimentação, enfatizando suas perspectivas de formação continuada em 

ciências, disponibilizadas pelas Instituições de Ensino Superior locais. A 

pesquisa ocorreu no segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012, 

por meio da aplicação de um questionário. Constatou-se que a carga horária 

excessiva, a má formação dos professores, aliada à falta de material didático, 

assim como metodologias de ensino e de avaliação ineficientes, comprometem 

o ensino público. Avaliou-se a percepção e o interesse dos professores de 

Ciências da rede estadual de Paranaguá-PR, em interagir com as Instituições de 

Ensino Superior locais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação das práticas educativas com experimentação científica feitas 

por professores de ciências de 5 a 8 séries de Paranaguá, Pr. 

Palavras-chave: Experimentação; ciências; dificuldade. 

Resumo: Não há duvida de que o ensino experimental favoreça a compreensão 

do modo como se faz ciência. De que possa tornar-se um instrumento 

privilegiado, para os estudantes aprenderem como observar, experimentar e 

engajar-se em outros projetos da ciência. Apesar de haver um consenso em 

torno da importância que se atribui ao ensino experimental, este não chegou a 

ser uma realidade na maioria das escolas. De que forma os docentes de Ciências 



podem, através da reflexão de sua prática pedagógica, proporcionar a seus 

alunos uma aprendizagem eficaz dos conhecimentos escolares? Este trabalho 

será desenvolvido com professores de ciências, que atuam de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental em Paranaguá-PR, onde serão estudados temas ligados a 

experimentação científica; isso se dará através da proposição de estudos, da 

realização de uma pesquisa sobre o perfil do professor de Ciências, enfatizando 

suas perspectivas de formação continuada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARINEIDE CELERINO DA SILVA 

ORIENTADOR: MARLI APARECIDA DEFANI 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A Biologia Celular na Perspectiva da Avaliação diagnóstica e Dialética 

Palavras-chave: Célula; avaliação; diagnóstica; dialética. 

Resumo: Este artigo refere-se ao estudo sobre a célula e o sistema de 

avaliação, sendo embasado na pesquisa de vários autores que abordaram os 

temas. É uma reflexão sobre metodologias de ensino e avaliação que visa a uma 

melhoria na aprendizagem do aluno. No caso específico, aprendizagem do 

conteúdo “célula” na área de Ciências. Explorou metodologias baseadas na 

pedagogia histórico-crítica, direcionadas pela proposta didática na perspectiva 

dialética de Gasparin, que seguem etapas como: prática-teoria-prática, 

complementada com a perspectiva diagnóstica de Luckesi e Hoffmann, além de 

ideias de outros estudiosos como Vasconcellos, Gadotti e Haydt. O artigo busca 

analisar: o conceito sobre avaliação e verificação; conceitos de avaliação 

diagnóstica e dialética; visão de autores sobre como ocorre o processo da 

avaliação no ambiente escolar; a influência histórica e social sobre este processo 

avaliativo e os encaminhamentos da proposta didática de Gasparin para se 

trabalhar o conteúdo célula na perspectiva dialética. Na análise estatística que 

fizemos, no início da implementação, podemos constatar um baixíssimo 

aproveitamento do conteúdo por parte dos alunos, em geral e, principalmente, a 

dificuldade de vinculação do conteúdo com as questões sociais. Neste contexto, 

a metodologia adotada contribuiu com a aprendizagem por meio de atividades 



diversificadas, destacando-se a análise social do conteúdo e utilizando uma 

explicação dialógica. Fato confirmado durante a aplicação do trabalho ao 

observar o interesse em participar das atividades, até mesmo em período oposto 

e na análise das avaliações aplicadas no fechamento da implementação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Biologia Celular na Perspectiva da Avaliação diagnóstica e Dialética 

Palavras-chave: Célula;Avaliação;Diagnóstica;Dialética. 

Resumo: A avaliação e o ensino-aprendizagem são temas que provocam 

constante reflexão e angústia em muitos educadores. Habitualmente, nota-se 

nos alunos um grande desinteresse pelo conteúdo ensinado. Isso tem se 

refletido, em Umuarama, num aumento do número de escolas tidas, até então, 

como de boa qualidade, passando à condição de Escola de Superação. Quando 

se trabalha um conteúdo abstrato como a célula, a barreira do desinteresse é 

ainda maior. Entretanto, pela importância do conteúdo para a compreensão de 

outros tópicos estudados nos demais anos, busca-se minimizar o problema 

produzindo um material didático na forma de Unidade Didática por meio de 

metodologias baseadas na pedagogia histórico-crítica adotada por Gasparin, 

Luckesi e Hoffman, sob a visão diagnóstica e dialética visando a reduzir as 

dificuldades de ensino-aprendizagem e avaliação do conteúdo de estruturas 

celulares. Esta é uma pesquisa de intervenção com o objetivo de apontar 

metodologias que levem o educador a refletir sobre a relevância do valor social 

do conteúdo, da análise diagnóstica sobre o conhecimento prévio dos alunos e 

da importância de direcionar o foco de estudo sobre o tema por meio da 

explicação partindo da demonstração dos tópicos e subtópicos com seus 

respectivos objetivos. Procura-se estabelecer discussões sob questões 

problematizadoras para que o aluno possa verificar as implicações que esse 

conteúdo possui para sua pratica social, tentando esclarecer a relevância social 

do tema célula. Também há uma preocupação em desenvolver uma avaliação 

focada na forma da explicação, utilizando uma metodologia diversificada e com 

critérios preestabelecidos em sala, visando melhor direcionar os alunos no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIO FERREIRA DE SOUZA 

ORIENTADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA 

IES: UEL 

Artigo  
Título: TABAGISMO NA ADOLESCENCIA: UMA VISÃO HISTÓRICA, 

SOCIOLÓGICA E FILOSÓFICA 

Palavras-chave: Fumo, tabagismo, dependência 

Resumo: Esse trabalho pretende mostrar aos alunos como ocorre a associação 

do ser humano com a prática tabagista, desde a descoberta da América pelos 

europeus, mas que se deu de forma diferente da praticada pelos indígenas, e 

que se generalizou pelo mundo à medida que encontrava mais e mais adepto. A 

igreja teve grande participação nesta generalização a medida que proibiu sua 

prática considerando-a merecedora de severas punições. Fumar era visto como 

um ato de rebeldia, de sedução e de glamorização, usada a princípio pelos ricos 

e também pelos soldados em período de guerras. Com o tempo, o tabagismo 

passou a ser um componente crucial ao meio social, cultural, político e filosófico, 

e tendo a nicotina como fator químico que torna dependência muito maior. Sendo 

o jovem uma presa fácil da própria vaidade, incentivado pelos amigo, pela 

propaganda, querendo mostrar-se adulto, independente da família, mostra-se 

importante e parecido com determinado grupo, tornou-se uma vítima fácil deste 

vício. Por isso os adolescentes forma conscientizado sobre o tabagismo e seus 

maléficos e levados à reflexão de leis mais rígidas contribuirão para desestimular 

o tabagismo. Para isso, assistiram filme, palestra, fizeram entrevistas com alunos 

e professores fumantes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O tabagismo na adolescência 

Palavras-chave: Doenças, vício, textos publicitários, contextualidade, reflexão. 

Resumo: Justificativa: A triste realidade que presenciamos, além de tantos 

outros males e descaminhos, e o fato de adolescentes se re-introduziram no vício 

do tabagismo. Diante disso, nem basta lamentar nem assistir possivelmente aos 

sérios problemas que esses adolescentes estão inseridos. Mais tarde, quando 

sentem ou são informados pelo médico sobre os malefícios do fumo; o fumante 



que se vê na obrigação de abolir o fumo, terá muita dificuldade de resistir esse 

vício pernicioso, e fatalmente não conseguirá superar. Objetivos: Identificar o 

que torna o adolescente mais vulnerável e propenso a aderir ao tabagismo e 

outras drogas; Orientar com implementações com campanha antitabagistas, os 

adolescentes que ainda não incorporaram o vício para que não ingressem 

inconsequentemente; Estabelecer relações entre o tabagismo e as 

consequências a saúde do fumante ativo e passivo; Conscientizar os 

adolescentes sobre a redução dos anos de vida dos fumantes, quando 

comparadas com os não fumantes. Metodologia: Debate e tomada de 

consciência do hábito de fumar, utilizando imagens que causam impactos nos 

alunos sobre as conseqüências do tabagismo no organismo em um tempo 

determinado. As ações e a praticidade nesse projeto vão desde atividades de 

pesquisa envolvendo a história do tabagismo, com ênfase sobre o hábito dos 

indígenas de fumar em seus rituais, que faz parte de sua cultura. Com isso, a 

civilização transformou essa tradição num comércio muito atraente; e o homem 

civilizado adicionou mais drogas maléficas e potentes, levando-o ao vício 

generalizado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIO KORPAN 

ORIENTADOR: SATIKO NANYA 

IES: UEM 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: COMPOSTAGE: MÉTODO PARA COMPREENSÃO DOS CONTEÚDOS 

DE CIÊNCIAS E O REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Palavras-chave: Compostagem; resíduos orgânicos; sustentabilidade; 

ecossistema 

Resumo: No ensino de Ciências as atividades experimentais são estratégias de 

ensino fundamentais para a superação de obstáculos na aprendizagem de 

conceitos científicos. Para que o professor seja capaz de despertar o interesse 

dos alunos e levar à compreensão dos conteúdos estes devem ser abordados 

relacionando-os com o seu cotidiano e assim, entender que o conteúdo teórico 



é resultado de observações e estudos do que acontece com os diferentes seres 

vivos no ecossistema. Portanto, preocupados com a dificuldade de 

aprendizagem e a formação de cidadãos conscientes, este Projeto propõe 

implementar atividade experimentais de compostagem na turma do 6º ano (5ª 

série vigente) do Colégio Estadual General Carneiro Ensino Fundamental, Médio 

e Profissionalizante de Roncador. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARIONI FRANCIOSI SIMIONATO 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A Aprendizagem Por Meio da Experimentação: Do Planejamento a 

Avaliação - Através do Processo de Fermentação da Uva na Transformação do 

Vinho. 

Palavras-chave: Experimentação em ensino de ciências; Matéria; Energia; Uva; 

Vinho. 

Resumo: O estudo de Ciências por meio da experimentação é necessário visto 

que é no ensino fundamental que o aluno tem o primeiro contato em termos de 

significação científica e, portanto, é de extrema importância para a construção 

do conhecimento. Todavia, percebe-se que ainda existem grandes dificuldades 

em se relacionar teoria e prática, senso comum e conhecimento científico nos 

conteúdos básicos de Ciências (Educação Básica, Ensino Fundamental, séries 

finais), principalmente na disciplina de Física, Química e Biologia. Normalmente, 

as aulas de Ciências são baseadas somente na explicação da teoria, com 

pequenas variações, onde a prática e o desenvolvimento de experiências não 

são tão corriqueiras no cotidiano dos alunos quanto deveriam. Por essa razão 

há uma preocupação evidente como educadora, em como motivar os alunos e 

professores para que a disciplina de Ciências seja parte integrante na vida do 

aluno na comunidade escolar e em sua vivência cotidiana. O professor precisa 

sempre orientar seus alunos para que não façam experimentos sem a sua 

supervisão e que, portanto, devem ser evitados os experimentos fora do 

ambiente escolar. Pretende-se com este projeto, explicar de modo simples, por 



meio de experimentação e de visita orientada, como ocorre a transformação da 

matéria e liberação de energia no processo de fermentação da uva, aliado a 

produção do vinho que será elaborado em laboratório. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Aprendizagem Por Meio da Experimentação: Do Planejamento a 

Avaliação. 

Palavras-chave: Matéria; Energia; Produção; Uva; Vinho. 

Resumo: O professor precisa sempre orientar seus alunos para que não façam 

experimentos sem a sua supervisão e que, portanto, devem ser evitados os 

experimentos fora do ambiente escolar. Pretende-se com este projeto, explicar 

de modo simples, como ocorre a transformação da matéria em energia pelo 

processo de fermentação da uva, aliado a produção do vinho que será elaborado 

em laboratório. Tem como objetivo geral: Demonstrar em laboratório como 

ocorre a conversão de matéria em energia através do processo de fermentação 

da uva na transformação do vinho, bem como as interações decorrentes da sua 

produção e consumo ocorre no meio em que o aluno está inserido e, específicos: 

Demonstrar como é fabricado o vinho; Incentivar os alunos a pesquisar sobre a 

cultura e produção de vinhos; Desenvolver o senso crítico em relação ao 

consumo de bebidas alcoólicas como o vinho; Promover a interdisciplinaridade 

entre as disciplinas; Aguçar a curiosidade dos alunos em aprender algo que lhes 

é familiar devido ao ambiente cultural em que estão inseridos. O presente estudo 

será desenvolvido através da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, 

juntamente com os alunos para que haja maior fixação e entendimento a respeito 

do tema abordado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARISA TRINDADE PERIOTTO 

ORIENTADOR: Celso Joao Rubin Filho 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Priorizar para não faltar: Consumo consciente e o desperdício. 

Palavras-chave: consumo consciente; recursos naturais; educação ambiental. 



Resumo: Este artigo faz uma abordagem da Educação Ambiental em sala de 

aula com o objetivo de enfatizar aos alunos a necessidade de preservação do 

planeta a fim de sensibilizá-los para o consumo consciente e evitar desperdícios 

dos bens de consumo do colégio, estimulando a procura de caminhos que 

possibilitem a superação de problemas ambientais. Diante deste propósito a 

questão que perpassa ao projeto foi demonstrar que o consumo consciente pode 

se tornar realidade aos alunos e também uma prática diária, de forma a evitar 

não somente o desperdício dos bens de consumo no colégio, mas por extensão, 

também nas suas casas, e na comunidade onde vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PRIORIZAR PARA NÃO FALTAR: CONSUMO CONSCIENTE E O 

DESPERDÍCIO. 

Palavras-chave: CONSUMO CONSCIENTE; DESPERDÍCIO; RECURSO 

NATURAL. 

Resumo: Este material é parte integrante das atividades desenvolvidas no 

Programa de Desenvolvimento Educacional. O projeto de implementação 

pedagógica que se pretende aplicar e desenvolver no Colégio Estadual 

Tancredo de Almeida Neves em Maringá-Pr, com o Título Priorizar para não 

faltar “Consumo consciente e o desperdício”, visa diagnosticar o consumismo e 

proporcionar aos alunos a possibilidade de compreender o significado do uso 

adequado dos recursos naturais, relacionando-os aos conteúdos apreendidos no 

seu dia a dia. É objetivo também debater o conceito de necessidade material, 

com o qual se pode questionar o que vem a ser realmente necessidade de um 

determinado objeto, produto ou mercadoria, ou se apenas é a realização dos 

propósitos da indústria do consumismo. Para sensibilizar alunos com a temática 

ambiental consumo consciente, propomos a leitura de alguns textos da cartilha 

do Instituto Akatu, “A árvore do consumo consciente” e sugestões de algumas 

atividades, com o intuito de demonstrar que o consumo consciente pode tornar 

realidade aos alunos e também uma prática diária, de forma a evitar não somente 

o desperdício dos bens de consumo no colégio, mas, por extensão, também nas 

suas casa e na comunidade onde vivem. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARLEI APARECIDA SANTANA MENINI 

ORIENTADOR: Cecilia Edna Mareze da Costa 

IES: UEM 

Artigo  
Título: INTERVENÇÃO EM CONTEXTO EDUCATIVO DA TEMÁTICA: 

sexualidade na adolescência 

Palavras-chave: : sexualidade; adolescência; escola; responsabilidade. 

Resumo: A sexualidade envolve muitos aspectos da vida humana e tem um 

papel fundamental na aquisição da autoestima e na solidificação da 

personalidade. Apesar das dificuldades de alguns professores, a escola não 

pode se eximir da responsabilidade de formar jovens que compreendam a sua 

sexualidade em todas as dimensões, capacitando-os para vivenciá-la com 

responsabilidade e segurança. Este projeto de intervenção, realizado com 

alunos da 7ª série, utilizou diferentes dinâmicas pedagógicas (pré-teste e pós-

teste, músicas, bingo, filme, leitura de livro e outras) para abordar o tema 

sexualidade. Cada uma das dinâmicas não apenas acrescentou conhecimento, 

mas, também, propiciou o exercício da reflexão e do pensamento crítico e 

analítico de diferentes situações que envolvem a sexualidade. Esta forma de 

trabalhar o conteúdo tornou as aulas muito mais interessantes e possibilitou a 

participação efetiva dos alunos, que passaram a tratar o tema sexualidade com 

muita mais naturalidade e segurança. Além do excelente resultado no 

aprendizado, a realização deste projeto ajudou a fortalecer os laços 

professor/aluno, sua cumplicidade na busca do conhecimento e na valorização 

da escola como instrumento fundamental para a formação e crescimento do ser 

humano. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Intervenção em Contexto Educativo da Temática: Sexualidade Na 

Adolescência. 

Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Escola; Responsabilidade 

Resumo: Estando mais conscientes e conhecedores de que a sexualidade se 

faz presente em todas as etapas do desenvolvimento como ser humano e, à 

medida que se passa a refletir sobre ela e a conhecê-la melhor, teremos 



acréscimos de autoconfiança e autoestima, melhorando a qualidade de vida e o 

relacionamento interpessoal. O objetivo desse trabalho é promover atividades 

que levem à reflexão e ajudem na formação de adolescentes conscientes e 

responsáveis diante dos diversos aspectos que envolvem a sexualidade. Será 

utilizada uma metodologia participativa, que permitirá aos alunos uma atuação 

efetiva, valorizando os conhecimentos e experiências dos mesmos. Todas as 

atividades foram planejadas visando o respeito ao ser humano, buscando a 

valorização do corpo, evitando assim a vulgarização do mesmo. É necessário 

estabelecer um clima afetivo entre professor e alunos, clima de confiança, onde 

os alunos se sintam seguros e amparados para esclarecer dúvidas de um tema 

que muito lhes interessa e pouco lhes é esclarecido Para tanto, faz-se necessário 

desenvolver o trabalho baseado na vivência e na participação em situações reais 

e imaginárias, onde através de: textos, aulas expositivas, questionários, 

discussões, pesquisas, filmes, vídeos, DVDs informativos, dinâmicas de grupo e 

outros, os alunos consigam trabalhar em situações concretas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARLETE INES STURM 

ORIENTADOR: Jocicleia Thums Konerat 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A IMPORTANCIA DA AULA PRÁTICA ASSOCIADA À TEORIA: 

trabalhando os agrotóxicos 

Palavras-chave: Experimentação; Investigação Científica, Agrotóxicos; Saúde; 

Meio ambiente. 

Resumo: Este artigo reflete sobre a importância das atividades práticas 

associadas à teoria no ensino de Ciências numa abordagem dentro da 

concepção de aprendizagem significativa. Com uma abordagem metodológica 

diferenciada, utilizando-se da Experimentação e da Investigação Científica, 

trabalharam-se os conteúdos “Agrotóxico, meio ambiente e saúde”. A 

aproximação do conteúdo teórico à prática cotidiana do aluno foi fundamental 

para a aprendizagem, dando significado aos conteúdos estudados. As diferentes 

metodologias objetivaram tornar as aulas mais interessantes e atrativas. Os 



resultados mostram que o envolvimento dos alunos e sua motivação, embora 

não atingisse a todos, é maior quando são utilizadas as atividades práticas. O 

envolvimento dos alunos facilita a compreensão do fenômeno estudado, embora 

eles tenham apresentado ainda algumas dificuldades. A utilização das aulas 

práticas e experimentais merece especial atenção na metodologia do ensino de 

Ciências, pois pode trazer resultados significativamente positivos, 

proporcionando maiores condições para a promoção da aprendizagem 

significativa. Trabalhar os agrotóxicos e os malefícios provocados ao meio 

ambiente e a saúde da população, foi de suma importância para a comunidade 

escolar; pois os alunos são filhos de agricultores. Dessa forma, além de melhorar 

a aprendizagem, este trabalho teve como objetivo desenvolver práticas 

saudáveis e mudar hábitos equivocados nas atividades laborais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A IMPORTÂNCIA DA AULA PRÁTICA ASSOCIADA À TEORIA: 

trabalhando os agrotóxicos 

Palavras-chave: Experimentação; Investigação Científica; Agrotóxicos; Meio 

Ambiente; Saúde 

Resumo: Todo educador prima pela qualidade do que ensina e espera que seus 

alunos aprendam de forma significativa, tornando-se cidadãos críticos e 

reflexivos. Pensando em melhorar esse processo, principalmente no Ensino de 

Ciências, esta Unidade Didática apresenta uma abordagem metodológica 

diferenciada. Através do uso da Experimentação e da Investigação Científica, 

desenvolvemos os conteúdos “Agrotóxico, meio ambiente e saúde”, de forma 

que aproxime o conteúdo teórico à prática cotidiana do aluno, o que é 

fundamental para a aprendizagem, pois dá significado aos conteúdos estudados. 

Os conteúdos estão sendo apresentados com uma diversidade de atividades 

utilizando os Laboratórios de Informática e de Ciências, realização de pesquisas 

de campo e literárias tornando o processo mais dinâmico, atraente e 

interessante. Trabalhar os agrotóxicos e os malefícios provocados ao meio 

ambiente e a saúde da população, pelo uso indiscriminado dos mesmos, é de 

suma importância para a comunidade escolar; tendo em vista que a maioria dos 

alunos, sujeitos dessa implementação, são filhos de agricultores e desde muito 

cedo tem contato com os defensivos agrícolas, pois auxiliam seus pais nas 



atividades da lavoura. Dessa forma, além de melhorar a aprendizagem, este 

trabalho visa desenvolver práticas saudáveis e mudar hábitos equivocados nas 

atividades laborais. Como resultados esperamos que os educandos sejam 

capazes de agir e interferir no meio em que vivem conscientemente. Esta 

Unidade Didática será implementada no Colégio Estadual Bom Jesus – Ensino 

Fundamental e Médio, do município de Bom Jesus do Sul – PR, com os alunos 

das sétimas (7ª) série “A”, no período de Agosto a Dezembro de 2011. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MARLI APARECIDA GODOY 

ORIENTADOR: Marcia Regina Royer 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Efeito da Alimentação e Cronobiologia no Processo da Aprendizagem. 

