DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADAILA APARECIDA DE CAIRES SCHLUGA
ORIENTADOR: Sonia Ana Leszczynski
IES: UTFPR
Artigo
Título: ATO DE INDISCIPLINA E ATO DE INFRAÇÃO: UM DESAFIO
CONTEMPORÂNEO DA EQUIPE PEDAGÓGICA
Palavras-chave: criança; adolescente; indisciplina; infração; cidadania
Resumo: A escola é espaço de conhecimento e também espaço de conflitos
constantes. Apesar da informação disponível e independente de suas causas os
atos de indisciplina e os atos de infração que ocorrem no contexto escolar foram
objeto de pesquisa, análise e reflexão. O estudo considera que os adolescentes
possuem direitos e deveres assegurados nos meios legais (Constituição Federal,
ECA, entre outros). No entanto, como cidadãos devem exercitar a prática da boa
convivência demonstrando condutas que estejam de acordo com as normas
vigentes. Este artigo utilizou-se da pesquisa bibliográfica para elucidar e refletir
sobre o princípio da proteção integral da criança e do adolescente e demais
atores sociais, a indisciplina e o ato infracional, o papel do pedagogo frente aos
novos desafios educacionais e a escola como espaço de cidadania. A coleta de
dados foi realizada a partir de registros de ocorrências de alunos, questionários
para pedagogas e grupo de estudos com a equipe pedagógica da escola e com
GTR - Grupo de Trabalho em Rede, composto por pedagogas da rede estadual
de ensino do Paraná, que contribuíram para o desenvolvimento do tema
estudado. Espera-se como resultado que o pedagogo ao compreender a
necessidade de intervenção e prevenção da ocorrência do ato de indisciplina e
ato de infração possa atuar de modo a contribuir para o aprimoramento do
processo educacional.

Produção didático-pedagógica
Título: ATO DE INDISCIPLINA E ATO DE INFRAÇÃO: UM DESAFIO
CONTEMPORÂNEO DA EQUIPE PEDAGÓGICA
Palavras-chave: Criança; Adolescente; indisciplina; infração; cidadania
Resumo: A escola é espaço de conhecimento e também espaço de conflitos
constantes. Apesar da informação disponível, os atos de indisciplina e os atos

de infração que ocorrem no contexto escolar, independente de suas causas,
devem ser objeto de estudo, análise e reflexão para o devido procedimento
pedagógico. É fundamental que o pedagogo possa desempenhar de forma
competente seu papel de mediador e de formador de cidadãos. Os adolescentes
são pessoas que possuem direitos e deveres, portanto, devem exercitar a prática
da boa convivência demonstrando condutas que estejam de acordo com as
normas vigentes. Ao diferenciar ato de indisciplina e ato de infração o pedagogo
poderá atuar e contribuir para o aprimoramento do processo educacional. A
metodologia utilizada parte da coleta de dados (fichas, questionários), formação
continuada com a equipe pedagógica com base nos referenciais teóricos sobre
o princípio da proteção integral, seus direitos e deveres, responsabilidade dos
pais e família, e demais atores sociais, a indisciplina e o ato infracional, e o papel
da escola frente aos desafios.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADAIR RABEL CORSO
ORIENTADOR: Thaise Liara da Silva
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Sexualidade, Tabus e Preconceitos
Palavras-chave: Sexualidade. Tabus. Preconceitos. Desafio
Resumo: A Sexualidade, Tabus e Preconceitos é o tema do presente artigo,
resultado de um trabalho que foi desenvolvido com professores que atuam na
EJA

(Educação

de

Jovens

e

Adultos),

proposto

no

Programa

de

Desenvolvimento Educacional 2010 - 2012. Por ser um assunto polêmico
procura-se pensar as questões de gênero e a sexualidade dentro do espaço