Palavras-chave: Alimentação. Cronobiologia. Aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo investigar a influência da alimentação 

e da cronobiologia na aprendizagem dos alunos, correlacionando com o turno 

escolar, para saber quais os aspectos que podem influenciar no processo 

educativo, quando não se considera os ritmos biológicos e os alimentos ingeridos 

pelos alunos. As informações foram coletadas através de questionários sobre os 

tipos de alimentos consumidos e os hábitos de sono. Observou-se nos 

resultados obtidos que alguns alunos do período da manhã vão ao colégio sem 

tomar uma primeira refeição e dos que estudam a tarde, por acordarem no meio 

da manhã, acabam tomando o café fora do horário e não almoçam. Verificou-se 

que treze alunos estudam em horáio inapropriado ao seu cronotipo, 

incompatibilizando com melhores condições de vida dos estudantes. A respeito 

da aprendizagem, diagnosticou-se que quatro alunos que estudam em horário 

considerado inapropriado, estão participando de programas governamentais 

para superar dificuldades de aprendizagem. Portanto, uma vez já detectado que 

a cronobiologia pode afetar a alimentação e a aprendizagem dos alunos, quando 

tratada de forma incorreta ou quando ignorada, dessa forma, faz-se necessária 

à sensibilização dos próprios educadores uma vez que o tema ainda é pouco 

discutido no ambiente escolar. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: EFEITO DA ALIMENTAÇÃO E CRONOBIOLOGIA NO PROCESSO DA 

APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Alimentação; cronobiologia; aprendizagem 

Resumo: A alimentação é um dos principais fatores que influencia no 

rendimento escolar. Crianças que se alimentam mal são indispostas, desatentas 

e, muitas vezes repetem a série escolar. Longos períodos em jejum reduzem a 

atenção e atrapalham o aprendizado. Por isso, o café da manhã e o almoço para 

os estudantes são de extrema importância para o bom desempenho escolar. 

Atrasos e sonolência em sala de aula são as manifestações mais comuns da 

falta de sintonia entre os ritmos de sono e os horários escolares. Portanto, esse 

projeto tem como objetivo investigar a influência ou não da alimentação e do 

turno em que o aluno estuda na aprendizagem escolar, co-relacionando com a 

cronobiologia, para saber quais os aspectos que podem influenciar no processo 

educativo, quando não se respeitam os ritmos biológicos e os tipos de alimentos 

dos alunos. As informações serão coletadas através de questionários os tipos de 

alimentos consumidos e os hábitos de sono. As respostas serão checadas e 

analisadas com as notas trimestrais dos alunos investigados com o objetivo de 

tentar relacionar os três enfoques desse estudo: a cronobiologia, alimentação e 

aprendizagem. Após conclusões as famílias serão orientadas, bem como os 

alunos sobre educação nutricional e também a importância de estudar no turno 

adequado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MAUREN KRAINER VITTA 

ORIENTADOR: Jorge Sobral da Silva Maia 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Educação Ambiental: um jardim para aprender 

Palavras-chave: Educação; Ambiente; Interdisciplinaridade 

Resumo: Este trabalho envolveu crianças do oitavo ano da Escola Estadual Dr. 

João da Rocha Chueiri EF. O objetivo principal foi possibilitar a apropriação de 



elementos fundamentais para a compreensão da relação sociedade e natureza 

pelo educando, tratando o ambiente de maneira contextualizada e de forma 

interdisciplinar. É objetivo também, contribuir com o desenvolvimento de ações 

efetivas e afetivas com o meio escolar e em sua comunidade, assim como a 

criticidade em relação aos elementos causais da crise ambiental em que 

vivemos. Através de observações, reflexões, comparações, noções de 

paisagismo e atividades participativas, foi possível integrar a estética e a beleza 

na Educação Ambiental. As crianças transformaram um pequeno espaço do 

ambiente escolar, construíram seu conhecimento e perceberam que podem e 

devem influenciar na qualidade de vida de todos que dependem do lugar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental: a produção do conhecimento numa prática 

interdisciplinar. 

Palavras-chave: : Educação; Ambiente; Interdisciplinaridade 

Resumo: O presente projeto visa tratar a Educação Ambiental de maneira 

contextualizada e de forma interdisciplinar. Propondo o desenvolvimento de 

metodologias que levem o educando a criticidade em relação às questões 

socioambientais. Proporcionando encontros para a reflexão e discussão sobre o 

ambiente escolar e as possíveis transformações que pode participar. 

Promovendo um espaço criativo e agradável que pode auxiliar na aprendizagem 

e na convivência da comunidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: MAURICIO TAKAHASHI DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) COMO FERRAMENTAS DO PROCESSO 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais; Pluralismo Metodológico; Recursos 

Didáticos. 



Resumo: As tecnologias também participam do ambiente escolar, porém ainda 

não são utilizadas efetivamente como instrumento pedagógico. Devido a pouca 

participação dos professores da rede pública na utilização das TIC (Tecnologias 

da Informação e Comunicação) em suas aulas, este trabalho propõe a 

exploração das tecnologias informatizadas (programas e mídias) que já são 

utilizadas como ferramentas pedagógicas no trabalho de ensinar do professor e 

também em cursos de EaD. Numa abordagem metodológica pluralista, a fim de 

atender aos diferentes perfis de aprendizagem e ainda com o objetivo de 

superação do paradigma tradicional de ensino, a demonstração de utilização das 

TIC, e a capacitação para seu uso serão encaminhados nesta proposta. Na 

implementação foram contemplados orientações metodológicas, conhecimentos 

de programas (softwares) direcionados a educação, sites educativos, objetos de 

aprendizagem (OA), e outras mídias encontradas na Internet. No término da 

implementação, percebe-se nos professores participantes, dirigidos por uma 

metodologia pluralista, uma maior familiaridade e desenvoltura para utilizar as 

TIC nas suas aulas, e melhor preparados para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. Desta forma, os professores buscam nas tecnologias atingir maior 

interesse e motivação dos alunos, e com sua aplicação, torna-se agora também 

disseminador do uso das tecnologias educacionais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo 

de Ensino-Aprendizagem 

Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação; pluralismo 

metodológico; moodle. 

Resumo: Se atualmente vivemos a sociedade tecnológica também é necessário 

que haja participação das tecnologias no processo pedagógico, assim, professor 

e aluno podem conviver com a realidade contemporânea. Desta forma, 

oportunizar maiores chances de lidar com os conhecimentos disciplinares 

através do uso de recursos tecnológicos parece vir de encontro aos anseios do 

meio educacional, tanto para os professores como alternativa de dinamizar suas 

aulas e torná-las mais atrativas, quanto para os alunos que no seu dia-a-dia 

convivem com as tecnologias e por isso acabam por entendê-las com maior 

facilidade. Para tanto, buscar a otimização do trabalho pedagógico do professor 



que, com aulas mais atrativas e dinâmicas pode despertar maior interesse na 

aprendizagem do aluno, esta obra oferece material para capacitar o professor 

que deseja aprender tecnologias e ensinar através delas. Iniciando com uma 

imersão ao discurso da filosofia da metodologia epistemológica, apresenta-se o 

pluralismo metodológico como proposta pedagógica para que o professor 

conheça e compreenda a possibilidade de usar diferentes metodologias 

pedagógicas. Em seguida os roteiros para utilização de programas a serem 

aplicados no desenvolvimento das aulas, começando pelo moodle (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem) e depois por diversas outras ferramentas de mídia 

informatizada que auxiliarão na exploração dos conteúdos disciplinares. 

Repassando essas informações aos professores deseja-se que estes tenham 

maior convicção de que estão prontos para se lançar em aulas que aproximem 

mais os conteúdos disciplinares do contexto em que vivem os alunos, seja pela 

abordagem do conhecimento científico ou pela visão tecnológica em que todos 

estão inseridos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NANCI MARISA STRASSACAPA 

ORIENTADOR: Alvaro Lorencini Junior 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Aditivos Alimentares 

Palavras-chave: Aditivos alimentares; símbolos dos aditivos; influencia do 

excesso dos aditivos alimentares na saúde. 

Resumo: O presente artigo expõe os resultados de um trabalho de intervenção 

pedagógica intitulado “O que se esconde por trás do que comemos”, relacionado 

aos aditivos químicos alimentares presentes nos industrializados, vinculado ao 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE/PR. O 

trabalho foi realizado no decorrer do ano letivo de 2011, em uma escola pública 

estadual de jovens e adultos, do Município de Ivaiporã. Teve como objetivo 

conscientizar o educando a ter uma alimentação mais natural e saudável. O 

trabalho de intervenção pedagógica contribuiu na orientação dos benefícios e 

malefícios que os alimentos podem causar dependendo da opção de escolha. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aditivos Alimentares 

Palavras-chave: Aditivos alimentares; símbolos dos aditivos; influencia do 

excesso dos aditivos alimentares na saúde. 

Resumo: O presente trabalho visa apropiar-se da discussão acerca dos aditivos 

químicos alimentares, com o intuito de refletir sobre os costumes alimentares 

atual que poderão contribuir para informações e possíveis mudanças de hábitos 

alimentares. Para tal, serão estudados os símbolos dos aditivos químicos 

presentes nos rótulos dos alimentos industrializados a fim de conhecer o 

significado dos símbolos, sua função nos alimentos e ação no organismo 

humano quando consumidos em grandes quantidades. Entendendo que os 

alimentos industrializados cada vez mais estão presentes em nosso cotidiano. 

Os meios de comunicação, principalmente a televisão tem contribuído muito para 

isso. A alimentação humana deixou de ser natural e passou a ter alguns tipos de 

aditivos químicos com o intuito de tornar a vida mais fácil e torna-los mais 

acessíveis. Este trabalho foi elaborado com a finalidade de esclarecer e 

conscientizar os estudantes da importância de uma alimentação saudável, 

compreendendo os malefícios e benefícios causados pelos aditivos químicos 

adicionados aos alimentos industrializados, tornando-os consumidores de 

alimento mais saudáveis e mais naturais a partir da intervenção pedagógica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NEIDE ALBAN 

ORIENTADOR: Ana Carla Marques da Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Depressão infanto-juvenil: Baixo rendimento escolar 

Palavras-chave: Depressão; Qualidade de vida; Rendimento escolar 

Resumo: Devido ao comportamento, agressividade, dificuldades de 

relacionamento, concentração, baixo rendimento escolar, relacionadas as áreas 

de ciências e outras disciplinas. Nós educadores procuramos enfatizar este tema 

, pois como profissionais na educação, não podemos ficar indiferentes, 



precisamos fazer algo para orientar nossas crianças e adolescentes a tratar de 

quadros depressivos, situações estressantes, com muita responsabilidade, 

ampliando conhecimentos científicos, fisiológicos, químicos, biológicos e 

psicológicos sobre o tema, auxiliando os mesmos para que possam discutir e 

perceber a importância do convívio social e familiar, Entendemos que, desta 

forma, os educadores podem colaborar e atuar em áreas mais significativas e 

interessantes para que o educando se sinta motivado e integrado ao processo 

de aprendizagem , melhorando seu relacionamento e comportamento com os 

colegas, professores, tendo melhor rendimento escolar. Neste sentido, o 

presente trabalho fundamenta, apresenta e analisa momentos diferenciados de 

estudos, Estes momentos envolvem a observação, o questionamento, palestra, 

jogo, teatro e pesquisa, tendo como objetivo compreender a relação existente 

entre a depressão infanto-juvenil e os aspectos psicológicos, emocionais e de 

baixo rendimento escolar, que interferem no relacionamento social e familiar do 

educando, prejudicando assim a sua qualidade de vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DEPRESSÃO INFANTO-JUVENIL 

Palavras-chave: DEPRESSÃO, ADOLESCÊNCIA, FRACASSO ESCOLAR. 

Resumo: Quando se observa na escola Crianças e adolescentes com baixo 

rendimento escolar, percebe-se, agressividade e dificuldades comportamentais 

dos mesmos, levando-os a transtornos depressivos. Então se faz necessário que 

nós educadores compreendamos que o adolescente nesta etapa da vida passa 

por um rol de transformações, transtornos que interferem muito em sua vida, 

situações com as quais não sabem lidar, pois um turbilhão de pensamentos 

invade seu corpo e mente, trata-se de um conjunto de mudanças físicas, 

químicas, biológicas comportamentais, que atravessam seu ser, provocados por 

inúmeros hormônios que atuam de forma direta. Portanto, procuramos enfatizar 

esse tema, pois como profissionais na educação, não podemos ficar indiferentes, 

precisamos fazer algo para orientar nossos adolescentes a tratar de quadros 

depressivos, situações estressantes, com muita responsabilidade, ampliando 

conhecimentos fisiológicos, químicos, biológicos e psicológicos sobre o tema, 

auxiliando os mesmos para que possam discutir e perceber a importância do 

convívio social e familiar, melhorando assim sua qualidade de vida. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NEIVA PEITER 

ORIENTADOR: Livia Godinho Temponi 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Utilização das plantas medicinais na escola. 

Palavras-chave: Conhecimento Empírico; Conhecimento Científico; Plantas; 

Saúde. 

Resumo: O presente artigo objetivou fundamentar o conhecimento sobre o uso 

das Plantas Medicinais, proporcionando aos alunos e comunidade escolar o 

conhecimento de aspectos relacionados ao uso correto dos fitoterápicos. 

Atualmente um dos assuntos mais abordados pelos meios de comunicação está 

relacionado ao meio ambiente e à qualidade de vida. Foram realizados 

questionários com 80 pais ou responsáveis de alunos de uma escola da rede 

pública do oeste do Paraná, antes e depois das atividades relacionadas com o 

projeto. No decorrer da aplicação do mesmo, foram produzidos materiais de 

apoio pedagógico como slides, caderno informativo e um bingo. Para melhor 

compreensão do assunto abordado nos slides, a comunidade escolar participou 

de oficinas teóricas e práticas, as quais contaram com a participação de um 

profissional da saúde. Os resultados foram representados graficamente pelos 

alunos, comparando os questionários do início e fim da aplicação do projeto. Os 

resultados deste estudo comparativo revelaram um maior conhecimento dos pais 

ou responsáveis sobre o uso correto dos fitoterápicos, após as atividades 

desenvolvidas durante este projeto. Com as atividades desenvolvidas pode-se 

perceber que foram ampliados os conhecimentos nessa área, contribuindo para 

formar cidadãos mais conscientes, proporcionando mudanças de atitudes que 

resultam em melhor qualidade de vida. Além disso, o material didático multimídia 

em slides contemplou as plantas medicinais mais utilizadas na região. 

Embasado em literatura específica, foi informado acerca da correta utilização 

dessas plantas, podendo ser utilizado pelos professores como material de apoio 

pedagógico para as aulas e leitura complementar. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Utilização das plantas medicinais na escola. 

Palavras-chave: Fitoterapia, plantas medicinais, saúde. 

Resumo: A temática contemplará o Conteúdo Estruturante Biodiversidade das 

Diretrizes Curriculares da Rede Publica de Educação Básica do Estado do 

Paraná, com ênfase para o conteúdo “Plantas Medicinais”. A utilização destas 

faz parte da cultura regional e o objetivo deste trabalho é proporcionar aos alunos 

e comunidade escolar o conhecimento de aspectos relacionados ao uso correto 

dos fitoterápicos. Ao relacionar os conteúdos à vivência do educando e troca de 

experiências de vida entre professor e aluno, poderá despertar maior interesse, 

ampliando os conhecimentos neste conteúdo. Percebe-se a necessidade 

aprofundar este tema nos livros didáticos, pois estes apresentam conteúdo 

superficial ou insuficiente sobre fitoterapia. O material didático é apresentado em 

DVD, na forma de slides, contemplando as plantas medicinais mais utilizadas na 

região. O objetivo deste DVD é informar sobre a correta utilização dessas 

plantas, podendo ser utilizado pelos professores como material de apoio 

pedagógico para as aulas e leitura complementar. Para uma melhor 

compreensão do assunto abordado no slide, sugere-se que o professor convide 

um profissional da área da saúde para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NEUCIDES MARIA DE ANDRADE WEIDMANN 

ORIENTADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Alimentação: Nutrição saudável na adolescência 

Palavras-chave: Adolescência; Alimentação; Nutrientes; Transtornos 

alimentares. 

Resumo: Durante a adolescência a alimentação merece uma atenção especial, 

uma vez que esta interfere diretamente no desenvolvimento social, biológico e 

psicológico dos jovens. Em concordância com os problemas de saúde que a 

sociedade está sofrendo, alguns decorrentes de uma alimentação pobre em 

nutrientes e extremamente industrializada, a mídia influencia com padrões 



estéticos absurdos. Este trabalho tem como objetivo identificar quais são os 

hábitos alimentares dos alunos da 6ª série (7º ano) do Colégio Prof. Izidoro Luiz 

Cerávolo, por meio de atividades dinâmicas e instigantes para os jovens, bem 

como ensiná-los, através de ações educativas, que pequenas mudanças 

alimentares podem trazer inúmeros benefícios. O trabalho busca, também, 

apresentar e esclarecer o que são os transtornos alimentares, principalmente a 

anorexia, bulimia e a obesidade, fazendo assim uma “ponte” entre a instituição 

educacional e os temas de saúde. A receptividade e a participação dos alunos 

foram notáveis e mostraram que a maioria tem conhecimento sobre o que seria 

uma alimentação saudável, sabendo dos malefícios do consumo exagerado de 

alimentos e bebidas industrializados e dos famosos “fast foods”, mesmo sendo 

estes seus alimentos “preferidos”. Concluindo que ainda faltam iniciativas que 

saiam da tendência tradicional em relação ao conteúdo e à forma de expô-los, 

mostramos aos adolescentes que eles precisam e podem ter hábitos alimentares 

realmente saudáveis, sem que isso se transforme em algo complexo ou limitado. 

Isso permitiu que nos aproximássemos deles e, consequentemente, 

obtivéssemos um melhor aproveitamento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Nutrição saudável na Adolescência 

Palavras-chave: Adolescência; Alimentação; Hábitos alimentares; Nutrientes. 

Resumo: Durante a adolescência a alimentação tem se tornado um tema 

interessante, tendo em vista que em nossa sociedade as variedades de opções 

alimentares, bem como a influência de fatores sociais e culturais têm mudado os 

hábitos alimentares dessa faixa etária. Ao observarmos o tipo de alimentação 

dos adolescentes de hoje deparamo-nos com um quadro normalmente 

preocupante, isso devido à preferência por fast-foods, alimentos hipercalóricos 

e pobres em nutrientes. O que agrava também é a falta de regra quanto aos 

horários e até mesmo omissão das refeições básicas, tudo isso pode ter 

consequências sérias, como obesidade, os transtornos alimentares, problemas 

psicológicos e uma saúde fragilizada. Nesta unidade didática pretendemos 

investigar o tipo de alimentação que os adolescentes costumam ter, fazendo-os 

compreender os princípios básicos da mesma, bem como a importância de uma 

alimentação equilibrada para um bom desenvolvimento biológico e psicológico. 



Os alunos poderão assim associar os conhecimentos científicos aprendidos na 

escola com seu cotidiano, modificando hábitos e costumes prejudiciais ao 

organismo. A Unidade Didática é fundamentada na pedagogia histórico-crítica 

de Gasparin (2009) e através dos seus preceitos organizaremos as atividades, 

buscando sempre uma forma dinâmica e participativa para troca de 

conhecimento com os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NEUZA CANTARELLI 

ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Uma Possibilidade Didática ao Ensino da Dengue no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Encaminhamento Metodológico; Pedagogia Histórico- Crítica; 

Dengue 

Resumo: O trabalho aqui apresentado objetivou analisar o desenvolvimento de 

um Plano de Trabalho Docente, partindo da realidade local, por meio do tema 

Dengue, com base nos pressupostos do Materialismo Histórico Dialético. Partiu-

se das seguintes questões: Como promover uma forma de ensino que relacione 

os conteúdos científicos e as estratégias didático-metodológicas com um 

enfoque no Materialismo Histórico Dialético e ainda socioambiental? É possível 

promover uma aprendizagem significativa a partir desses enfoques, em especial 

no tema dengue, para que o educando consiga olhar para sua realidade social, 

pensar criticamente e ser participante do processo de transformação da mesma? 

O público alvo foram alunos de três quintas séries. Foi trabalhado o tema Dengue 

durante as aulas de ciências, seguindo os cinco passos propostos por Gasparin 

(2007). No contra turno, com um grupo de oito alunos, desenvolveu-se oficinas 

de preparação dos mesmos enquanto disseminadores, enfocando os aspectos 

ambientais preventivos da doença. Como resultado constatou-se maior interesse 

e participação nas aulas de ciências, diminuição de lixo nas salas de aula, senso 

de observação ao meio ambiente de forma geral e interesse pelo tema, 

evidenciado pela busca de informações atuais. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma Possibilidade Didática ao Ensino da Dengue no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Encaminhamento Metodológico; Pedagogia Histórico-Crítica; 

Dengue 

Resumo: Em decorrência da constante percepção durante a prática docente, de 

que as metodologias e técnicas de ensino empregadas parecem não apresentar 

a eficácia desejada, há a necessidade de ressignificá-las de forma a promover 

maior estímulo ao aprendizado, aspecto relevante no que concerne à educação 

de modo geral e mais especificamente à educação ambiental. Visto que, na 

cidade de Cascavel os índices de proliferação do mosquito Aedes aegypti são 

crescentes e alarmantes, busca-se uma sensibilização não só dos alunos 

participantes do projeto, mas também de seus pais, para esse problema de 

saúde pública, cuja solução exige o empenho de todos os cidadãos, tendo como 

foco a prevenção, no caso intimamente relacionado ao descarte de lixo de forma 

inadequada. Neste Sentido, essa Unidade Didática tem como proposta a 

elaboração de um plano de trabalho docente partindo da realidade local, por 

meio de um tema social a Dengue, com base nos pressupostos do Materialismo 

Histórico Dialético, contemplando a obra de Gasparin (2007), que propõe cinco 

passos no processo de elaboração do conhecimento: A Prática Social Inicial do 

Conteúdo, A Problematização, A Instrumentalização, Catarse e Prática social 

final do Conteúdo. Essa proposta baseia-se na teoria educacional da Pedagogia 

Histórico-Crítica de Dermeval Saviani, sendo o Materialismo Histórico que dá 

sustentação teórica para as reflexões desse autor, “abrangendo desde a forma 

como são produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a 

inserção da educação nesse processo” Saviani (2008). Será aplicada durante as 

aulas de ciências e em contra-turno com um grupo de 10 alunos, outras 

atividades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NILDA MORAES 

ORIENTADOR: Priscila Caroza Frasson Costa 



IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: sexualidade e gravidez na 

adolescência 

Palavras-chave: Adolescência; Educação Sexual; Escola; Gravidez. 

Resumo: A escola enquanto formadora de opinião desempenha um papel 

importante na construção da educação para a sexualidade, a partir da unidade 

dos aspectos biológicos e culturais. O presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver oficinas com estudantes, para fornecer informações relevantes no 

que diz respeito à sexualidade e gravidez. O estudo teve a participação dos 

alunos da sétima série do ensino fundamental da Escola Estadual Cecília 

Meireles de Bandeirantes (PR). A intenção foi criar espaços na escola para 

discussão e reflexão sobre os conhecimentos e a vivência dos adolescentes 

sobre os temas em questão oportunizando momentos em que os jovens 

puderam expressar suas angústias, inseguranças e tirar dúvidas, contando com 

o apoio e colaboração dos familiares que participaram do processo. Como 

metodologia desenvolveu-se onze oficinas em que se construiu uma ação 

pedagógica que efetivou a educação sexual no âmbito escolar. Com isso 

buscou-se promover a integração e interação entre família e escola. A conclusão 

que se chega, ao final das ações implementadas na escola, é de que os alunos 

se interessam pelo tema e se sentem confiantes em falar sobre o mesmo desde 

que o professor transmita confiança e conhecimento sobre o assunto. Revelou-

se a necessidade e importância da participação efetiva da escola na busca por 

conhecimento envolvendo alunos e família. Acredita-se que só o conhecimento 

é capaz de modificar atitudes e valores pré-estabelecidos. A atenção dos pais 

foi essencial, pois se observou suas dificuldades em tratar do tema Sexo e 

sexualidade com seus próprios filhos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: SEXUALIDADE E GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA 

Palavras-chave: Adolescência; Educação Sexual; Escola; Gravidez 

Resumo: A escola enquanto formadora de opinião desempenha um papel 

importante na construção da educação para a sexualidade, a partir da unidade 



dos aspectos biológicos e culturais. O presente trabalho tem como objetivo criar 

espaços na escola, com os alunos e seus pais, para a discussão e reflexão sobre 

os conhecimentos e a vivência da sexualidade dos adolescentes, enfocando a 

gravidez não planejada por meio de metodologias variadas em situações de 

oficinas, promovendo a interação família-escola. O estudo terá a participação 

dos alunos da sétima série do ensino fundamental da Escola Estadual Cecília 

Meireles de Bandeirantes (PR). Deste modo, oportunizam-se momentos em que 

os jovens poderão expressar suas angústias, inseguranças e esclarecimento de 

dúvidas. Como metodologia serão desenvolvidas onze oficinas em que se 

construa uma ação pedagógica para que se efetive a educação sexual no âmbito 

escolar. Com isso, busca-se promover a integração e interação entre família e 

escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NILDO CORACINI JUNIOR 

ORIENTADOR: Jurandir Fernando Comar 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A QUESTÃO DO LIXO COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Educação ambiental; coleta seletiva de lixo; reciclagem do lixo; 

cadeia alimentar. 

Resumo: O excesso de lixo produzido pela sociedade mundial é hoje uma das 

principais preocupações relacionadas à preservação ambiental em todo o 

mundo. O presente trabalho descreve e discute a implantação do projeto “A 

questão do lixo como proposta de educação ambiental no ensino de ciências” no 

Colégio Estadual Bento Mossurunga, município de Umuarama, Paraná. O 

objetivo do trabalho foi desenvolver atividades teóricas e práticas utilizando o 

Material Didático Pedagógico que foi elaborado para esta finalidade. O trabalho 

foi desenvolvido junto aos alunos da 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental na 

disciplina de Ciências. O conteúdo desenvolvido foi dividido em cinco temas 

específicos: 1) O problema do excesso de lixo produzido pela sociedade; 2) 

Preparo de material didático para o estudo da cadeia de processamento do lixo; 



3) Implantação do sistema de descarte e coleta seletiva de lixo no ambiente 

escolar; 4) Visita ao Centro de Triagem de lixo e à Cooperativa dos catadores de 

lixo de Umuarama; e 5) Estudar a cadeia alimentar em um manancial hídrico de 

Umuarama. A utilização de aulas práticas e diferentes recursos didáticos 

proporcionaram aos alunos um maior interesse pelo conteúdo de Ciências e 

maior aceitabilidade para o trabalho coletivo. A principal contribuição do trabalho 

foi a conscientização dos alunos para o problema do excesso de lixo produzido 

pela sociedade, seu armazenamento e reciclagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A QUESTÃO DO LIXO COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: impacto ambiental; lixo; educação ambiental; ambiente escolar 

Resumo: O excesso de lixo produzido pela sociedade mundial é hoje uma das 

principais preocupações relacionadas à preservação ambiental em todo o 

mundo. O destino final do lixo, a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos 

sólidos são de fundamental importância para o “crescimento sustentável”, um 

tema amplamente discutido na atualidade. Portanto, o objetivo da proposta é 

fornecer aos estudantes o conhecimento prático e teórico sobre os impactos do 

excesso de lixo no meio ambiente e a importância da coleta seletiva, 

armazenamento adequado e reciclagem do lixo no ambiente escolar. O projeto 

será desenvolvido no Colégio Estadual Bento Mossurunga - Ensino 

Fundamental, Médio e Normal de Umuarama, envolvendo alunos de 5ª Série do 

Ensino Fundamental, no ano de 2011. Em concordância com os aspectos 

descritos acima, o presente projeto propõe algumas alternativas 

didático/pedagógicas para abordar a problemática da disposição do lixo dentro 

da disciplina de Ciências dentro do cotidiano de uma escola pública. O projeto 

tem a intenção de contribuir com a educação ambiental e, simultaneamente, 

utilizar a educação ambiental como foco para abordar assuntos curriculares da 

disciplina. Diante da importância da organização do plano de trabalho docente e 

da existência de várias possibilidades de abordagens com uso de estratégias e 

recursos em aula, entende-se que a opção por uma proposta que contemple o 

conhecimento prático e teórico sobre coleta seletiva, armazenamento e 



reciclagem do lixo no ambiente escolar pode ser usado como método de ensino 

na disciplina de Ciências. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: NOEMIA MUCHIUTTI 

ORIENTADOR: Virginia Iara de Andrade Maistro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Materiais alternativos em atividades práticas de laboratório: ferramentas 

para despertar interesses e criar situações de investigação no ensino de 

ciências. 

Palavras-chave: aula prática; materiais alternativos; laboratório 

Resumo: Este artigo apresenta o relato sobre um trabalho desenvolvido com 

educandos integrantes da 6ª série de escola pública. Ele teve a intencionalidade 

de propiciar vida e movimento ao laboratório com a aplicação de aulas práticas. 

Nestas, se utilizaram como locação a própria sala de aula bem como o pátio 

escolar. Para sua execução o educador apresentou situações diversificadas de 

prática utilizando materiais alternativos em substituição aos de uso tradicional 

em laboratórios experimentais de ciências. Com isto os educandos foram 

incentivados a discussões reflexivas, levando-os a elaborarem novos conceitos 

referentes aos conteúdos estudados, com possibilidade de interação com 

fenômenos biológicos e científicos, além de aquisição de maior criticidade sobre 

a diversidade natural e preservação ambiental. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Materiais alternativos em atividades práticas de laboratório: ferramentas 

para despertar interesses e criar situações de investigação no ensino de 

ciências. 

Palavras-chave: Aula prática; materiais alternativos; laboratório 

Resumo: Esta Unidade Didática tem a intencionalidade que é a de dar vida e 

movimento ao laboratório, que poderá ser dentro da sala de aula ou no pátio 

escolar, onde o educador procurará criar situações alternativas, escolhendo 

materiais alternativos em substituição aos tradicionalmente utilizados nas 



atividades experimentais, proporcionando aos educandos discussões reflexivas 

sobre a atividade experimental, onde sejam levados a elaborar novos conceitos 

referentes ao conteúdo em estudo; e que essa transformação aconteça através 

do desenvolvimento da atividade experimental. 
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ORIENTADOR: JOAO ROBERTO BARROS MACENO SILVA 

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA: DIALOGANDO COM ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: obesidade; alimentação; saúde; adolescência 

Resumo: O presente artigo é atividade integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional, Paraná, 2012, iniciado a partir do projeto de 

intervenção pedagógica, aplicado e desenvolvido por meio da implementação no 

Colégio Estadual 29 de abril, Ensino Fundamental e Ensino Médio, no município 

de Guaratuba, Paraná. A obesidade na adolescência foi a temática que 

impulsionou o trabalho sendo direcionada e desenvolvida com alunos do oitavo 

ano do Ensino Fundamental II. A modalidade de pesquisa é a pesquisa-ação que 

objetivou, sobretudo, apresentar subsídios para discussões sobre a 

complexidade da obesidade na atualidade, mostrando causas e conseqüências 

futuras, possibilitando o acesso aos conhecimentos teóricos sobre as 

necessidades nutricionais e alimentares equilibradas e, principalmente a 

conscientização de hábitos de vida saudáveis baseados em alimentação e 

atividade física. As práticas de ensino e aprendizagem aconteceram através de 

atividades auxiliadas por outros profissionais, como nutricionista e professor de 

Educação Física. Logo, a intenção primordial das atividades propostas centrou-

se num trabalho com o conhecimento referente à obesidade, de maneira que 

este influenciasse nos hábitos dos alunos, portanto o conhecimento partindo da 

capacidade de reflexão crítica, forjada durante o processo de ensino e 

aprendizagem, ao lado da convivência social. Ao termino da implementação os 

educandos apresentaram bastante interesse pela temática fazendo com que a 



obesidade passasse a fazer parte das aulas de ciências e no seu cotidiano. 

Salienta-se que as práticas de ensino voltadas para a obesidade na adolescência 

terão continuidade em novos trabalhos envolvendo toda a comunidade escolar, 

uma vez que, considera-se um tema inesgotável. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Obesidade na adolescência: dialogando com alunos do ensino 

fundamental através do ensino de ciências. 

Palavras-chave: obesidade; alimentação; saúde. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica – atividade integrante do 

projeto de intervenção pedagógica na escola, consiste em uma Unidade Didática 

elaborada como Caderno Pedagógico, a ser utilizado como subsídio ao trabalho 

pedagógico do professor de Ciências. O material apresenta metodologia e 

linguagem direcionadas ao interesse de alunos da sétima série ou oitavo ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual 29 de abril, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. O presente caderno foi elaborado visando a necessária discussão 

sobre a importância da alimentação saudável, a complexidade do tema 

obesidade, os conhecimentos teóricos sobre as necessidades nutricionais e 

alimentação equilibrada, possibilitando, desta forma, a conscientização de 

hábitos de vida saudáveis. Na seqüência das atividades propostas tem-se o 

auxilio de outros profissionais, como nutricionista na palestra referente a boa 

alimentação, como também do professor de Educação Física na medida do IMC 

– Índice de Massa Corporal dos Alunos, além das relações entre altura e peso, 

quadril e cintura. Logo, a intenção primordial das atividades propostas centrou-

se num trabalho com o conhecimento referente à obesidade, de maneira que 

este influencie nos hábitos dos alunos, portanto o conhecimento partindo da 

capacidade de reflexão crítica, forjada durante o processo de ensino e 

aprendizagem, ao lado da convivência social 
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Artigo  
Título: Possibildades de aproveitamento de água de chuva, bem como levar os 

alunos da 5ª série do Colégio Estadual José de Anchieta da cidade de União da 

Vitória - PR, a reflexões sobre medidas afirmativas na área da Educação 

Ambiental. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Conscientização; Atitudes. 

Resumo: O presente trabalho, como parte integrante das atividades de 

formação continuada, realizadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), relata os resultados obtidos da implementação da proposta 

pedagógica, durante o período de agosto a outubro de 2011, junto aos alunos 

das 5ª séries E e F, período vespertino do Colégio Estadual José de Anchieta – 

EFM, União da Vitória – PR. Contemplando o tema Ambiente, conteúdo 

estruturante da área de Ciências, condizendo com as orientações do Documento 

Básico das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Partindo do objetivo 

geral que permeia a transformação comportamental consciente na manutenção 

dos padrões de consumo e cultural com os alunos das referidas turmas, 

questionando, organizando dados a partir de informações obtidas através de 

pesquisas teóricas e relatos pessoais do cotidiano de cada aluno. Tendo o 

educando o papel central do processo de ensino/aprendizagem pretendido, 

participando ativamente das atividades e ações implementadas no decorrer 

deste trabalho como agente transformador, através do desenvolvimento de 

habilidades, formação de atitudes e também através de uma conduta ética 

condizente ao exercício da cidadania. O resultado está exposto nos dados 

apresentados no artigo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Possibildades de aproveitamento de água de chuva, bem como levar os 

alunos da 5ª série do Colégio Estadual José de Anchieta da cidade de União da 

Vitória - PR, a reflexões sobre medidas afirmativas na área da Educação 

Ambiental. 

Palavras-chave: Ambiente;água de chuva;consciência;atitudes 

Resumo: Este material didático-pedagógico, intitulado caderno temático, foi 

elaborado com objetivo de auxiliar o professor de ensino na área de Ciências, 

com o tema Ambiente, cujo título trata das possibilidades de aproveitamento de 



água de chuva, bem como levar os alunos de 5ª série do Colégio Estadual José 

de Anchieta da cidade de União da Vitória - PR, a reflexões sobre medidas 

afirmativas na área da Educação Ambiental. Propõe-se uma intervenção 

pedagógica, partindo-se da realidade dos alunos, possibilitando-os uma leitura 

científica e crítica do mundo e do seu cotidiano. Embora os problemas 

ambientais sejam bastante discutidos, considera-se importante levar aos alunos, 

uma abordagem mais abrangente, para que possam entender que estes ocorrem 

por vários motivos, principalmente os econômicos. No decorrer dos estudos e 

pesquisas, pretende-se estimular os alunos a refletir sobre os problemas atuais 

que atingem nosso planeta, levando-os a perceber que não basta somente ter 

uma consciência ecológica, mas sim atitudes afirmativas quanto às questões 

ambientais. 
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Artigo  
Título: Uso de mapas conceituais em temas de ecologia 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; mapa conceitual; biodiversidade; 

conservação e ecologia 

Resumo: Esse artigo versa sobre a temática Biodiversidade e Conservação, 

com objetivo de promover a interação dos conceitos de vários componentes do 

tema Ecologia. Esse tema é fundamental para o Brasil, em função de sua 

elevada diversidade biológica, por ser signatário de acordos internacionais de 

biodiversidade, além de ser lembrado como um dos países que mais perde em 

riqueza biológica. Uma das formas de tratar o problema, historicamente descritos 

das relações exploração do homem com o meio ambiente, é a educação 

ambiental. É importante educar os jovens para reconhecer o valor do meio 

ambiente em suas vidas e a urgência de promover a sua conservação. Um dos 

maiores desafios que os educadores enfrentam é fazer com que seus alunos 

tenham uma aprendizagem significativa, especialmente em temas com forte 

estrutura hierárquica, como é a ecologia. Desta forma, este artigo apresenta os 



resultados obtidos do processo de intervenção pedagógica realizado em uma 

turma de 6o ano do ensino fundamental. O objetivo principal foi acompanhar e 

avaliar as situações de ensino e aprendizagem planejada dentro da temática 

biodiversidade e conservação, com base na teoria da Aprendizagem Significativa 

e dos Mapas Conceituais. Os Mapas Conceituais constituem um importante 

instrumento para acompanhar a construção do conhecimento. Os dados obtidos 

foram através de entrevistas e análise dos mapas produzidos pelos alunos ao 

longo da intervenção. Os resultados sugerem que a metodologia do uso de 

organizadores prévios, aula dialogadas favorecem a Aprendizagem Significativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de mapas conceituais em temas de ecologia 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; mapa conceitual; ecologia; 

biodiversidade; conservação. 

Resumo: O material pedagógico elaborado versou sobre o uso de mapas 

conceituais em temas da ecologia, para alunos do Ensino Fundamental (5ª. 

Série). Esse tema foi escolhido porque os mapas conceituais favorecem o 

aprendizado significativo, além da Ecologia (e Conservação) ser uma Ciência 

com sistema hierárquico bem difundido, que são ideais para o ensino utilizando 

mapas conceituais. Soma-se a isso o fato de o Brasil ser considerado um país 

megadiverso e signatário dos diversos acordos de conservação da diversidade 

biológica. Sobre esses temas são apresentados, três unidades. Na Unidade I 

são apresentados os conceitos básicos da Ecologia (definição e sistema 

hierárquico, componentes da Biosfera, níveis de organização, e cadeia 

alimentar); na Unidade II os Biomas e a diversidade biológica; e finalmente, na 

Unidade III os aspectos gerais da Conservação. Para cada unidade, são 

oferecidas atividades, usando mapas conceituais, das mais variadas formas para 

atrair a atenção dos alunos e despertar o interesse sobre o tema, para favorecer 

o aprendizado significativo. De maneira geral, o uso de mapas conceituais 

parece ter um grande potencial para atingir os objetivos propostos no projeto. 
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Artigo  
Título: O ENSINO DE CIÊNCIAS COMO UM FATOR NA PREVENÇÃO DA 

GRAVIDEZ PRECOCE E DO ABORTO INDUZIDO NA ADOLESCÊNCIA 

Palavras-chave: Gravidez; aborto; adolescência; educação; alunos. 

Resumo: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que 

ocorrem profundas transformações orgânicas e psicológicas favorecendo 

comportamentos diversos, onde o indivíduo encontra-se com muitas dúvidas, 

medos e conflitos pessoais que podem se transformar em sérios problemas de 

difícil solução. Uma gravidez indesejada na adolescência, associado ao ato 

desesperado do aborto induzido, são alguns destes problemas que podem 

ocorrer com alunos adolescentes. Agir educacionalmente é uma forma de 

enfrentar esses problemas. Os conteúdos encontrados na disciplina de Ciências, 

principalmente da oitava série (nono ano) do ensino fundamental podem 

favorecer a discussão sobre temas referentes à sexualidade humana, permitindo 

se trabalhe com bastante ênfase a problemática sobre gravidez precoce e o 

aborto induzido na adolescência. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ensino de Ciências como um Fator na Prevenção da Gravidez Precoce 

e do Aborto Induzido na Adolescência 

Palavras-chave: Gravidez; aborto; adolescência; educação; alunos. 

Resumo: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que 

ocorrem profundas transformações orgânicas e psicológicas favorecendo 

comportamentos diversos, onde o indivíduo encontra-se com muitas dúvidas, 

medos e conflitos pessoais que podem por vezes se transformar em sérios 

problemas de difícil solução. Uma gravidez indesejada na adolescência, 

associado ao ato desesperado do aborto induzido, são alguns destes problemas 

que podem ocorrer com alunos adolescentes. Agir educacionalmente é uma 

forma de enfrentar esses problemas. Esta unidade didática através das 

atividades propostas pode esclarecer, informar e conscientizar estes alunos da 

oitava série (nono ano) que entram na fase da adolescência. Esta unidade 

didática se propõe a fornecer elementos de interpretação dos principais 



pressupostos que caracterizam uma ação pedagógica voltada para o aluno 

adolescente e sua problemática. 
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Artigo  
Título: Sistema Digestório: Estratégias Lúdicas no Ensino de Células Parietais 

Palavras-chave: Unidade Didática; Atividades lúdicas; Ensino de ciências; 

Sistema digestório; Células parietais 

Resumo: O ensino de ciências baseado em aulas teóricas expositivas, sem 

atividades práticas, com poucas estratégias metodológicas e o excesso de 

terminologia científica, torna o ambiente escolar não atrativo para o educando 

levando-o ao desânimo e consequentemente a desmotivação. Cabe ao 

professor usar metodologias que despertem o interesse do aluno para o 

aprendizado. Atividades lúdicas são ferramentas didáticas que auxiliam o 

professor a mediar, envolver e conduzir aprendizagem significativa e prazerosa 

aos alunos, possibilitando ainda, a realização do conhecimento científico. Assim, 

o lúdico surge como um suporte didático, pedagógico e científico, fundamental 

para o ensino das ciências. Diante desse aspecto, o presente trabalho elaborou 

uma Unidade Didática relacionada ao conteúdo Sistema Digestório, no qual o 

órgão em destaque é o estômago com enfoque nas células parietais. A unidade 

didática é composta de atividades lúdicas como: modelos didáticos e quebra-

cabeça, que mobilizam o uso de pinturas, recortes e colagens para estimular o 

exercício da memorização do conteúdo. Após a sua elaboração, a unidade 

didática foi aplicada em sala de aula, na 7ª série ou 8º Ano. Para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades, foram utilizados filmes de vídeo, imagens em 

banner, textos didáticos, torso do sistema digestório e pesquisa na Internet. As 

atividades lúdicas aplicadas foram producentes para o processo de ensino e 

aprendizagem, mostrando resultados bastante significativos, deixando claro, 

portanto, que quando trabalhado de forma adequada e diversificada, o lúdico se 



torna uma ferramenta importante e necessária para o efetivo processo de 

aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sistema Digestório: Estratégias Lúdicas no Ensino de Células Parietais 

Palavras-chave: Ensino; Atividades Lúdicas; Células parietais. 

Resumo: O ensino de ciências baseado em aulas teóricas expositivas, sem 

atividades práticas, com poucas estratégias metodológicas e o excesso de 

terminologia científica, torna o ambiente escolar não atrativo para o educando 

levando-o ao desânimo e consequentemente a desmotivação. Cabe ao 

professor usar diferentes metodologias que despertem o interesse do aluno 

partindo de sua vivência cotidiana, ou seja, sincrética, para que o processo 

ensino-aprendizagem aconteça, com bases histórico-científicas, mas de forma 

prazerosa, conduzindo-o à apropriação destes conhecimentos.Para estimular a 

curiosidade do aluno há necessidade que algo ensinado seja significativo a ele. 

Dentre uma série de metodologias aplicadas no ensino, o lúdico, com enfoque 

pedagógico, aborda aspectos educacionais, que possibilitam ao professor obter 

maiores resultados em sua atividade docente. Assim, o presente trabalho propõe 

o desenvolvimento de atividades lúdicas como ferramenta didática para auxiliar 

professores e alunos no processo ensino e aprendizagem, de forma que 

conceitos complexos e abstratos, normalmente abordados no ensino de 

ciências, sejam analisados de forma crítica e construtiva. O conteúdo abordado 

é o Sistema Digestório, em especial células parietais ou oxínticas. 
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Artigo  
Título: RE-OLHAR PARA O DESEMPENHO ESCOLAR NA DISCIPLINA DE 

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Conselho de classe. 



Resumo: A pesquisa trás dados referentes as metodologias aplicadas no ensino 

de Ciências utilizadas pelos educadores do colégio, na atribuição de notas aos 

alunos, dificuldades dos educadores modificar os métodos de avaliação de 

aprendizagem. Há uma necessidade crescente do professor implementar 

instrumentos de avaliação para acompanhar o aluno em seu desenvolvimento 

cognitivo e identificar dificuldades do aluno em relacionar a teoria desenvolvida 

em sala com a realidade a sua volta. Assim, optei em desenvolver um curso de 

formação continuada aos professores da escola que vivenciam este desafio, e, 

discutir a avaliação não deve se restringir apenas a promoção do aluno. É um 

processo que permite detectar pré requisitos, concepções e dificuldades dos 

alunos que precisam receber tratamento especial na elaboração do 

planejamento de ensino. Neste sentido, o educador poderá rever a prática de 

ensino, metodologias, recursos que facilitem e motivem o aprendizado dos 

diferentes conceitos, ou seja, faz-se necessário que o educador conscientize se 

que ele pode usar diversas ferramentas para avaliar o aluno em seu processo 

ensino aprendizagem. A avaliação deve envolver o coletivo da escola, para que 

todos (direção, equipe pedagógica, pais, alunos) assumam seus papéis e se 

concretize um trabalho pedagógico relevante para a formação dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Re-olhar na avaliação e metodologia em ciências 

Palavras-chave: avaliação; metodologia; conselho de classe 

Resumo: O propósito deste projeto é acompanhar a metodologia aplicada 

durante a avaliação de ciências do ensino fundamental e verificar quais as 

maiores dificuldades encontradas no decorrer de cada avaliação, bem como os 

resultados obtidos. Implementar novos modelos de avaliação a partir de 

discussões e análises de acordo com a realidade dos educandos, uma vez 

analisados, serão propostos exemplos de diferentes instrumentos de avaliação 

aos docentes que poderão aplicar outras formas de avaliação. As análises poder-

se-á encontrar outras formas de metodologia para um melhor resultado nas 

avaliações escolares relacionadas ao rendimento dos alunos. Em busca de 

novas metodologias de avaliação, cabe ao grupo de docentes refletir e interagir 

nas práticas cotidianas realizadas em sala de aula, pois hoje cada um deve estar 

preparado e acompanhar o ritmo acelerado da modernidade. Discutir a avaliação 



escolar como um processo a facilitar a aprendizagem de ciências, levando em 

consideração todo o conhecimento prévio adquirido pelo educando em sua 

trajetória. O docente necessita avaliar o conhecimento adquirido pelo educando 

para estabelecer os conteúdos propostos e analisados se constituem-se em 

conhecimentos relevantes para o aprendizado. 
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Artigo  
Título: AGENDA 21 ESCOLAR: uma construção que ultrapassou os limites da 

escola 

Palavras-chave: Agenda 21 escolar; Meio Ambiente; Educação Básica. 

Resumo: Este artigo apresenta a construção da Agenda 21 escolar que 

promoveu constantes reflexões e a transformação de um ambiente escolar e sua 

comunidade. Para sua elaboração foi proposto mudanças de atitudes frente aos 

problemas ambientais no âmbito escolar que irradiassem para a comunidade do 

entorno da Escola Cristo Redentor, localizada no município de Nova Prata do 

Iguaçu – PR. Para sua realização foi criado um grupo de reflexão e sensibilização 

composto por alunos, professores, direção, funcionários, grêmio estudantil, 

APMF (Associação de pais e mestres) e diversos representantes da sociedade, 

destacam-se: Prefeitura Municipal, NRE (Núcleo Regional de Educação), Rotary, 

Usina Hidrelétrica José Richa, Indústria Satiare Alimentos, Igrejas, Conselho 

Tutelar, Câmara de Vereadores, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

entre outros que juntos uniram-se para desenvolver um projeto comum. Deste 

modo, a Agenda 21 escolar promoveu palestras, oficinas de aprendizagem, 

atividades lúdicas, eventos e a transformação do ambiente escolar com a 

implantação da reciclagem, compostagem, coleta e a arborização em áreas de 

lazer. Para a coleta de dados, utilizou-se a aplicação de questionários, 

elaboração de desenhos e registros em diários de campo. Em seguida os dados 

foram submetidos a uma análise de conteúdo de acordo com os pressupostos 



teóricos de Bardin (2004). Verificou-se que tal proposta promoveu mudanças de 

hábitos e um efetivo envolvimento frente às questões ambientais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Agenda 21 Escolar – uma construção que envolve toda comunidade 

escolar 

Palavras-chave: Agenda 21; Consumismo; Reciclagem; Meio Ambiente. 

Resumo: Através do caderno pedagógico “AGENDA 21 ESCOLAR – UMA 

CONSTRUÇÃO QUE ENVOLVE TODA COMUNIDADE ESCOLAR pretende 

propor uma mudança de atitudes frente aos problemas ambientais no 

Estabelecimento de Ensino. Portanto, vou possibilitar de ouvir a comunidade 

escolar quanto aos seus anseios para poder nortear os trabalhos relacionados à 

Educação Ambiental. Promovendo permanentes processos de sensibilização e 

conscientização de todos os segmentos da escola para melhorar a qualidade de 

vida dos seus alunos e do seu entorno, para que juntos, escola e comunidade 

busquem solucioná-los, a partir de discussões que favoreçam a difusão de 

saberes. Propomos que essas discussões possam transformar a realidade 

buscando formas de reaproveitamento de materiais como no caso da reciclagem 

e através de atividades lúdicas pois a mesma apresenta uma grande finalidade 

nas atividades de educação ambiental, no sentido de modificar o cotidiano 

escolar, e buscar formas e maneiras variadas de estimular os alunos para a 

construção de conhecimentos, valores e atitudes adequadas ao contexto 

ambiental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA DE ARAUJO BUENO 

ORIENTADOR: Laercio Ribeiro Reno 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A importância de trabalhar a Horta Orgânica na Escola. 

Palavras-chave: Escola; Hortaliças; Prática; Teoria; Vegetais. 

Resumo: O artigo é parte final integrante do Programa de Desenvolvimento 

Educacional que originou-se a partir do projeto de Intervenção Pedagógica sobre 



a Horta na Escola. Este tema foi escolhido pelo fato de que ministro aulas de 

Ciências no Colégio Estadual Júlia Wanderley do município de Jaboti e sei da 

necessidade que a criança, jovem ou adolescente tem em adotar variedades de 

legumes, verduras e frutas em sua alimentação. Na nossa escola existe um 

espaço onde os alunos já estão cultivando uma pequena horta, tornando esse 

espaço mais prazeroso e agradável, podendo cultivar diversas hortaliças, 

fazendo parte do ambiente escolar e assim este ambiente tornou-se mais alegre 

com o verde das hortaliças. A implementação proporcionou a conciliação entre 

a teoria e a prática, aplicando o que se aprende na sala de aula, podendo levar 

uma experiência valiosa para vida, já que a saúde do homem está ligada a uma 

alimentação saudável e rica em vegetais. Para melhor entendimento sobre a 

questão da Horta na Escola, optei por elaborar um Caderno Pedagógico onde 

constam de textos e atividades apresentados aos alunos do referido colégio, cuja 

organização das ações realizadas seguiu a seguinte metodologia: textos de 

apoio, atividades teóricas e práticas e pesquisa de campo. Este trabalho serviu 

não só para refletir sobre o prosseguimento de minhas atividades em sala de 

aula, como de propor aos professores a estratégia da aula prática para que os 

alunos se sintam úteis e aprendam com maior facilidade, principalmente quando 

se trata de trabalhar a horta da escola, com o objetivo de tratar a terra e plantar 

verduras e legumes para sua própria alimentação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância de trabalhar a Horta Orgânica na Escola. 

Palavras-chave: hortaliças; naturais; saudáveis; degustar. 

Resumo: Uma horta na Escola tem como foco principal integrar as diversas 

fontes de recursos de aprendizagem, podendo ser um laboratório vivo para 

várias atividades didáticas, proporcionando alguns tipos de hortaliças para os 

próprios alunos degustarem. É importante o uso destas hortaliças para a 

merenda escolar, podendo reduzir o custa para a Escola, oferecendo a todos os 

alunos uma alimentação saudável e natural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA KOMINKIEWICZ 



ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Educação Sexual - Sexualidade na Adolescência 

Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Responsabilidade; Formação do 

Sujeito 

Resumo: Tendo em vista que o adolescente já não é mais criança e ainda não 

é adulto, possuem muitas dúvidas, questionamentos e até encantamentos sobre 

o tema sexualidade e ao mesmo tempo precisa se preparar para ser capaz de 

fazer boas escolhas, para viver de modo saudável, enfim entrar para este 

“mundo adulto” com mais conhecimento e certo do que deseja, é preciso que 

ele, além de receber informações sobre sexualidade, as entenda e possa integrá-

las a sua vida. Sendo assim, o objetivo deste trabalho, é contribuir na formação 

do sujeito, que ele possa se perceber como ser um cidadão capaz de lidar com 

suas emoções, comportamentos, e que o mesmo possa tomar decisões não se 

deixando levar apenas por emoções, fantasias, ou impulsos que mais tarde 

poderá acarretar em danos para sua personalidade, ocasionando uma gravidez 

indesejada ou contagio de doenças. Para tanto, foram desenvolvidas as 

atividades de apresentação de slides sobre o tema, técnicas de conversação 

professor-aluno, técnica do pintainho e dos balões, diversos jogos e filmes 

educativos. O resultado do estudo mostra, de maneira significativa, que com o 

uso de técnicas diversas e orientação adequada, o adolescente torna-se mais 

responsável pelas suas ações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Sexual - Sexualidade na Adolescência 

Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade;Gravidez precoce; DSTs 

Resumo: Esta unidade didática objetiva apresentar em uma linguagem mais 

simples o sistema reprodutor humano. Foi desenvolvida para propiciar um 

trabalho facilitador com adolescentes que apresentam várias dúvidas sobre 

sexualidade e, muitas vezes, não se sentem confiantes em conversar com seus 

pais sobre o assunto. É importante que os adolescentes e jovens conheçam o 

funcionamento de seu corpo. Isso faz com que compreendam e realizem 

cuidados para evitar doenças sexualmente transmissíveis – DSTs e entendam 



melhor como agem os métodos anticoncepcionais, de modo que possam 

compreender sua condição de vida, sua responsabilidade para com os outros, 

para com a sociedade e para consigo, evitando, inclusive, uma gravidez precoce. 

Os seres humanos têm direito a informações, métodos e técnicas para que, 

conscientes e responsáveis, possam optar em ter ou não ter filhos. De igual 

modo, partindo-se do pressuposto da responsabilidade, têm o direito de exercer 

a sexualidade e a reprodução livres de discriminação e violência. Enfim, direito 

de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa ou falsas 

crenças, no âmbito de sua cultura e responsabilidade social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA SALETE ANDRADE FERREIRA MARTINS 

ORIENTADOR: Marcilio Hubner de Miranda Neto 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Cidadania fiscal; meio ambiente escolar; tecnologias educacionais 

Palavras-chave: Cidadania fiscal; meio ambiente escolar; tecnologias 

educacionais 

Resumo: Este trabalho, realizado em duas etapas, foi por nós desenvolvido 

como parte de nossas atividades junto ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Paraná. Inicialmente, atendendo ao objetivo estabelecido pelo 

trabalho, produzimos uma unidade didática contendo uma compilação de 

estratégias referentes a diferentes tecnologias, para abordagem interdisciplinar 

do tema social contemporâneo “cidadania”, com enfoque na Educação Fiscal. 

Essas estratégias, ao serem empregadas por professores da disciplina de 

Ciências e de outras disciplinas, contribuem para formar alunos que utilizem seus 

conhecimentos como fundamento para o exercício de sua cidadania por meio da 

crítica construtiva, de reflexões e de atos responsáveis. Devido à dificuldade de 

adesão de outros professores para a aplicação do projeto na escola, a professora 

PDE tinha como grupo-alvo alunos do sexto ano, porém, como estratégia, iniciou 

o trabalho com alunos do curso de formação docente, para os quais lecionava a 

disciplina de biologia e que foram por ela capacitados, a fim de colaborar com o 

trabalho desenvolvido com os alunos do sexto ano, o qual consistia em 



dramatizações e atuação na “feira do fisco” durante a semana cultural. Isto 

contribuiria para difundir de maneira interdisciplinar conhecimentos de ciência e 

cidadania fiscal para toda a escola, de modo que durante a implementação do 

projeto os alunos envolvidos compreendessem que para exercer a cidadania é 

preciso ter como princípio o respeito às regras de convivência social e 

principalmente colaborar na preservação do meio ambiente e do patrimônio 

público. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias e Tecnologias para abordagem Interdisciplinar do Tema 

Social Contemporâneo “Cidadania”, com Enfoque na Educação Fiscal. 

Palavras-chave: Tecnologia; Ciências; Cidadania. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica provém de uma estratégia de ação 

que será implementada no Instituto de Educação Estadual de Maringá, com o 

objetivo de contribuir à formação do cidadão crítico e reflexivo, consciente, 

sensível e responsável, capaz de participar na formação de uma sociedade justa. 

Desenvolver práticas pedagógicas que integre diferentes estratégias e 

tecnologias visando a abordagem interdisciplinar do tema social contemporâneo 

cidadania. Este Caderno abordará diversas atividades específicas para 

professores e alunos, sensibilizando-os quanto a função sócio-econômica dos 

tributos de forma democrática e participativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSELI APARECIDA LINZMEIER 

ORIENTADOR: Ana Lucia Crisostimo 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

EM RELAÇÃO AO USO DO LABORATÓRIO COMO INSTRUMENTO DE 

ENSINO 

Palavras-chave: Experimento – Laboratório – Pesquisa 

Resumo: Atualmente o saber científico se faz necessário para o entendimento 

da evolução científica pelo educando. O ensino de ciências deve despertar o 



raciocínio e não somente o conteúdo informativo, propiciando o entendimento 

das transformações que ocorrem com o homem e a natureza. Pensando nisso, 

o presente artigo contribui na discussão da importância do uso do laboratório nas 

aulas de Ciências, seu papel na educação básica através do relato dos 

professores de Ciências do Colégio Estadual D. Pedro I e dos participantes dos 

demais estabelecimentos de ensino do município de Pitanga – Paraná. Foi 

proposto e implementado, por meio de um caderno pedagógico, experimentos e 

atividades práticas simples que quando usadas proporcionam motivação na 

aprendizagem dos conceitos científicos potencialmente significativos e que 

contemplam o uso do laboratório de Ciências no Ensino Fundamental. O 

resultado demonstrou que, apesar da disponibilidade de materiais de apoio que 

subsidiem as atividades laboratoriais no ensino de ciências, os participantes 

ainda tem uma certa resistência em utilizar o laboratório, assim como em 

preparar as atividades experimentais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Atualização de Professores de Ciências em Relaçâo ao Uso do 

Laboratório como Instrumento de Ensino 

Palavras-chave: Experimento - Laboratório - Pesquisa 

Resumo: Caderno Pedagógico composto por textos, experimentos e atividades 

práticas simples, que podem ser usadas visando proporcionar motivação na 

aprendizagem dos conceitos científicos potencialmente significativos, e que 

possam contemplar o uso do laboratório de Ciências no Ensino Fundamental. 

Promovendo uma atualização do professor em relação ao uso do laboratório, 

onde os mesmos estarão colaborando com a implementação do projeto e 

viabilizando a sua aplicabilidade na realidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSELI DE SOUZA PEREIRA VIZZOTTO 

ORIENTADOR: Margarete Nakatani 

IES: UNIOESTE 

Artigo  



Título: Uso de atividades práticas e experimentais como estrategia no ensino de 

ciências 

Palavras-chave: composição, decomposição, luz e cores 

Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão da importância das atividades 

práticas e experimentais no ensino de Ciências e sua abordagem dentro da 

pedagogia sociocultural. O trabalho teve como objetivo elaborar material didático 

para ser utilizado na realização de experimentos sobre luz e cores e também, 

proporcionar espaços para observação, reflexão e síntese dos resultados 

alcançados na produção do conhecimento cientifico. As atividades foram 

realizadas em três etapas: I- A propagação retilínea da luz; II- A decomposição 

da luz e III- Pintando com pigmento e com cor luz. O projeto foi realizado com 

quatro turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. Buscamos mostrar a 

importância do experimento como instrumento de interação social, de integração 

entre teoria e prática e para motivar os alunos na participação do processo 

ensino aprendizagem. Os resultados comprovaram que há maior envolvimento 

dos alunos quando são utilizadas as aulas práticas associadas a conceitos 

teóricos, porque o envolvimento dos alunos com o experimento facilita a 

compreensão do conteúdo, desenvolve sua oralidade e o seu potencial cognitivo. 

As interferências que a professora realizou, também exigiram deles participação, 

contextualizações com sua realidade e elaboração das sínteses dos resultados 

alcançados no experimento. A utilização das aulas práticas deve ser constante 

nas escolas, pois esta metodologia oferece resultados positivos e proporciona 

condições para melhorar a qualidade do ensino de Ciências. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uso de Atividades Experimentais como Estratégia de Ensino de Ciências 

Palavras-chave: composição, decomposição, cor, luz 

Resumo: Para melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem e 

motivar o aluno a ser agente participativo na escola, foram elaboradas 

metodologias diversificadas para as aulas práticas de Ciências. Muitas aulas 

desta disciplina são trabalhadas de forma teórica e expositiva com pouca 

participação dos alunos, onde assumem o papel de receptores de informações 

e são levados a memorizar definições que nem sempre fazem sentido para eles 

e apresentam dificuldades de compreensão dos conteúdos trabalhados. 



Inicialmente, o professor fará um diagnóstico para verificar o conhecimento 

prévio dos alunos e instigar a curiosidade sobre o conteúdo de óptica, que 

envolve a luz e as cores. Na próxima etapa, realizará atividades com textos e 

vídeos para complementar a fundamentação teórica. Na sequência, serão 

desenvolvidas atividades práticas e experimentais no laboratório de Ciências tais 

como a “construção da câmara escura”; “a decomposição da luz branca no 

prisma” e “pintando com pigmentos e com luzes”. Ao organizar aulas práticas e 

experimentais é necessário articulá-las ao conteúdo de maneira contextualizada, 

provocando situações de instigação e reflexão. Esta metodologia objetiva 

despertar a imaginação dos alunos e os incentivar a resolver os problemas 

propostos. Para finalizar o trabalho o professor solicitará atividades diferenciadas 

para cada etapa dos experimentos realizados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSELI PEREIRA DA LUZ 

ORIENTADOR: DALVA CASSIE ROCHA 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Valorização da Qualidade da Avaliação 

Palavras-chave: Avaliação; progressão escolar; rendimento escolar, ação-

reflexão-ação 

Resumo: Entendemos o processo de construção do conhecimento como uma 

atividade coletiva no qual são responsáveis os professores, os estudantes e os 

demais funcionários das instituições e buscamos compreender o significado da 

avaliação para solucionar as dificuldades durante esse processo. Esta pesquisa 

objetivou analisar e refletir sobre o papel da avaliação do desempenho escolar e 

propor mudanças de atitudes dos sujeitos envolvidos. Nesta pesquisa foram 

feitos oficinas com professores e funcionários da escola, levantamento de dados 

em documentos sobre a reprovação dos alunos do 7º ano em 2008, 2009 e 2010 

e questionamentos com professores e alunos, buscando assim compreender e 

melhorar o rendimento escolar dos mesmos. As reflexões provocadas pela 

análise de situações simuladas ou verídicas resultaram em algumas mudanças 

de atitudes, como reanálise de enunciados de provas, apresentação de 



avaliações diferenciadas e lúdicas, dentre outras. Chegamos à conclusão que 

como educadores temos que reinventar a escola como local de trabalho e 

reinventar a nós mesmo como pessoa e profissional da educação e para isto é 

necessário constante reflexão para novas ações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Valorização da qualidade da avaliação 

Palavras-chave: Avaliação, rendimento-escolar, progressão-escolar 

Resumo: A avaliação tem papel preponderante no processo ensino-

aprendizagem, mas tem sido colocada, a muito tempo, de uma única forma. A 

maioria dos alunos a usam para alcançar “notas” e obter a progressão escolar e 

alguns professores a usam como forma de tortura ou punição para alunos 

indisciplinados ou apáticos, não se atem para a aprendizagem. O objetivo desse 

projeto é refletir sobre o papel da avaliação do desempenho escolar e propor 

mudanças de atitudes dos sujeitos envolvidos. Para isso, serão feitos 

questionamentos individuais com alunos e professores e estudo da reprovação 

escolar de 2008, 2009 e 2010. Após o fechamento destes, organizar-se-ão 

oficinas com professores para a análise do tema. Espera-se assim reflexão e 

mudanças de atitudes na tentativa de melhorar o processo de avaliação no 

Colégio Estadual Rui Barbosa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSILEI DE FATIMA VIEIRA DE FREITAS 

ORIENTADOR: Maria das Gracas Neves Correa 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A Qualidade da Alimentação dos Adolescentes na Educação Básica 

Palavras-chave: alimentação; hábitos saudáveis; proteínas; merenda escolar 

Resumo: O objetivo deste artigo é verificar o consumo e a qualidade da 

alimentação dos alunos da 7ª série do 8º ano, turma 2011, do Colégio Estadual 

“Professor Segismundo Antunes Netto, enfatizando recomendações nutricionais 

saudáveis; adequações dos alimentos no dia a dia; cálculos do IMC (Índice de 

Massa Corpórea) individual do aluno; valorização da merenda escolar e 



compreensão do funcionamento dos sistemas biológicos. O desenvolvimento do 

projeto e sua implementação foi motivado pela observação constante dos alunos 

com relação à alimentação, em especial no momento do intervalo trocando 

lanches e guloseimas trazidos de casa ou comprados na cantina escolar, 

desvalorizando os alimentos preparados pelas merendeiras e oferecidos pelo 

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). O critério para a inclusão 

do tema partiu de uma pesquisa individual sobre a alimentação diária do 

adolescente no lar e na escola, suas preferências alimentares e quantidades de 

refeições. As abordagens para a compreensão entre o padrão alimentar atual 

com a formação de hábitos saudáveis dos alunos deu-se por meio de estudos 

de textos retirados de artigos e livros didáticos; análise de vídeos baixados da 

Internet; análise de rótulos de alimentos industrializados; palestra com o 

profissional (nutricionista); cálculo do IMC; pesquisas em grupo sobre os 

alimentos fast-foods; conhecimentos da Lei das Cantinas e experimenos em 

laboratório dos grupos nutricionais como as proteínas, carboidratos, lipídios e 

vitaminas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Palavras-chave: Alimentação, Saúde, Adolescência, Pirâmide alimentar 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica concretizada como Caderno 

Pedagógico é parte integrante do PDE 2010. Visa contribuir para que os 

professores de Ciências e outras disciplinas possam adquirir um embasamento 

no encaminhamento metodológico com relação ao tema “Alimentação 

equilibrada para a manutenção da Saúde na Adolescência”, e possa servir de 

instrumento didático nas aulas de Ciências. O Caderno Pedagógico contempla 

o conteúdo estruturante- Sistemas Biológicos, compreendendo as funções e 

funcionamento dos sistemas da Digestão, Circulação, Respiração e Nutrição; 

enfatizando-se questões como hábitos alimentares saudáveis, merenda escolar, 

análise de rótulos de alimentos, análise da pirâmide alimentar, práticas de 

exercícios físicos, cálculo do IMC, documento referente ao CDC (Código de 

Defesa do Consumidor), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e 

outros relacionados ao tema. O encaminhamento metodológico baseia-se, além 



das atividades experimentais de laboratório, as divulgações científicas, ambos 

articulados com os recursos tecnológicos e pedagógicos como o livro didático, 

modelo didático, texto de jornal, revista científica, figura, desenho, quadro de giz, 

microscópio, jogos, TV, computador, vídeo e outros. Também são importantes o 

uso dos recursos instrucionais como os gráficos e tabelas; alguns espaços de 

pertinência pedagógica, tais como as palestras, exposições, laboratórios e 

debates. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE GERALDA DE PAULA SANTOS 

PETRAUSKAS 

ORIENTADOR: Virginia Iara de Andrade Maistro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Sexualidade na adolescência: a busca do conhecimento científico 

Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Conhecimento Científico; 

Educação Sexual; Aprendizagem Significativa. 

Resumo: O presente artigo pretende discutir os encaminhamentos possíveis 

que possibilitem adquirir conhecimentos e a necessária formação sobre a 

sexualidade humana, além de promover a importância da leitura e pesquisa que 

levem a reflexões sobre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

autônomo quanto às dúvidas relacionadas à temática. A educação sexual é de 

responsabilidade da família, porém cabe à escola, como instituição de formação 

e detentora do conhecimento científico, trabalhar, com os jovens, assuntos 

pertinentes a eles. Para tanto, o presente trabalho relata as propostas realizadas 

com trinta e três alunos do 7º ano de uma escola pública do estado do Paraná, 

em que se pretendeu aprimorar a linguagem científica, o gosto pela leitura e, 

ainda, a compreensão quanto aos mais diversos temas relacionados à 

sexualidade. Por meio de leituras, priorizou-se a desmitificação sobre o assunto 

em questão, além do conhecimento dos aspectos sociais, culturais, afetivos, 

relacionais e psicológicos relacionados à sexualidade e aos juízos de valor que 

fazemos frente ao assunto. A leitura, de forma geral, provoca resistência nos 

alunos, porém o trabalho realizado proporcionou o despertar dos discentes, o 



que os levou a querer repeti-la, a buscar novas fontes de informação e a ampliar 

seus conhecimentos sobre o tema. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sexualidade na adolescência: A busca do conhecimento científico 

Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Conhecimento Científico; 

Educação Sexual; Aprendizagem Significativa. 

Resumo: A escola pela área de estudo \"Encaminhamento Metodológico no 

Ensino de Ciências\", deu-se devido à necessidade de entender e saber se portar 

diante das inúmeras situações que ocorrem na escola, e das dificuldades 

encontradas no momento de trabalhar os conteúdos científicos, ou seja, o 

letramento científico, entendendo que é pelo conhecimento cerreto que se 

permite a plena vivência da sexualidade humana. Segundo Ausubel,(1999), todo 

conhecimento armazenado é condicionante para o aprendizado, sendo assim, o 

que está guardado, será em dado momento referência para o novo aprendizado, 

levando os conhecimentos novos em os antigos a interagirem para a associação 

das informações recebidas. Sendo assim há necessidade de se aprimorar a 

linguagem e o gosto pela leitura como forma de psequisa, através de diferentes 

tipologias textuais e reflexões sobre a importância do conhecimento científico 

para o estudo da sexualidade humana A Unidade Didática apresenta sugestões 

de leituras com suas referências, incentivando assim a pesquisa e a reflexão 

sobre o tema, propõe dinâmicas, oportuniza momentos de socialização do 

aprendizado, permitindo ao aluno exprimir por meio de produções artísticas seu 

entendimento sobre o tema estudado, favorecendo a prática de leitura, 

interpretação, pesquisa, aprimorando a habilidade de leitura e redação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE MACHADO CORREA MICHELLON 

ORIENTADOR: Josiane Medeiros de Mello 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Lúdico: uma ferramenta no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem; Ludicidade; Jogos; Conhecimento. 



Resumo: Esta pesquisa objetivou investigar o efeito da aplicação de atividades 

lúdicas no ensino de ciências, utilizando a temática Nutrição e Sistema 

Digestório. Para avaliação, utilizou-se da metodologia qualitativa e quantitativa, 

envolvendo 30 alunos, matriculados no 8° ano, do ensino fundamental do 

Colégio Estadual do Jardim Panorama, no município de Sarandi, Paraná. As 

atividades aplicadas foram: dominó dos nutrientes, trilha do sistema digestório, 

pirâmide alimentar, caça palavras e o crucigrama. A análise dos dados mostra 

que os alunos pesquisados melhoraram a aprendizagem em geral sobre a 

temática abordada. O lúdico é um instrumento eficaz na melhoria da 

aprendizagem, pois ampliou a participação, a compreensão e o prazer do aluno 

em aprender, potencializando a capacidade de exploração e de construção do 

conhecimento. Conclui-se que houve uma considerável melhoria no 

conhecimento teórico e prático relacionado à alimentação correta e equilibrada, 

lançando luz sobre os desafios de se utilizar com mais frequencia essa 

ferramenta no ensino, além de ser um campo aberto às novas pesquisas e 

produções científicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Lúdico: uma ferramenta no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Lúdico; Ciências; Conhecimento; Metodologia; Ensino. 

Resumo: O ensino de Ciências tem levado muitos educadores à reflexão, já que 

uma parte dos alunos conclui o ensino fundamental com pouco conhecimento 

significativo nesta disciplina. Propõem-se neste trabalho, modelos de jogos e 

atividades lúdicas, voltados para o conhecimento dos Nutrientes e Sistema 

Digestório, fazendo uso de imagens, descrições e conceitos e utilizando recursos 

didáticos acessíveis e de fácil confecção. Espera-se que, com esta metodologia, 

atrelada ao conhecimento científico o aluno construa um conhecimento 

significativo e que sua permanência em sala de aula seja efetiva e facilitadora. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE SOMBRIO VOLPATO MATEUS 

ORIENTADOR: Maria Aparecida Sert 

IES: UEM 



Artigo  
Título: Consciência e ações no descarte correto do lixo 

Palavras-chave: material reciclável; resíduos sólidos; sensibilização; 

sustentabilidade. 

Resumo: O presente projeto teve o objetivo de conscientizar os alunos 

matriculados no 6° ano A e B do Colégio Estadual Paiçandu, sobre a questão 

ambiental, a coleta seletiva, e o descarte correto dos resíduos sólidos em nosso 

dia a dia. Todas as ações visaram a redução do volume do lixo em nosso meio 

ambiente. Com atividades educativas e efetivas dentro do contexto escolar, 

buscou-se despertar nos alunos e na comunidade uma consciência críticas em 

relação ao descarte correto dos resíduos e a promoção de hábitos cotidianos de 

separação destes, selecionando os materiais recicláveis, orgânicos e rejeitos, 

bem como a destinação correta dos mesmos. A metodologia empregada buscou 

promover e incentivar o debate, a construção do conhecimento e a reflexão sobre 

as questões ambientais para a sensibilização da comunidade escolar, utilizando-

se para isto de questionamentos, observações, visitas, fórum de debates, 

pesquisas e atividades práticas como a produção de papel reciclado e a 

confecção de objetos úteis a partir de material reciclável, propiciando a interação 

entre teoria e prática. O encerramento se deu com uma exposição, destinada à 

comunidade escolar, de todo o material produzido durante a realização das 

atividades, visando a divulgação do projeto e promoção da consciência 

ambiental. Os alunos participantes mostraram entusiasmo e empenho durante o 

desenvolvimento dos trabalhos realizados participando de forma efetiva, sempre 

demonstrando compreensão e o envolvimento necessário de para uma 

sensibilização efetiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Consciência e ações no descarte correto do lixo 

Palavras-chave: Educação ambiental; reciclagem; resíduos sólidos. 

Resumo: Na sociedade atual, a produção excessiva de resíduos transforma-se 

em um problema de saúde pública e provoca o esgotamento dos recursos 

naturais. O presente projeto oportuniza uma discussão sobre a questão 

ambiental, sobretudo a respeito do descarte dos resíduos sólidos e aborda a 

coleta seletiva como uma alternativa para a redução do volume de lixo. Por meio 



de ações educativas e efetivas dentro do contexto escolar, pretende-se, 

despertar nos alunos e na comunidade uma consciência crítica em relação ao 

descarte correto dos resíduos e a promoção de hábitos cotidianos de separação 

dos resíduos em materiais recicláveis, compostagem e rejeitos, bem como a 

destinação correta dos mesmos. A metodologia empregada busca promover o 

incentivo ao debate, a construção do conhecimento e a reflexão sobre as 

questões ambientais para a sensibilização das comunidades atingidas, 

utilizando-se para isto de questionamentos, observações, visitações, fórum de 

debates, pesquisas e atividades práticas como a produção de papel reciclado e 

a confecção de objetos úteis a partir de material descartado. No encerramento 

das atividades será organizada uma exposição com o material produzido e as 

pesquisas efetuadas destinada à comunidade escolar com o intuito de 

divulgação do conceito do projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSIMEIRE LOPES DE OLIVEIRA THOMAZINI 

ORIENTADOR: JAMEA CRISTINA BATISTA SILVA 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: Lixo no Ambiente Doméstico: Descarte, Reutilização e Reciclagem de 

Materiais Orgânicos 

Palavras-chave: ações ambientais; lixo orgânico; reciclagem; reaproveitamento 

Resumo: O presente trabalho se constitui na apresentação dos resultados 

obtidos com a proposta de implementação na escola, decorrente do programa 

de desenvolvimento educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná, desenvolvido durante os anos de 2010 a 2012. Proposta esta que 

objetivou levar os alunos e a comunidade escolar como um todo, a repensar seus 

conceitos e rever atitudes no que diz respeito ao manejo, descarte, a reciclagem 

e a reutilização do lixo orgânico doméstico. Assim, através do desenvolvimento 

de diferentes atividades, dispostas em três unidades distintas, os alunos foram 

levados a refletir sobre os problemas ambientais que afetam consideravelmente 

sua vida, de sua comunidade e do ambiente, sensibilizando-os com o intuito de 

provocar uma mudança de comportamentos, hábitos e atitudes em relação aos 



resíduos orgânicos domésticos produzidos por suas famílias. Para tanto as 

ações desenvolvidas estiveram embasadas na sensibilização e na criatividade, 

a fim de mobilizar os educandos, estimulando-os a mudarem suas atitudes em 

relação ao ambiente, do próprio entorno e alcance. As ações desenvolvidas 

contribuíram para uma aprendizagem significativa, despertando nos alunos 

envolvidos espírito colaborativo e de responsabilidade compartilhada, levando-

os à compreensão de conceitos e à realização de oficinas onde puderam 

aprofundar e vivenciar questões associadas ao tema reciclagem e/ou 

reaproveitamento dos resíduos orgânicos domésticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Lixo no Ambiente Doméstico: descarte, reutilização e reciclagem de 

materiais orgânicos 

Palavras-chave: ações ambientais, lixo orgânico, reciclagem, reaproveitamento 

Resumo: A necessidade crescente de ações ambientais vinculadas à 

sustentabilidade do planeta e à preocupação de que estas ações estejam 

presentes em todas as etapas da educação do aluno, fazem com que a escola 

repense seu papel de agente formador e transformador de opiniões em relação 

à conscientização e envolvimento com as questões ambientais. Ela deve propor 

ações diferenciadas que estimulem a comunidade escolar a repensar conceitos 

e rever atitudes no que diz respeito ao descarte, a reciclagem e a reutilização do 

lixo orgânico doméstico. Assim este caderno pedagógico propõe atividades de 

sensibilização ambiental e o trabalho com a reciclagem e reutilização de 

materiais orgânicos domésticos a serem desenvolvidas junto aos alunos do 

Colégio Estadual Campos Sales com o intuito de produzir recursos que 

sensibilizem e mobilizem a comunidade escolar para ações concretas e 

possíveis em relação ao ambiente. Espera-se que as ações a serem 

desenvolvidas motivem os educandos para uma mudança de atitude em relação 

ao ambiente, despertando-os para a responsabilidade, o conhecimento e o bom 

senso em relação à problemática do lixo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROSINEI APARECIDA ESCARMANHANI RODRIGUES 



ORIENTADOR: ADRIANA GALLEGO MARTINS 

IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Alimentar-se bem para viver melhor 

Palavras-chave: hábitos alimentares; alimentação; adolescência; dieta; saúde. 

Resumo: Esta pesquisa foi realizada através do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE 2010) do Estado do Paraná e objetiva, expor os resultados 

obtidos através da implementação de as atividades desenvolvidas com 

adolescentes, referente aos hábitos alimentares considerados adequados e sua 

importância para a saúde na vida adulta. O que conduziu a esta pesquisa, foi a 

observância do alto consumo de alimentos pouco nutritivos e também aos dados 

do crescente aumento da obesidade e em consequência, a ocorrência de 

doenças crônicas não transmissíveis e de acordo com as pesquisas, em muitos 

casos, está atrelada a alimentação inadequada. Optou-se por utilizar diversos 

encaminhamentos metodológicos organizados em forma de Unidade Didática 

para abordar o tema do conteúdo de Ciências - Nutrição, tendo por objetivo a 

conscientização para a escolha de alimentos saudáveis para compor a dieta 

diária. O tema proposto foi desenvolvido com alunas pertencentes a 7ª série (8º 

Ano) do Ensino Fundamental, período matutino, do Colégio Estadual Professor 

Bento Munhoz da Rocha Neto - EFMP de Paranavaí - PR. Os resultados obtidos 

apontam para mudanças no comportamento alimentar das envolvidas e 

consequentemente na melhoria da qualidade de vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ALIMENTAR-SE BEM PARA VIVER MELHOR 

Palavras-chave: hábitos alimentares; alimentação; adolescência; dieta; saúde. 

Resumo: Hábitos alimentares adequados na adolescência proporcionam saúde 

na vida adulta e prevenção de doenças. Dessa forma, este projeto tem por 

objetivo, a conscientização dos benefícios de uma alimentação saudável e o 

conhecimento dos prejuízos de uma dieta inadequada. Serão utilizados diversos 

encaminhamentos metodológicos como: aula expositiva, trabalhos individuais e 

em grupo, pesquisas no laboratório de informática, atividades experimentais, 

filme, vídeos, entrevistas, palestra com nutricionista, seminários. Será abordado 

o tema do conteúdo de Ciências - Nutrição, dando ênfase aos grupos alimentares 



e a função orgânica de cada um, para a escolha de alimentos saudáveis que 

devem fazer parte da alimentação diária. O tema proposto será trabalhado com 

alunos de ambos os sexos, pertencentes a 7ª série, do período matutino, do 

Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto de Paranavaí-Pr, 

envolvendo também em determinados momentos, pais e familiares. Espera-se 

que a participação neste projeto possa proporcionar modificações no 

comportamento alimentar dos envolvidos, visando a prevenção de várias 

doenças crônicas não transmissíveis e a melhoria na qualidade de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ROZELEI MARIA CODOGNO 

ORIENTADOR: Virginia Iara de Andrade Maistro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Diálogos e Reflexões sobre Sexualidade nos Espaços Escolares 

Palavras-chave: Sexualidade; Educação Sexual; Escola; Diálogos; Reflexões. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo criar espaços dentro do 

ambiente escolar para debater e refletir sobre assuntos referentes à sexualidade, 

compreendendo que levar esta discussão para dentro do contexto escolar não é 

nada fácil; além de exigir dos envolvidos uma visão reflexiva de conceitos, de 

superar preconceitos e estereótipos, de lidar com tabus e medos, exige 

principalmente do professor formação necessária para tal. Entendemos que este 

projeto é essencial e de extrema urgência, uma vez que, durante a docência, 

percebeu-se a total falta de informação dos nossos alunos a respeito de temas 

que abordam a sexualidade. Pretendeu-se, por meio deste, oferecer 

informações, promover atividades, resgatar a autoestima e proporcionar 

conhecimentos que permitam a construção de valores e atitudes de oitenta e 

cinco alunos do oitavo ano de uma escola pública do estado do Paraná. Este 

projeto foi desenvolvido por meio de diálogos, reflexões, dramatizações, 

dinâmicas, leituras de textos e de reportagens de jornais e revistas, filmes, 

confecção de cartazes e outros. Diante das atividades realizadas percebeu-se 

que ocorreu uma maior aproximação entre os envolvidos, troca de 



conhecimentos, esclarecimentos de dúvidas e proporcionou à maioria dos 

adolescentes reflexões dos valores e da sexualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Diálogos e Reflexões sobre Sexualidade nos Espaços Escolares 

Palavras-chave: Sexualidade;Educação Sexual;Escola;Diálogos. 

Resumo: Este é um Projeto de Trabalho voltado para adolescentes da 7ª série 

ou 8º ano de uma escola pública do Estado do Paraná, tendo como objetivo levar 

informações e refletir sobre temas relacionados à sexualidade. A sexualidade é 

um processo em construção, faz parte da formação da cidadania e é de grande 

importância o debate e reflexão com a comunidade escolar, pois ela é 

manifestada em nossas vidas desde quando nascemos até à nossa morte. A 

escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez 

que os pais alegam não se sentirem preparados para falar com seus filhos e 

assim, os professores seriam as pessoas indicadas para tratarem desses 

assuntos permitindo que os alunos exponham sentimentos, dúvidas e 

ansiedades. Pretende-se desenvolver atividades diversas como diálogos, 

dinâmicas, entrevistas, dramatizações, leituras diversas, vídeos, e outros, 

utilizando metodologia dialógica e participativa, compartilhando conhecimentos, 

esclarecendo dúvidas, desmistificando a temática e discutindo mitos, tabus e 

preconceitos; na busca do conhecimento científico, elaborando argumentos 

fundamentados, organizando o conhecimento de uma forma contextualizada, 

possibilitando ao aluno agir em diferentes situações do cotidiano, ampliando a 

compreensão sobre a realidade e a exercer a sua cidadania. Espera-se que este 

trabalho possa servir de base para elaboração de novos projetos, dinâmicos, 

criativos e eficientes, na abordagem do tema que é, ao mesmo tempo, simples 

e profundo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SALETE ORELLES DE WITT 

ORIENTADOR: Rose Meire Costa Brancalhao 

IES: UNIOESTE 

Artigo  



Título: Células Procarióticas: Bactérias no Corpo Humano 

Palavras-chave: Palavras-chaves: Ensino; ciências; células; lúdico. 

Resumo: Ao ensinar o conteúdo células, como a procariótica percebe-se a 

dificuldade que os alunos encontram na sua compreensão. Grande parte dessa 

dificuldade decorre do fato destes micro-organismos não serem visíveis a olho 

nu. Assim, o conhecimento destes organismos microscópicos requer o uso de 

ferramentas didáticas que possibilitem dar significado ao seu estudo, de forma a 

aproximá-los da realidade vivenciada dos alunos. Neste sentido, foi desenvolvida 

a unidade didática “Células Procarióticas: Bactérias no Corpo Humano” no 

Projeto de Implementação Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 

Educacional, do Estado do Paraná, de forma a se buscar alternativas didático-

pedagógicas para facilitar a compreensão de conteúdos científicos no ensino de 

ciências. A unidade apresenta diversas atividades lúdicas que buscam facilitar o 

entendimento do conteúdo de células procarióticas, com ênfase nas bactérias do 

corpo humano. Esta unidade foi aplicada a alunos de sétima série da Escola 

Estadual Cândido Portinari, no município de Ampére Estado do Paraná. E como 

resultado foi observado grande interesse e dedicação dos alunos na sua 

realização. Neste sentido, o uso de atividades práticas que exploram a ludicidade 

foi importante na compreensão do conteúdo proposto na unidade pedagógica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Células Procarióticas: Morfologia e Bactérias no Corpo Humano 

Palavras-chave: Ciências; células procarióticas; bactérias; lúdico. 

Resumo: A presente unidade didática tem como objetivo buscar alternativas 

didático-pedagógicas para facilitar a compreensão e assimilação de conteúdos 

científicos no ensino de ciências. Ao ensinar o conteúdo células, em especial, a 

procariótica percebe-se a dificuldade que os alunos encontram na sua 

compreensão. Grande parte dessa dificuldade decorre do fato destes 

microorganismos não serem visíveis a olho nu. Para compreender a dinâmica 

destes fascinantes organismos microscópicos requer o uso de ferramentas 

didáticas que os aproximam da realidade vivenciada dos alunos. Neste sentido, 

esta unidade desenvolveu uma série de atividades lúdicas para que o professor 

possa utilizar durante o ensino de células procarióticas, de forma a facilitar seu 



trabalho pedagógico, possibilitando aulas mais atrativas e interessantes 

contribuindo para um aprendizado significativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SHEILA GONCALVES MACLEOD 

ORIENTADOR: Juliana Bello Baron Maurer 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: A aplicabilidade das plantas medicinais como recurso didático 

pedagógico na comunidade escolar. 

Palavras-chave:  
Resumo: Este projeto teve como objetivo principal inovar a tradicional aula de 

Ciências,tornando-a mais atrativa, motivadora e dinâmica, utilizando os 

conhecimentos sobre as plantas medicinais como recurso didático-pedagógico. 

O presente trabalho consistiu no aprimoramento dos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre as plantas medicinais, através de várias atividades que se iniciaram 

com uma entrevista realizada pelos alunos com seus familiares e amigos, acerca 

do conhecimento que possuíam sobre as plantas medicinais. A partir do 

resultado das entrevistas, pode-se conhecer as plantas mais citadas, e após 

foram realizadas pesquisas no laboratório de informática e na biblioteca sobre o 

histórico, os efeitos e as formas de utilização das plantas medicinais. Esta etapa 

mostrou aos alunos a importância da biodiversidade e da conservação. A 

segunda atividade foi a montagem do glossário com os termos sobre os efeitos 

e forma de utilização dessas plantas. No estudo da morfologia e a classificação 

dessas plantas, os alunos puderam produzir maquetes de raízes, flores, frutos e 

sementes. Dentro deste estudo foi criada a carpoteca, que é uma biblioteca de 

sementes e também foi produzido um herbário, que é uma coleção de excicatas, 

isto é, partes de plantas desidratadas e classificadas. As atividades práticas 

realizadas no laboratório de Ciências foram muito reveladoras, evidenciada pelo 

grande interesse dos alunos por essas atividades. Neste ambiente, os alunos 

tiveram a oportunidade de aprender como se trabalha dentro de um laboratório, 

através das normas de biossegurança. Os alunos conheceram alguns reagentes 



e vários tipos de vidrarias utilizados em laboratórios. Os alunos receberam o 

protocolo com informações para a realização das práticas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A aplicabilidade das plantas medicinais como recurso didático-

pedagógico na comunidade escolar. 

Palavras-chave: plantas medicinais;etnobotânica;biodiversidade 

Resumo: Este tema vem utilizar as plantas medicinais como recurso didático-

pedagógico, para trazer movimento as aulas de Ciências. Este caderno está 

dividido em 3 unidades, sendo a primeira unidade o laboratório de etnobotânica, 

com aspectos teóricos sob plantas medicinais, atividades práticas e pesquisa de 

campo.Na segunda unidade temos o laboratório de biodiversidade e 

conservação, com a criação da carpoteca e do herbário. A terceira unidade é 

sobre laboratório experimental de ciências, com nove atividades laboratoriais, 

cujo objetivo é introduzir o aluno na investigação científica, fazendo com que o 

aluno passe a ter pensamento e comportamento investigatório. São 

metodologias simples e acessíveis que propiciarão ao aluno estímulo a 

criatividade, motivação, prazer e satisfação e também a valorização de suas 

aptidões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SILMARA RUIZ 

ORIENTADOR: Cristina Lucia Sant'Ana Costa Ayub 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: GRAVIDEZ PRECOCE E A SEXUALIDADE FEMININA 

Palavras-chave: Sexualidade; gravidez precoce; decisões; informações; 

orientações. 

Resumo: O projeto, “Gravidez precoce e a sexualidade feminina\" vem de 

encontro com a necessidade de se atender às preocupações, curiosidades e 

ansiedades das nossas estudantes adolescentes. O objetivo do projeto foi 

elaborar e implementar uma Unidade Didática, com vistas a informar e orientar 

esse público no que se refere a melhor compreender e “tomar decisões” quanto 



à sua sexualidade, pois nota-se que a prática sexual vem acontecendo cada vez 

mais cedo entre os adolescentes e, muitas vezes, ocorre sem orientação. A 

Unidade Didática foi constituída por textos, dinâmicas, recortes de jornais e 

entrevistas, e direcionado ao professor, com o intuito de oferecer melhor 

embasamento para as suas práticas educacionais. Muito se aprendeu nesse 

projeto, dúvidas foram sanadas, conceitos foram formados, informações seguras 

foram repassadas e orientações foram dadas. Obteve-se a maior e melhor 

argumentação sobre a sexualidade por parte das adolescentes envolvidas no 

projeto. O conhecimento foi enfatizado por meio de: exposições orais, visuais, 

dinâmicas, teatro, entrevista e outros. Houve um importante fortalecimento no 

trabalho em equipe, as adolescentes obtiveram maior interação no grupo e com 

isso a comunicação aumentou, o que fez com que o objetivo do projeto tenha 

sido atingido e de forma relevante, colaborado com a escola nesse sentido. A 

maior comunicação fez a diferença no aprendizado. Pelos questionamentos e 

trocas de experiências desenvolvidas no GTR (Grupo de Estudo em Rede), cada 

professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná participante 

contribuiu com suas opiniões sobre o projeto e sua implementação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GRAVIDEZ PRECOCE E A SEXUALIDADE FEMININA 

Palavras-chave: Gravidez Precoce; Sexualidade Feminina; Orientações 

Didático-pedagógicas; Dinâmicas. 

Resumo: A motivação da pesquisa vem de encontro com interesse de averiguar 

as possibilidades de elaboração de métodos mais incisivos e perspicazes na 

abordagem dentro da escola, de temas delicados e envoltos em tabus culturais, 

como a gravidez precoce e a sexualidade feminina. Sabendo que o entendimento 

do tema pode trazer transformações positivas para a perspectiva futura das 

meninas em situação escolar, assim como a segurança de sua saúde sexual e 

o seu pleno desenvolvimento enquanto indivíduo em todas as fases de sua vida. 

Destaca-se também a função fundamental do professor que incide em promover 

a autonomia por meio da democratização da informação do aluno, previstos 

constitucionalmente. O tema “Gravidez Precoce” traz consigo diversas 

discussões que podem ser abordadas metodologicamente pelo professor, como 

questões relativas, ao aborto, violência sexual, gravidez causada por estupro, 



aspectos hormonais, mudanças morfofisiológicas do corpo (acompanhamento 

médico e amamentação), o papel feminino na criação/educação de um filho, e 

secundarização do papel masculino na criação/educação de um filho na 

sociedade atual, questões relativas a prevenção como métodos contraceptivos, 

implicações na fase de amadurecimento e da liberdade da adolescente. A 

metodologia consiste em pesquisas bibliográficas e criação de atividades que 

levem a reflexão diante o tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SILVANA DALAGUA 

ORIENTADOR: Rodrigo de Souza Poletto 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA DOCENTE NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS: ABORDANDO OS RECURSOS HÍDRICOS 

Palavras-chave: Ciências; Metodologias; Aprendizagem, Recursos Hídricos; 

EJA. 

Resumo: Insere-se o trabalho na pesquisa sobre metodologias no ensino de 

Ciências. Tem como objetivo propor ações pedagógicas no ensino da disciplina 

com o uso das tecnologias da informação, explorando o tema água, com alunos 

do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Fundamental, do 

Colégio Estadual Barão do Rio Branco, de Assaí – PR. A relevância da 

contribuição para o ensino de Ciências está na busca da sintonia dos métodos 

de ensino da disciplina com os recursos tecnológicos à disposição do professor, 

bem como na familiarização dos alunos com esses meios. Desse modo, 

abordou-se, com a mediação do professor, a questão dos recursos hídricos, com 

o uso do computador, TV multimídia, vídeos e livros didáticos, em via de mão 

dupla: a apresentação dinâmica dos conteúdos, inseridos em um mundo em 

constante transformação e o uso da informática em sala de aula, o que, para 

muitos alunos da EJA, constituiu-se numa introdução ao uso do computador. A 

discussão dos dados mostra uma conscientização maior em relação à questão 

da sustentabilidade dos recursos hídricos, bem como do papel do uso do 

computador para a construção do conhecimento. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Uso de Novas Tecnologias na Prática Docente no Ensino de Ciências: 

abordando os recursos hídricos 

Palavras-chave: Recursos Tecnológicos; Água; Recursos Hídricos. 

Resumo: A presente Unidade Didática é composta de uma breve 

fundamentação teórica acerca da utilização das novas tecnologias no processo 

de ensino e aprendizagem e sugestões de atividades práticas para deixar as 

aulas de ciências mais interessantes e dinâmicas. Com estratégicas 

pedagógicas adequadas à mediação do professor, pretendemos contribuir para 

que o aluno aprenda os conteúdos científicos de forma significativa diante de um 

mundo em constante transformação. Para tanto, elegemos a TV multimídia, o 

computador e a internet para a presente implementação, de forma a mostrar qual 

a importância desses recursos para o processo de ensino e aprendizagem. 

Abordaremos os recursos hídricos refletindo sobre os impactos das ações 

humanas locais e estaduais, propondo aos alunos alternativas de mudanças 

para o uso responsável e sustentável da água. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SILVANA MARIA BARTH 

ORIENTADOR: Mateus Luiz Biancon 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE RESSIGNIFICAÇÃO DA 

SEXUALIDADE: Trabalhando com a Comunidade Escolar Castro Alves de 

Pinhalão. 

Palavras-chave: grupo de estudos; professores; alunos; ressignificação; 

sexualidade. 

Resumo: Atualmente, muitas famílias têm dificuldades em educar 

adequadamente seus filhos em relação à sexualidade e quando estes chegam à 

escola, estão cheios de curiosidades, dúvidas e idéias distorcidas a esse 

respeito. Torna-se então necessário, a escola ajudar a educar sexualmente 

estes cidadãos e, para isto, os educadores devem estar preparados para 



trabalhar a sexualidade e os valores, levando seus alunos a perceberem e 

respeitarem o outro. Como a grande maioria dos professores sente-se 

despreparada para tratar do assunto sexualidade em sala de aula, muitas vezes 

por não terem tido uma conversa saudável em família e discussões a respeito 

da temática durante a Formação Inicial, direcionou-se os estudos do PDE a este 

tema, buscando assim, formas para superar as dificuldades enfrentadas por 

professores e alunos. O presente Projeto de Intervenção Pedagógica foi 

desenvolvido na Escola Estadual Castro Alves - Ensino Fundamental, em 

Pinhalão, através de um Grupo de Estudos, com a participação de Professores 

e Funcionários, e teve como base textos e artigos científicos de diversos autores 

da área de Educação Sexual e, durante o mesmo, foram propostas atividades 

para serem aplicadas aos alunos, para que assim, tenha-se a oportunidade de 

mostrar aos adolescentes, a importância do respeito às diferenças e aquisição 

do hábito dos debates e reflexões a respeito de ética, políticas e educação para 

formação de sujeitos críticos, com condições de compreender e viver 

positivamente sua sexualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE RESSIGNIFICAÇÃO DA 

SEXUALIDADE Trabalhando com a Comunidade Escolar Castro Alves de 

Pinhalão. 

Palavras-chave: Sexualidades;Educação Sexual; Formação de Professores; 

Família. 

Resumo: Muitas famílias têm dificuldades em educar seus filhos em relação à 

sexualidade e quando chegam à escola, cheios de curiosidades e idéias 

distorcidas a respeito, torna-se necessário, ajudar a educar sexualmente estes 

cidadãos e para isto, os educadores devem estar preparados para trabalhar a 

sexualidade e os valores. A grande maioria dos professores sente-se 

despreparados para tratar do assunto sexualidade em sala de aula, muitas vezes 

por não terem tido uma conversa saudável em família e discussões a respeito 

da temática durante a Formação Inicial, pensou-se então em direcionar os 

estudos do PDE a este tema, buscando formas de superar as dificuldades 

enfrentadas por professores e alunos. O presente material didático será utilizado 

na Escola Estadual Castro Alves, através de um Grupo de Estudos, com a 



participação de Professores, Pais e Funcionários e terão como base textos e 

artigos científicos de diversos autores da área de Educação Sexual, durante o 

mesmo, serão propostas atividades a serem aplicadas aos alunos, tendo assim, 

a oportunidade de mostrar aos adolescentes, a importância do respeito às 

diferenças e reflexões a respeito de ética, políticas e educação para formação 

de sujeitos críticos, com condições de compreender e viver positivamente sua 

sexualidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SIMONE SAIONARA SCHULTZ ROTTAVA 

ORIENTADOR: ONILDES MARIA TASCHETTO 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Literatura, arte e ciências em uma perspectiva investigativa. 

Palavras-chave: iteratura; Literatura,ciências, arte, ensino por investigação. 

Resumo: O presente trabalho propõe uma interação entre a literatura infanto-

juvenil, a arte e a ciência tendo como metodologia o ensino por investigação. A 

proposta é trabalhar a reprodução das Angiospermas a partir da leitura do livro 

“O Menino do dedo Verde”. Este trabalho busca a reflexão do uso da literatura 

no ensino de ciências abordando os conceitos científicos a partir de atividades 

lúdicas e promovendo a autonomia da aprendizagem através do ensino por 

investigação. Ciência e literatura apesar de suas especificidades quando postas 

em interação intercruzam o conhecimento científico e o literário possibilitando 

um caminho à interdisciplinaridade. A utilização da literatura pode estimular o 

estudo de temas científicos contribuindo com a formação do imaginário, a 

construção da competência da escrita, da leitura e da interpretação bem como 

estimular a criatividade e a criticidade potencializando desta maneira a 

aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: LITERATURA, ARTE E CIÊNCIAS NUMA PERSPECTIVA 

INVESTIGATIVA. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências-Literatura-Arte-Problematização. 



Resumo: A aprendizagem significativa no ensino de Ciências implica no 

entendimento de que o estudante aprende conteúdos científicos escolares 

quando lhes atribui significados. Isso põe o processo de construção de 

significados como elemento central do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a construção de significados pelo estudante é o resultado de uma 

complexa rede de interações com o estudante, os conteúdos científicos 

escolares e o professor de Ciências como mediador do processo de ensino e 

aprendizagem. Diante deste quadro, propõe-se a utilização de literatura e a arte 

aliadas ao ensino por investigação tendo como foco o livro de literatura infanto 

juvenil “O Menino do Dedo Verde” como estratégias para contribuir com a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem em Ciências. O objetivo é 

proporcionar aos educadores o desenvolvimento de atividades diferenciadas 

para trabalhar com alunos da 6ª série/7º ano baseadas no livro infanto-juvenil, 

utilizando-se da literatura e arte para instaurar o ensino por investigação em sala 

de aula com o conteúdo estruturante Biodiversidade, tendo como foco a 

reprodução das Angiospermas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SOELY FATIMA FORNAZARI 

ORIENTADOR: Jocicleia Thums Konerat 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

E 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO – HÁBITOS – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Resumo: Este estudo teve como objetivo promover no ambiente escolar 

mudanças nos hábitos alimentares de escolares. Propõe-se uma abordagem 

teórico e pratica sobre a questão da educação alimentar ou nutricional no 

contexto de escolares, ou seja, através do conhecimento nutricional estimular ao 

consumo de alimentos saudáveis. Crianças e adolescentes saudáveis estão 

mais motivados a aprender. A proposta busca desenvolver estratégias 

pedagógicas adequadas na abordagem de conteúdos da disciplina de Ciências 

relacionados ao desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, além de um 



melhor aproveitamento dos alimentos com receitas alternativas, fortalecendo o 

papel da escola no desenvolvimento, crescimento, aprendizagem, rendimento 

escolar e contribuindo para uma alimentação adequada e consequentemente 

uma melhoria na qualidade de vida dos alunos e seus familiares. A metodologia 

utilizada foi através de pesquisas, palestras, vídeos e produção de material pelos 

próprios alunos, motivando a aprendizagem e a participação de todos de forma 

criativa e agradável. A amostra foi composta por 32 alunos do Ensino 

Fundamental, sendo 14 meninos e 18 meninas, com idades entre 10 e 11 anos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

E MELHOR APROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS 

Palavras-chave: Alimentação saudável;educação alimentar;práticas. 

Resumo: A unidade didática visa promover no ambiente escolar mudança nos 

hábitos alimentares. Portanto, propõe-se uma abordagem teórica e prática sobre 

a questão da educação alimentar ou nutricional no contexto escolar. Sabemos 

que a escola, pode, através da educação, modificar os hábitos alimentares dos 

alunos, ou seja, através do conhecimento nutricional estimular ao consumo de 

alimentos saudáveis. Crianças e adolescentes saudáveis estão mais preparados 

e motivados a aprender. A proposta busca desenvolver estratégias pedagógicas 

adequadas na abordagem de conteúdos da disciplina de Ciências relacionados 

ao desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, além de um melhor 

aproveitamento dos alimentos com receitas alternativas, fortalecendo o papel da 

escola na formação de hábitos alimentares saudáveis aumentando o 

desenvolvimento, crescimento, aprendizagem, rendimento escolar e 

contribuindo para uma alimentação adequada e melhoria na qualidade de vida 

dos alunos e da comunidade onde se inserem. A metodologia utilizada será a 

pesquisa-ação, palestras, vídeos e confecção de material pelos próprios alunos, 

motivando o ensino-aprendizagem e a participação de todos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE GARANHANI DE SOUZA 

ORIENTADOR: Maria das Gracas Neves Correa 



IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O estudo da química com a sua história no ensino fundamental 

Palavras-chave: Ciência química; Evolução; Alquimistas; História; Sociedade. 

Resumo: Esta produção didática tem como objetivo principal levar todos os 

alunos desde as séries iniciais do ensino fundamental, a observar a 

transformação que ocorreu dentro da ciência química no decorrer dos tempos 

partindo da descoberta do fogo, do próprio homem fazendo uso da química que 

existe na natureza, passando pelos alquimistas e todos os grandes estudiosos 

que contribuíram para o estudo e evolução dessa ciência até os dias atuais. 

Demonstrando assim que ocorreu um grande desenvolvimento não só dentro da 

ciência química como toda uma sociedade evoluiu paralelamente com ela ao 

longo do tempo. As atividades propostas e aplicadas podem ser entendidas 

como situações que tiveram como objetivo levar o aluno a se envolver com a 

ciência química através de sua história, onde ele aprende observando, 

realizando atividades , experimentando, errando, interagindo com os colegas 

expondo seu ponto de vista, suas suposições, os resultados experimentais, etc. 

Enfim tudo foi proporcionado e desenvolvido com o intuito de envolver todos os 

educandos nessa ciência a partir de sua história, ficando mais fácil entender 

assim os conteúdos propostos e identificar todas as contribuições que a química 

trás para nossa sociedade atual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O estudo da Quimica no ensino de ciências 

Palavras-chave: Química; História; Evolução. 

Resumo: Levar os educandos a compreenderem como é importante conhecer 

a hitória de uma ciência como a química desde as séries iniciais,visto que eles 

estão vivenciando somente uma parte bastante superficial da disciplina pelo 

pequeno espaço de tempo que entram em contato, que geralmente é de um 

semestre.assim podemos criar situações para que os alunos das séries iniciais 

do ensino fundamental possam ser inseridos na química através de sua história 

e consequente evolução . 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE VELASQUE ARAUJO SARACHE 

ORIENTADOR: Rodrigo de Souza Poletto 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS: com o Uso de 

Tecnologias Educacionais Inovadoras 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Tecnologia; Metodologia. 

Resumo: Inserido na área de Ensino e Aprendizagem de Ciências com o uso de 

tecnologias educacionais, o estudo objetiva a reflexão quanto à inserção e 

adequação dos recursos da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) 

para o ensino da disciplina. A relevância da contribuição estriba-se na 

constatação da presença das mídias na vivência cotidiana dos alunos, fato do 

qual, segundo se entende, a escola não pode passar ao largo, mas de que deve 

valer-se, utilizando-se desses recursos como ferramentas pedagógicas. A 

familiaridade e adesão dos jovens às TICs evidenciam o grande potencial 

pedagógico desses meios, com a mediação do professor. Focalizam-se 

especialmente os usos feitos do computador ligado à internet, temática sobre a 

qual foram coletados dados por meio de um questionário, antes e depois das 

ações de intervenção na escola. Os resultados pós-implementação revelaram 

um uso mais proveitoso dos recursos tecnológicos como ferramentas de 

construção do conhecimento, além de outros aspectos positivos para a utilização 

pedagógica dos meios enfocados. Assim, com as orientações dadas durante a 

proposta de implementação na escola sobre metodologia de pesquisa na 

internet, os resultados apontaram, por exemplo, para um uso mais freqüente do 

computador para pesquisas escolares, bem como da compreensão de pesquisa 

como estudo e reelaboração do material pesquisado, em lugar de cópia e 

colagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS COM O USO DE 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS INOVADORAS 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Tecnologia; Metodologia. 



Resumo: O Ensino de Ciências por meio do uso de Tecnologias Educacionais 

inovadoras precisa ser repensado no âmbito escolar. Diante deste contexto, 

propomos pesquisar de qual forma planejar aulas de Ciências usando os 

recursos tecnológicos, a fim de enriquecer a metodologia do professor e tornar 

a aprendizagem mais significativa para os estudantes do Ensino Fundamental. 

O objetivo principal é reconhecer e selecionar sítios educacionais como 

ferramenta pedagógica no contexto escolar e sua aplicabilidade nas aulas de 

Ciências, contribuindo para motivação dos alunos, bem como no enriquecimento 

da metodologia de ensino e melhoria no processo de ensino e aprendizagem. 

Com o intuito de atingi-lo, desenvolveremos ações com envolvimento dos alunos 

da 8ª série do Ensino Fundamental. Para tanto elaboraremos atividades com os 

alunos utilizando recursos tecnológicos na apresentação de conteúdos de 

Ciências. Após coleta de dados empíricos, estes serão analisados e socializados 

na Escola, enfatizando a superação das dificuldades no Ensino de Ciências. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: SUMAIA NASSAR 

ORIENTADOR: Sabrina Grassiolli 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Obesidade X Qualidade de Vida: a escola como promotora de saúde. 

Palavras-chave: obesidade; adolescentes; hábitos alimentares; prevenção da 

obesidade 

Resumo: Ingestão excessiva de carboidratos e lipídios, associado ao 

sedentarismo são elementos centrais na instalação de obesidade entre crianças 

e adolescentes. A escola cumpre um importante papel social e como promotora 

e disseminadora do conhecimento deve incentivar a prática de hábitos 

alimentares e físicos saudáveis, atuando no combate a epidemia de obesidade 

entre os jovens. O presente artigo considera os resultados de uma 

implementação pedagógica que teve como objetivo identificar a incidência de 

obesidade entre os estudantes dos 9ºs anos do Colégio Estadual Professor 

Milton Benner-EFM, município de Wenceslau Braz, Paraná, no ano de 2011 e 

destaca a importância de hábitos de vida saudáveis na adolescência para 



combater a obesidade. Para esta intenção optou-se por uma pesquisa 

exploratória quanti-qualitativa, aplicação de questionário estruturado para 

analisar hábitos alimentares e nível de atividade física, estimativas de 

parâmetros biométricos, apresentação da anatomia e fisiologia do trato 

digestório, registro alimentar, montagem de mesa alimentar com a participação 

de uma nutricionista e elaboração de um jornal da saúde, além de constatar a 

presença de 20% de sobrepeso e 8,8% de obesidade independente do sexo, de 

um total de 80 alunos avaliados. O trabalho desenvolvido evidenciou a 

contribuição das aulas de ciências por meio da indução científica, qual seja a 

partir de reflexões, relação de causas e interpretações que estabeleceram o 

interesse, conhecimento e atitudes benéficas à qualidade de vida entre os 

adolescentes, considerando-os assim como sujeitos autônomos e responsáveis 

por sua própria história. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Obesidade X Qualidade de Vida: a escola como promotora de saúde. 

Palavras-chave: escola; obesidade; adolescente; saúde. 

Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é contribuir para a formação de um 

estilo de vida saudável, orientando o adolescente quanto aos fatores que podem 

causar a obesidade, enfatizando suas implicações à saúde e qualidade de vida, 

como medida de prevenção. Para que ocorra a interiorização do processo 

ensino-aprendizagem, os temas abordados estão distribuídos em capítulos 

nesta Unidade no formato de cartilha, com ligação ao eixo principal obesidade. 

Questionário para análise de hábitos de vida e registro alimentar apresenta-se 

em apêndice, e dados para avaliação biométrica, inseridos no texto. E, para 

compreensão do estudo, teremos sugestões de reflexões e atividades práticas 

contextualizadas, comunicados através do diálogo, estimulando no aluno a 

crítica e a responsabilidade na tomada de decisões que irá repercutir em sua 

vida futura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: VAINEY MARIA BIANCHINI NETTO 

ORIENTADOR: Bertoldo Schneider Jr. 



IES: UTFPR 

Artigo  
Título: A OLERICULTURA E O PAPEL DA ESCOLA COMO INDUTORA DE 

TRANSFORMAÇÕES NOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS EDUCANDOS E 

SEUS FAMILIARES 

Palavras-chave: Escola; Olericultura; Alimentação saudável; Reeducação 

alimentar 

Resumo: O objetivo central deste artigo consiste em apresentar o projeto 

desenvolvido junto à Escola Estadual João Mazzarotto com o propósito de 

avaliar o papel da escola enquanto indutora de transformações dos hábitos 

alimentares dos educandos e seus familiares. Sua premissa elementar postula 

que a escola reúne as condições necessárias e suficientes para promover a 

transformação dos hábitos alimentares dos educandos e seus familiares, e que 

os educandos podem atuar como multiplicadores dos conhecimentos 

apreendidos. Tendo isto em vista, tomando como escopo a disciplina de 

Ciências, busca-se mostrar aos educadores como desenvolver junto aos 

educandos a olericultura mediante cultivo em miniestufa. A metodologia 

empregada na realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica e de campo, 

tendo tomado como principal referencial o Caderno Pedagógico construído ao 

final do estágio. O mesmo apresenta todas as atividades bibliográficas e de 

campo realizadas, estando dividido em cinco Unidades Temáticas: a UNIDADE 

I visa a apresentação do programa e sua importância na proposição de hábitos 

alimentares saudáveis. A UNIDADE II mostra como construir uma miniestufa. A 

UNIDADE III visa explorar o conceito de solo, sua classificação e sua importância 

no cultivo de alimentos. A UNIDADE IV visa uma introdução ao estudo das 

plantas. Por fim, na UNIDADE V procura-se abordar questões relacionadas ao 

valor nutritivo dos alimentos, bem como uma avaliação dos hábitos alimentares 

dos alunos e suas famílias após o desenvolvimento do programa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A OLERICULTURA E O PAPEL DA ESCOLA COMO INDUTORA DE 

TRANSFORMAÇÕES NOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS EDUCANDOS E 

SEUS FAMILIARES 



Palavras-chave: Olericultura; Escola; Alimentação saudável; Reeducação 

alimentar. 

Resumo: O objetivo central deste Caderno Pedagógico consiste em avaliar o 

papel da escola enquanto indutora de transformações dos hábitos alimentares 

dos educandos e seus familiares. Sua premissa elementar postula que a escola 

reúne as condições necessárias e suficientes para promover a transformação 

dos hábitos alimentares dos educandos e seus familiares, e que os educandos 

podem atuar como multiplicadores dos conhecimentos apreendidos. Tendo isto 

em vista, tomando como escopo a disciplina de Ciências, busca-se neste 

Caderno mostrar aos educadores como desenvolver junto aos educandos a 

olericultura mediante cultivo em miniestufa. A metodologia empregada na 

realização deste caderno foi a pesquisa bibliográfica e de campo. Enfim, cumpre 

dizer que este Caderno Pedagógico está dividido em cinco Unidades Temáticas: 

a UNIDADE I visa a apresentação do programa e sua importância na proposição 

de hábitos alimentares saudáveis. A UNIDADE II mostra como construir uma 

miniestufa. A UNIDADE III visa explorar o conceito de solo, sua classificação e 

sua importância no cultivo de alimentos. A UNIDADE IV visa uma introdução ao 

estudo das plantas. Por fim, na UNIDADE V procura-se abordar questões 

relacionadas ao valor nutritivo dos alimentos, bem como uma avaliação dos 

hábitos alimentares dos alunos e suas famílias após o desenvolvimento do 

programa. 
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Artigo  
Título: TRABALHANDO COM PROJETOS E PROBLEMÁTICAS NA 

FORMAÇÃO DE ALUNOS REFLEXIVOS: O USO DE AGROTÓXICOS E SEUS 

IMPACTOS 

Palavras-chave: agrotóxicos; danos ambientais; saúde humana. 

Resumo: O presente artigo reflete sobre o uso de agrotóxicos e seus impactos 

no meio ambiente e ao homem, através de projetos, estudos e discussões 



realizadas com alunos do 9º Ano da Escola Estadual José Biesdorf do Ensino 

Fundamental localizada no Município de Santa Helena, Estado do Paraná. Sabe-

se que os agrotóxicos são produtos químicos usados na agricultura com a 

finalidade de controlar as pragas agrícolas e consequentemente aumentar a 

produção de alimentos. Porém, cabe salientar que o uso destes produtos poderá 

causar danos ambientais, como a contaminação do ar, das águas, do solo e dos 

seres vivos. Alguns estudos alertam ter resíduos de agrotóxicos em alimentos 

em quantidades superiores aos limites considerados toleráveis e com isso, 

milhares de pessoas poder-se-á intoxicar-se e até morrer em todo o mundo. 

Embora o modelo de agricultura atual dependa do manuseio destes produtos é 

preciso repensar este uso no sentido de adquirir uma vida mais saudável e 

sustentável as gerações presente e futura. Neste trabalho, relaciona-se ao uso 

de agrotóxicos e seus impactos, com a intenção de sensibilizar os educandos 

(alguns dos quais são filhos de agricultores e talvez futuros agricultores) sobre 

os cuidados que dever-se-á ter na manipulação e aplicação destes produtos, 

bem como, os danos ambientais e a saúde humana causada pelos mesmos. Um 

caminho a ser considerado, se fará através da implementação de políticas 

públicas compatíveis e favoráveis à agricultura orgânica, uma vez que, ter-se-á 

de conciliar a produção de alimentos saudáveis (livres de venenos ) ao o respeito 

a natureza. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Trabalhando com projetos e problemáticas ambientais na formação de 

alunos reflexivos: o uso de agrotóxicos e seus impactos 

Palavras-chave: agrotóxicos; danos ambientais; saúde humana 

Resumo: Os agrotóxicos são produtos químicos usados na agricultura desde a 

década de 50 com a finalidade de controlar as pragas agrícolas e 

consequentemente aumentar a produção de alimentos. Apesar de admitirmos 

que tais objetivos foram parcialmente atingidos, é importante ressaltar que o uso 

desses produtos também causaram e causam danos ambientais, com a 

contaminação do ar, das águas, do solo e dos seres vivos. Além disso, foram 

encontrados resíduos de agrotóxicos em alimentos em quantidades superiores 

aos limites considerados toleráveis e milhares de pessoas morreram em diversos 

países devido a intoxicação causada por esses produtos. Embora o modelo de 



agricultura atual dependa do uso dos agrotóxicos, pretendemos com esse 

trabalho sensibilizar os educandos (alguns dos quais são filhos de agricultores e 

talvez futuros agricultores) sobre os cuidados que deve-se ter na manipulação e 

aplicação desses produtos bem como os danos ambientais e à saúde humana 

causada pelos mesmos. Além disso, pretendemos sensibilizá-los de que a 

agricultura do futuro necessariamente será aquela que concilie a produção de 

alimentos saudáveis (livres de venenos) com o respeito a natureza. A 

metodologia utilizada consiste na leitura e discussão do trabalho com os alunos, 

pesquisa no Laboratório de Informática e aplicação de um questionário não 

identificado junto a alguns agricultores. 
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Artigo  
Título: O Ensino da Micologia NUma Perspectiva Lúdica 

Palavras-chave: Micologia, Atividades lúdicas, Ensino de Ciências 

Resumo: Este artigo faz parte do projeto de intervenção pedagógica na escola 

e foi desenvolvido com atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional Turma 2010, tendo como proposta O Ensino da Micologia Numa 

Perspectiva Lúdica. A escolha do tema surgiu pela constatação da dificuldade 

dos alunos em entender os seres microscópicos como os fungos, tornando-se 

um estudo fragmentado, descontextualizado, que não os deixa empolgados com 

o assunto e consequentemente sem significado algum em sua vida cotidiana. Ao 

constatar ente problema, observou-se que a disciplina de Ciências tem o 

compromisso de intervir neste contexto, buscando uma aula diferenciada através 

do lúdico para solucionar este problema e, assim, desenvolver no aluno o 

interesse pelo estudo do tema. Para isso foram desenvolvidas atividades lúdicas 

experimentais, jogos e outras para uma turma de alunos do sétimo ano. Conclui-

se desta forma, que as atividades lúdicas propostas serviram como estratégias 

metodológicas importantes no processo de conhecimentos científicos dos 

alunos, bem como para o enriquecimento dos colegas professores. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino da Micologia Numa Perspectiva Lúdica 

Palavras-chave: Ensino de ciências;Atividades lúdicas;Micologia. 

Resumo: A falta de interesse e a desmotivação dos alunos são problemas 

enfrentados hoje pela maioria dos professores, principalmente na disciplina de 

ciências e isso tem nos levado a refletir sobre metodologia aplicada nas aulas 

que em sua maioria são expositivas e não motiva os alunos. Sendo assim, o 

presente projeto tem como objetivo estimular o interesse e a motivação dos 

alunos pelo tema micologia, desenvolvendo a interação e integração por meio 

de atividades lúdicas. Acredita-se que o lúdico torna-se educativo quando 

aplicado de forma a despertar a curiosidade a respeito do mundo e da vida, 

tornando-se estímulo para descobertas e criações. A atividade lúdica proposta 

atua no sentido de educar, transformando e inovando o processo ensino 

aprendizagem nas aulas ciências com o intuito de enfatizar a importância das 

mesmas na promoção de uma aprendizagem real e concreta no ensino da 

micologia, auxiliando o estudante a descobrir a influência dos microorganismos 

em sua vida, bem como as funções essenciais desses organismos no ambiente. 
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Artigo  
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA À GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Educação ambiental; Reciclagem; Coleta 

seletiva. 

Resumo: A atual crise ambiental é resultante de uma sociedade capitalista que 

explora os recursos naturais de maneira irracional para a satisfação das suas 

necessidades. Esse sistema está centrado na produção e consumo, o qual gera 

grande quantidade de resíduos que quando dispostos inadequadamente, podem 

trazer grandes prejuízos econômicos e socioambientais. Assim, se faz 



necessário buscarmos padrões de produção e consumo mais sustentáveis. 

Nessa perspectiva, o ensino de Ciências pode sensibilizar os alunos através da 

Educação Ambiental voltada para a problemática dos resíduos sólidos, para que 

estes desenvolvam hábitos de consumo que promovam a sustentabilidade. A 

coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos possibilita o aproveitamento destes, 

em processos de reciclagem, proporcionando ganhos econômicos, sociais e 

ambientais. O presente artigo aborda a Educação Ambiental voltada à gestão 

integrada de resíduos sólidos urbanos desenvolvida na Escola Estadual Jorge 

de Lima – Ensino Fundamental de Salto do Lontra-PR, durante a implementação 

do Projeto, do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ano de 2011. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A contribuição da Educação Ambiental na coleta seletiva de resíduos 

sólidos urbanos 

Palavras-chave:  
Resumo: O presente material didático, aborda a Educação Ambiental como 

apoio à gestão integrada de resíduos sólidos. O objetivo deste trabalho é buscar 

sensibilizar os alunos para que estes desenvolvam hábitos que possam 

contribuir com o processo da coleta seletiva de resíduos. 
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Artigo  
Título: A avaliação como ação e intervenção no ensino/aprendizagem 

significativo em ciências 

Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem; avaliação; aprendizagem 

significativa. 

Resumo: O presente texto objetiva expor os estudos, as ações e as 

investigações referentes à diferentes metodologias empregadas durante o 

processo da avaliação e, assim, correlacionar com a aprendizagem efetiva do 

aluno. Os objetivos que nos conduziram para esta investigação foi a baixa 



eficiência relacionada ao processo da avaliação. Para o desenvolvimento do 

trabalho, optou-se por uma pesquisa teórico-prática, onde utilizou-se pesquisa 

bibliográfica como fundamento teórico que permitiu a criação e aplicação da 

experimentação de novos meios para a efetivação de uma avaliação 

diversificada no processo ensino-aprendizagem em ciências. O tema abordado 

foi o conteúdo de ciências, especificamente composição físico-química do Sol e 

produção de energia, tendo como público alvo os alunos de 6ª série (7º ano) do 

ensino fundamental. A partir das análises dos dados coletados concluiu-se que 

a concepção de avaliação no ensino de ciências é uma tarefa bastante 

complexa, mas que é plenamente possível torná-la uma aliada do processo 

ensino-aprendizagem. Não se trata aqui de um único modelo de avaliação que 

possa ser apontado como eficiente, mas os resultados obtidos apontam as 

cabíveis mudanças de atitudes e de paradigmas sobre o formato da avaliação 

que atualmente vem sendo empregada nas escolas públicas do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A avaliação como ação e intervenção no ensino/aprendizagem 

significativo em ciências. 

Palavras-chave: Avaliação; intervenção; aprendizagem; ciências. 

Resumo: Este projeto tem por objetivo investigar diferentes metodologias 

empregadas durante o processo da avaliação e, assim, correlacionar com a 

aprendizagem efetiva do aluno. O tema abordado será o conteúdo de Ciências, 

especificamente composição físico-química do Sol e produção de energia, tendo 

como público alvo os alunos de 6ª série do Ensino Fundamental. Esta 

investigação trata de uma questão que aflige tanto os educandos quanto os 

educadores. Se por um lado, os educandos apresentam uma enorme ansiedade 

por tirar nota, por outro lado, independente do seu valor, não apresentam um 

aprendizado significativo. Em função disto, a questão: ensinar-aprender-avaliar 

deve ser correlacionada e algumas questões devem ser respondidas, como por 

exemplo, quais práticas educativas privilegiar, quais metodologias empregar, 

como avaliar. Espera-se que os resultados aqui obtidos apontem as cabíveis 

mudanças de atitudes e de paradigmas sobre o formato da avaliação que 

atualmente vem sendo empregada nas escolas do Paraná. Contudo, refletir 

sobre a evolução do processo de avaliação e buscar alternativas de mudanças, 



colocando-as em prática, é o primeiro dos caminhos a ser percorrido em busca 

de um ensino-aprendizagem efetivo, onde a avaliação não é vista apenas como 

meio de verificação da aprendizagem, mas como instrumento integrante, 

mediador e regulador desse processo. 
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Artigo  
Título: COMPARAÇÕES MORFOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS ENTRE OS 

DIVERSOS GRUPOS QUE FORMAM O REINO ANIMAL 

Palavras-chave: Metodologias; características; comparações; aprendizagem; 

reino animal 

Resumo: Um dos conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica para o Ensino de Ciências é ‘sistemas biológicos’, que aborda 

a constituição dos sistemas do organismo, suas características de 

funcionamento e suas funções, nos diferentes grupos de seres vivos, buscando 

uma visão evolutiva que permita comparações. Considerando a dificuldade 

encontrada em se trabalhar na 6ª série do Ensino Fundamental o conteúdo 

‘morfologia e fisiologia dos diversos grupos que formam o reino animal’, 

desenvolveu-se o presente trabalho com a finalidade de buscar metodologias 

variadas com o objetivo de simplificar o trabalho em sala de aula, melhorar a 

qualidade das aulas despertando nos alunos maior interesse e 

consequentemente atingir melhores níveis de aprendizagem na disciplina de 

Ciências. Para isso, iniciou-se o trabalho a partir de passeio dirigido em zoológico 

para observar características em representantes do reino animal, bem como, 

associar o conhecimento empírico dos alunos ao conhecimento científico sobre 

o conteúdo. Como não foram encontrados representantes de todos os grupos no 

zoológico, para complementar o trabalho, houve explanação de grupos através 

de apresentação de imagens na TV pendrive. Posteriormente foram 

desenvolvidas diversas metodologias, buscando o conhecimento científico, 

sendo todas voltadas à comparação entre os grupos com o objetivo de identificar 



a evolução entre eles. Os resultados obtidos foram baixos se analisados 

numericamente, no entanto significativos quando analisados em relação ao 

interesse dos alunos, qualidade da aula e aprendizagem significativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Comparações morfológicas e fisiológicas entre os diversos grupos que 

formam o reino animal 

Palavras-chave: Sistemas: digestório, respiratório e circulatório; evolução 

Resumo: A produção Didático-pedagógica em questão é do tipo Unidade 

Didática, e seu objetivo é apresentar um apanhado geral sobre o conteúdo 

básico “morfologia e fisiologia dos diversos grupos que formam o reino animal”, 

enfocando os conteúdos específicos: sistema digestório, sistema respiratório, 

sistema circulatório e evolução. Os conteúdos referentes a cada grupo são 

apresentados de maneira a favorecer o trabalho comparativo entre eles com 

intuito de que o aluno perceba a evolução entre os grupos. A relação existente 

entre estes três sistemas foi responsável pela opção feita. Outrossim, o trabalho 

também contempla mapa conceitual, diagrama em forma de chave e quadro 

sinótico com intuito de facilitar o aprendizado e a visualização da evolução, bem 

como uma breve síntese das metodologias que serão desenvolvidas na 

implementação didático-pedagógica na escola. 
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Artigo  
Título: As Atividades Experimentais e o Ensino de Química no Ensino de 

Ciências 

Palavras-chave: experimentos; multimídia; pesquisa; química; atomística 

Resumo: Este artigo resulta do projeto de intervenção pedagógica, cujo objetivo 

foi preparar um material de apoio para que os professores possam enriquecer 

as suas aulas de atomística, com experimentos fáceis de realizar e ainda, 

fornecer um material multimídia para que utilizassem nessas aulas, contribuindo 



para melhor ressignificação do conteúdo ensinado e aprendido. O estudo 

utilizou–se de metodologias conjugadas: Pesquisa de Opinião, Visita ao 

Laboratório da UENP, Questionário e Desenvolvimento do Material Didático 

Pedagógico, representado por Material Multimídia: Produção de um DVD com as 

atividades experimentais que foram trabalhadas por intermédio da realização de 

experimentos. A disciplina de Ciências, espaço de ensino e aprendizagem, 

deverá nortear o seu olhar para a estrutura atômica e compreender como o 

conhecimento científico está relacionado no seu contexto, ampliando as suas 

concepções sobre a natureza e seus integrantes, sobre os avanços científicos e 

tecnológicos. As atividades foram executadas no período compreendido entre o 

mês de agosto de 2011 a dezembro do mesmo ano. A temática de estudo está 

inserida no campo de estudos de Ciências de conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Estaduais da Secretaria de Estado da Educação - SEED e faz parte 

do requisito parcial para conclusão do Programa de Desenvolvimento 

Educacional- PDE, executado pelo governo do Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As Atividades Experimentais e o Ensino de Química no Ensino de 

Ciências 

Palavras-chave: multimídia ; estrutura atômica; ciências; experimento 

Resumo: Confeccionado para dar suporte aos professores, esse material é 

constituído por Slides e vídeo, contextualizando o conhecimento sobre estrutura 

atômica, enfatizando a importância da multimídia como valioso instrumento 

motivador para a sala de aula. Planejar e organizar conteúdos de forma que os 

alunos assimilem e aprendam, tem sido uma das preocupações e dificuldades 

dos professores. Considerando que ao construir seu conhecimento o aluno tem 

um aprendizado mais eficaz, esse material didático possibilita manipular e 

visualizar o conteúdo de forma simplificada e atrativa. Entendendo que as 

praticas pedagógicas dos professores são influenciadas pela forma de 

aprendizado dos alunos, esse material aborda conceitos e fundamentação 

teórica sobre estrutura atômica, agregando o conhecimento do cotidiano com o 

conhecimento cientifico. A produção apresenta material de laboratório e sua 

utilização, manipulação de líquidos e combustíveis, manipulação de produtos 

corrosivos, normas e técnicas de laboratório, textos informativos, vídeo-



experimento, visando o aprofundamento e enriquecimento do conteúdo de 

ciências, em particular de estrutura atômica. A Prática propostas subsidia na 

concretização do aprendizado e também podem ser caracterizadas com forma 

de avaliação. Espera-se que essa produção de Material Multimídia desperte 

maior interesse e compreensão dos Conteúdos de Ciências do Ensino 

Fundamental. 
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Artigo  
Título: Somos o que comemos. 

Palavras-chave: Nutrição, Saúde,Educação 

Resumo: Diante da modernidade do mundo, hábitos que antigamente eram 

literalmente sagrados, hoje são deixados de lado, como o ato de se alimentar. 

Devido a esses maus hábitos, as necessidades nutricionais diárias vêm sendo 

negligenciadas, mediante ao apelo comercial de alimentos industrializados, com 

consequente prejuízo da saúde da população, que passa a adquirir doenças 

relacionadas ao déficit nutricional. Existe também, um exagerado culto ao corpo 

fazendo com que distúrbios psiquiátricos relacionados ao hábito nutricional se 

instalem na sociedade. Diante disso, é necessário que a escola, o centro 

formador de indivíduos, comece a mostrar o quanto a alimentação e hábitos 

saudáveis são importantes na qualidade de vida e na manutenção da saúde. 

Assim, este projeto tem por finalidade esclarecer e orientar crianças e 

adolescentes sobre uma forma saudável de alimentação que contemple diversos 

tipos de alimentos, com baixo custo final. Ele foi realizado com alunos do ensino 

fundamental – 7º série de um colégio estadual em Maringá – PR, abrangendo 

temas amplos e atividades práticas que tinham por objetivo final não somente 

modificar hábitos dos alunos, mas sim de suas famílias. Um perfil nutricional e 

alimentar destes alunos foi traçado através de um recordatório de 24 horas, 

durante uma semana, para evidenciar quais alimentos prevalecem em sua mesa. 

Com essa análise da qualidade nutricional associada ao peso de cada aluno, foi 



possível, ao menos superficialmente, supor algum distúrbio nutricional. Durante 

as aulas disponibilizadas para a execução do projeto, diversos temas foram 

abordados, como por exemplo: alimentação equilibrada, pirâmide alimentar, 

hábitos alimentares, valor nutritivo dos alimentos e composição dos 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Somos o que comemos 

Palavras-chave: Nutrição, Saúde, Educação 

Resumo: Diante da modernidade na qual o mundo se encontra, hábitos que 

antigamente eram literalmente sagrados hoje são deixados de lado como se 

alimentar. As necessidades nutricionais de áreas vêm cada vez mais sendo 

negligenciadas diante do apelo comercial das indústrias, conseqüentemente a 

saúde populacional vem sendo prejudicada associando-se a inúmeras doenças 

relacionadas ao déficit nutricional que a população adquiriu. O culto ao corpo, 

também exagerado nos dias de hoje faz com que distúrbios psiquiátricos 

relacionados ao habito nutricional se instalem também na sociedade. É 

necessário que a escola, centro formados de indivíduos, comece a mostrar o 

quanto a alimentação e hábitos saudáveis são importantes na qualidade de vida 

e na manutenção da saúde. O presente projeto tem por finalidade esclarecer e 

orientar crianças e adolescentes sobre uma forma saudável de alimentação que 

contemple diversos tipos de alimentos e com baixo custo final. O mesmo será 

colocado em prática com alunos do ensino fundamental - 7º série de um Colégio 

Estadual em Maringá – PR, abrangerá temas amplos, atividades práticas que 

tenham por objetivo final não somente modificar hábitos dos alunos, mas sim de 

suas famílias e que comunidades e populações inteiras sejam atingidas pelo 

projeto e beneficiadas por ele. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Maria Raquel marcal natali 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Prevenindo o alcoolismo na adolescência 



Palavras-chave: Alcoolismo; Adolescência; Prevenção 

Resumo: O alcoolismo na adolescência é um tema que no contexto mundial 

desempenha papel relevante no desencadeamento de uma série de problemas 

sociais, emocionais e orgânicos. O álcool, por ser uma droga lícita, acaba tendo 

uma aceitação natural na família e na sociedade, aumentando os riscos de 

abusos que podem gerar graves problemas. O seu consumo por adolescentes 

preocupa pais e educadores, pois poderá levar ao vício do alcoolismo com sérios 

prejuízos para os jovens. Sendo a escola um ambiente de formação, cabe a nós 

educadores a tarefa de mobilizar a comunidade escolar, oportunizando reflexão 

sobre os riscos do alcoolismo que se encontra em índices crescentes. Esta 

pesquisa, de natureza qualitativa, teve como principal objetivo, oferecer 

metodologias diversificadas que possam levar os adolescentes a compreender 

as consequências do alcoolismo para a saúde humana. Na coleta de dados foi 

aplicado um questionário para diagnóstico da inserção do álcool no cotidiano dos 

alunos. Após levantamento da real situação que se faz presente entre eles, 

propomos uma aprendizagem mais significativa, através dos conhecimentos 

científicos, focado principalmente no fígado e patologias decorrentes do 

alcoolismo. Acreditamos ser esta, uma alternativa viável para a conscientização 

dos estudantes sobre as consequências do consumo de bebidas alcoólicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prevenindo o alcoolismo na adolescência 

Palavras-chave: Alcoolismo; Adolescência; Prevenção 

Resumo: Esta produção trata-se de uma Unidade Didática, que aborda assuntos 

relacionados ao “Alcoolismo na adolescência”, temática esta que no contexto 

mundial, desempenha papel relevante no desencadeamento de uma série de 

problemas sociais, emocionais e orgânicos. Atualmente, o álcool é considerado 

a droga lícita mais consumida no mundo. O seu consumo por adolescentes 

preocupa pais e educadores, pois poderá levar ao vício do alcoolismo com sérios 

prejuízos para os jovens. O presente material Didático- Pedagógico tem por 

objetivo oferecer metodologias diversificadas a serem realizadas no espaço 

escolar, que possam levar os adolescentes a compreender as consequências do 

alcoolismo para a saúde humana. O trabalho será desenvolvido junto aos alunos 

de 7ª série do Ensino Fundamental da Escola Estadual Almirante Barroso de 



Rondon no ano de 2011. Antes de iniciar as atividades da Unidade, a proposta 

é realizar uma coleta de dados através de um questionário para diagnóstico da 

inserção do álcool no cotidiano dos alunos. Após levantamento da real situação 

que se faz presente entre eles, serão realizadas diversas atividades, como: 

Refletindo através de gravuras; construção de histórias em quadrinhos; debates; 

exibição de filmes,vídeos; visitas ao MUDI (Museu Dinâmico Interdisciplinar) e 

ao CIAREV (Associação Cianorte Apoiando e Recuperando Vidas); pesquisas; 

leitura de textos; resolução de caça-palavras; concurso de frases. Com essas 

atividades, estamos buscando meios para interagir com a realidade do aluno, 

através de informações científicas, focadas principalmente no fígado e 

patologias decorrentes do alcoolismo. Espera-se ser esta, uma alternativa viável 

para a conscientização dos estudantes sobre as consequências do consumo de 

bebidas alcoólicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: VILMARA MARIA FERRO 

ORIENTADOR: Diesse Aparecida de Oliveira 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Educação ambiental para a sensibilização de alunos do ensino 

fundamental, sobre o aquecimento global 

Palavras-chave: Efeito Estufa; Realidade Socioambiental; Sustentabilidade. 

Resumo: A Educação Ambiental tem um caráter profundamente transformador 

na sua perspectiva histórica. Por isso, é relevante que a educação contribua para 

a superação da crise ambiental global, através do ensino e da aprendizagem 

significativos, vinculando conceitos científicos ao mundo natural e cultural dos 

alunos. O trabalho aqui publicado faz referência à problemática das questões 

ambientais, com enfoque no Aquecimento Global. A abordagem metodológica 

utilizada conduziu a comunidade escolar a refletir acerca das questões 

ambientais e também sobre a influência das ações humanas perante a 

biodiversidade. Possibilitou reavaliar os hábitos cotidianos, buscando mudanças 

de valores e posturas em relação à natureza. Instigou o reconhecimento da 

importância de suas boas atitudes para conservação e preservação do ambiente 



sustentável. Para isso, foram proporcionados momentos de observações, 

pesquisas, debates, aulas de campo, atividades lúdicas e experimentais. Essas 

estratégias de ensino e aprendizagem contribuíram para a sensibilização de 

cidadãos mais críticos, responsáveis e atuantes na realidade socioambiental. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação ambiental para a sensibilização de alunos do ensino 

fundamental, sobre o aquecimento global. 

Palavras-chave: Efeito Estufa; Realidade Socioambiental; Sustentabilidade. 

Resumo: Este Material Didático faz referência à Educação Ambiental com 

enfoque no aquecimento global e à interferência das ações humanas sobre o 

Planeta Terra. Apesar de muitas informações sobre a problemática ambiental, é 

possível observar práticas de desrespeito à natureza, tais como queimadas, 

desperdícios, desmatamentos e poluições. Frente a estas práticas, faz-se 

necessário efetivar a educação ambiental de forma significativa, vinculando 

conceitos científicos ao mundo natural e cultural dos alunos, partindo de 

conhecimentos prévios, numa abordagem integradora e contextualizada. Neste 

documento, abordam-se, três fundamentos importantes: a história da ciência, a 

divulgação científica e a atividade experimental. Tais aspectos relacionam-se e 

complementam-se na prática pedagógica. Deste modo, pretende contribuir para 

a formação de cidadãos que possam utilizar os conhecimentos para agir sobre 

sua realidade socioambiental com criticidade e responsabilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: WANDA MARIA TAMBORLIM 

ORIENTADOR: ANA TIYOMI OBARA 

IES: UEM 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Solo; Práticas de Conservação 

Resumo: O presente artigo, fruto de revisão de literatura sobre a temática 

abordada, relata a proposta didática desenvolvida com alunos de uma 5ª série 



do Ensino Fundamental, de uma escola da rede pública estadual do Paraná, 

”Colégio Estadual Humberto de Campos – Ensino Fundamental e Médio”, do 

município de Atalaia, NRE de Maringá. O objetivo do presente trabalho foi 

desenvolver uma abordagem em Educação Ambiental, com ênfase no que se 

refere à importância do solo , a partir de uma seqüência didática desenvolvida 

nas aulas de Ciências, visando conscientizar os alunos da importância do 

manejo adequado do solo, considerando ser o mesmo um recurso essencial para 

a sobrevivência dos seres vivos, tanto no que se refere na perspectiva de 

aumento de produção dos alimentos, quanto no que diz respeito à manutenção 

do equilíbrio dos ecossistemas terrestres. Assim, partindo da concepção que o 

ensino de Ciências deve estimular o aluno a construir seu conhecimento 

científico a partir de suas práticas cotidianas , foram contextualizados e 

problematizados conceitos acerca da temática em questão, por meio de 

atividades teóricas e práticas, considerando os conhecimentos prévios dos 

alunos e levando-o a conceitos mais elaborados . As avaliações das atividades 

desenvolvidas durante toda a seqüência didática possibilitou constatar que é 

vasto o conhecimento que os alunos trazem do contexto em que vivem e que 

tais conhecimentos devem ser considerados e valorizados para que o 

conhecimento científico seja efetivamente construído. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental e Práticas de Conservação do Solo no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Ambiente, Solo, Conservação. 

Resumo: A presente Unidade Didática traz uma abordagem sobre a educação 

ambiental, enfatizando o solo como recurso natural e essencial para a nossa 

sobrevivência e tem como objetivo propiciar ao educando atividades que 

oportunizem reflexões sobre manejo e conservação do solo e entenda as 

conseqüências do seu mau uso. Os conteúdos a serem abordados com os 

educandos, não se limitam a sala de aula, podendo ocorrer em espaços 

alternativos existentes na escola, no seu entorno e na zona rural. Os 

conhecimentos serão abordados de forma crítica e criativa, evidenciando a 

preocupação em trabalhar os conhecimentos a partir da discussão dos 



problemas locais, possibilitando ao aluno compreender a realidade da qual faz 

parte, interpretá-la para a sua transformação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: WILMA GONCALVES COSTA MAROCHIO 

ORIENTADOR: Jose Ricardo Penteado Falco 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A influência do lixo na vida e no cotidiano escolar dos alunos da 8ª série 

do Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes da cidade de Maringá-Pr. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Lixo Urbano, Qualidade de vida. 

Resumo: O lixo constitui-se num problema social, econômico, sanitário e 

ambiental. Sua produção tem aumentado nos últimos anos no contexto escolar, 

levando à sérias implicações, que se estendem aos entorno da escola e à 

comunidade como um todo. Isso tem nos levado a refletir enquanto educadores, 

o papel da escola na contribuição para mudanças de atitudes, na formação de 

cidadãos mais conscientes e conhecedores das consequências advindas deste 

problema na qualidade de vida. Neste sentido, o objetivo desse estudo consiste 

em contribuir para formação de cidadãos conscientes quanto à situação do lixo, 

preparando os educandos a decidirem e atuarem na realidade social e ambiental 

de forma comprometida com o bem estar social. Assim, foi realizada uma 

pesquisa social explicativa aplicada com natureza qualitativa, realizada no 

Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes, na cidade de Maringá – PR com 

os alunos da oitava série do ensino fundamental no ano de 2011, desenvolvida 

em cinco momentos, os quais foram divididos em dinâmicas, atividades extra 

classe, oficinas, exposição dos trabalhos e avaliação. Observou-se uma 

participação ativa dos educandos bem como a conscientização quanto a 

interferência do excesso de lixo na qualidade de vida da população. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A influência do lixo na vida e no cotidiano escolar dos alunos da 8ª série 

do Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes da cidade de Maringá-Pr. 

Palavras-chave: Lixo, Educação Ambiental, Qualidade de Vida 



Resumo: O Lixo constitui-se num problema social, econômico, sanitário e 

ambiental e sua produção tem aumentado muito nos últimos anos no contexto 

escolar, levando às sérias implicações, que se estendem aos entornos da escola 

e à comunidade como um todo. A produção de lixo reflete o estímulo de um 

consumismo exagerado. Isso tem nos levado a refletir, como educadores, papel 

da escola contribuindo para mudanças de atitude ecologicamente erradas, para 

formação de cidadãos mais conscientes de seus atos e conhecedores das 

conseqüências advindas destes problemas na qualidade de vida das pessoas e 

do planeta como um todo. Esta é uma pesquisa social explicativa aplicada, com 

natureza qualitativa, e que tem por objetivo contribuir para a formação de 

cidadãos mais conscientes e aptos para decidirem e atuarem na realidade sócio-

ambiental de ummodo comprometido com a vida e o bem estar de cada um, bem 

como da sociedade local e global. Espera-se também que contribua para maior 

reflexão dos educandos na necessidade de mudanças de atitudes em relação 

ao meio ambiente através de atividades culturais diferenciadas que oportunize 

reflexão sobre a influência do aumento da produção de lixo na qualidade de vida 

no planeta Terra. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Branca da 

Mota Fernandes, na cidade de Maringá-Pr, no ano de 2011 e os sujeitos 

envolvidos neste projeto serão alunos de 8ª série do Ensino Fundamental. Após 

o desenvolvimento do projeto, espera-se que os educandos apontem 

alternativas para diminuição dos problemas relacionados ao lixo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: WILSON POHL SANTANA 

ORIENTADOR: ANELIZE QUEIROZ AMARAL 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARECICLAGEM DE RESIDUOS URBANO 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva 

Resumo: O presente artigo apresenta a construção de um trabalho que 

promoveu constantes reflexões e a transformação do ambiente escolar. Este 

trabalho teve a finalidade de contribuir para que as aulas de ciências possam 

auxiliar toda a comunidade escolar no desenvolvimento de conceitos científicos, 



contribuindo para que todos adquiram ferramentas que possam auxiliar na 

interpretação do seu mundo, desenvolvendo possíveis soluções para resolver 

problemas do seu dia-a-dia. Na elaboração deste trabalho foi proposta a toda a 

comunidade escolar mudanças de atitudes frentes aos problemas ambientais no 

Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz Ensino Fundamental e Médio. Para 

sua realização fez-se necessária a participação da direção, equipe pedagógica, 

professores, funcionários e alunos. Este trabalho desenvolveu palestras, oficinas 

de aprendizagem, debates, entrevistas, apresentação de documentários sobre o 

meio ambiente, coletas de todos os tipos de resíduos para análise, confecção de 

lixeiras de sucatas de computadores. Para a coleta de dados, utilizou-se a 

aplicação de questionários, em seguida esses dados foram expostos por meio 

de gráficos de forma quanti-qualitativa de acordo com Flick (2004). Após a 

execução da proposta verificou-se mudanças de hábitos e um maior 

envolvimento nas questões ambientais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental e a Reciclagem de resíduos Urbanos 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva, 

Reciclagem 

Resumo: Esta Unidade Didática tem a finalidade de contribuir para que as aulas 

práticas de ciências possam auxiliar no desenvolvimento de conceitos 

científicos, contribuindo com os alunos no sentido de adquirirem ferramentas 

auxiliando na interpretação do seu mundo, desenvolvendo possíveis soluções 

para problemas cotidianos. Quando o aluno compreende um conteúdo 

trabalhado em sala de aula, ele amplia sua reflexão sobre os fenômenos que 

acontecem à sua volta 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ZENILDA DELONZEK PERUSSOLO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Paulo Costa de Oliveira Filho 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Orkut como coadjuvante no processo de ensinar e aprender 



Palavras-chave: Novas tecnologias; Redes sociais; Orkut; Educação Ambiental; 

Aprendizagem 

Resumo: A escola é um dos pilares na formação social e cultural do indivíduo, 

e deve estar atenta a evolução e rapidez das transformações que acontecem no 

contexto em que o educando está inserido. As novas tecnologias proporcionam 

um novo paradigma, com elas, novas metodologias podem complementar os 

interesses pedagógicos. O presente estudo, que objetivou através da avaliação 

da rede social Orkut, como instrumento facilitador no processo de ensino 

aprendizagem no ensino-fundamental, como uma metodologia diferenciada, que 

pudesse contribuir no despertar de interesses sobre temas que envolvem 

Educação Ambiental. O trabalho foi feito em espaço virtual, com as inserções no 

fórum da Comunidade Orkut, e no espaço escolar, através de textos, pesquisas 

e questionamentos, para comparação do entendimento acerca das temáticas, 

com atividades de pesquisas, análises e comunicação de ideias. Por ser uma 

metodologia recente, há necessidades de uma adequação ao propósito de 

ensino-aprendizagem, sendo que o professor que se utilize deste recurso deve 

atuar como mediador, direcionando as atividades propostas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Educação ambiental na Rede 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Internet, Rede social, Orkut 

Resumo: O caderno pedagógico é uma produção didática, que integra as 

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Neste material 

produzido com o título A Educação Ambiental na rede, tem como objetivo 

divulgar alguns temas pertinentes a temática ambiental na rede social Orkut, 

entre eles estão o consumismo, a pegada ecológica e o lixo. Através das 

participações em fóruns de comunidade nesta rede social pretende-se avaliar se 

a rede social pode ser utilizada para complementar o processo de ensinar e 

aprender. A produção didática descreve um pouco sobre cada temática e sobre 

a importância de se integrar as novas tecnologias para acompanhar o ritmo dos 

nossos educandos da atualidade, para isso o caderno pedagógico informa sobre 

a interface do Orkut, para os interessados em desenvolver trabalhos com esta 

rede, possam usufruir deste espaço. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ZORAIDE MARTA ZUNTA 

ORIENTADOR: Celia Regina Ambiel da Silva 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Gravidez na adolescência: uma proposta de ações na construção de 

valores da sexualidade 

Palavras-chave: Sexualidade; Gravidez na adolescência; Métodos 

contraceptivos; Sistema reprodutor, Ciclo menstrual. 

Resumo: O exercício da sexualidade na adolescência pode constituir risco para 

o projeto de vida e até mesmo da própria vida, bastando, para isto, lembrar as 

conseqüências de uma gravidez precoce. Visto que este problema tem 

aumentado e causado vários transtornos sociais, escolares e familiares, e 

percebendo ainda que a “educação sexual”, na família não acontece, a escola 

não pode se omitir e ficar alheia ao que acontece com o adolescente. É 

necessário que ela abra espaços para debater questões da sexualidade, 

orientando e suprindo deficiências da família. Este trabalho tem como objetivo 

contribuir para a prevenção da gravidez precoce promovendo atividades que 

proporcionam o entendimento dos mecanismos fisiológicos básicos do sistema 

reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino e atividades que 

valorizem o corpo saudável. Muitos adolescentes têm acesso a informações 

gerais sobre a sexualidade, porém ainda revelam muitas informações distorcidas 

e deturpadas e assumem ter pouca prevenção quando se referem aos métodos 

contraceptivos, às DSTs e demais temas relacionados à prática da sexualidade 

com responsabilidade. No entanto, o nível de informação depende de uma 

educação sexual que favoreça a discussão, a troca de idéias, a reflexão, os 

esclarecimentos e a apropriação do saber entre os jovens e os educadores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Gravidez na adolescência: uma proposta de ações na construção de 

valores da sexualidade 

Palavras-chave: Sexualidade; gravidez na adolescência; métodos 

contraceptivos; sistema reprodutor 



Resumo: Este trabalho tem como objetivo contribuir para a prevenção da 

gravidez na adolescência promovendo atividades que proporcionam o 

entendimento dos mecanismos fisiológicos básicos do sistema reprodutor 

feminino e masculino e atividades que valorizem o corpo saudável. Para que 

aconteça uma educação sexual saudável são necessárias as trocas de idéias, 

reflexões, esclarecimentos e a apropriação do saber entre os jovens e os 

educadores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS 

PROFESSOR PDE: ZULEIDE MARIA VALLE 

ORIENTADOR: Liane Maria Vargas Barboza 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Educação Ambiental e Sustentabilidade no Espaço Escolar 

Palavras-chave: Educação ambiental; sustentabilidade, ecologia 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar as atividades de educação 

ambiental desenvolvidas com os alunos do 6 ano do Colégio Estadual Gelvira 

Corrêa Pacheco, assim como as conclusôes de estudo para o tema. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Ambiental e Sustentabilidade no Espaço Escolar 

Palavras-chave: Sustentabilidade; educação ambiental; meio ambiente; 

ecologia 

Resumo: Esse trabalho tem como justificativa a necessidade de proporcionar 

aos professores de ciências de 5ª e 6ª séries um material de apoio para as aulas 

de educação ambiental, tendo como objetivo principal a difusão de conceitos e 

valores de sustentabilidade ambiental. A metodologia utilizada é o estudo de 

temas refentes ao meio ambiente, estimulando atividades no espaço escolar 

com o objetivo de formar cidadãos participativos e conscientes para a superação 

das graves questões ambientais contemporâneas. 

 

 



 




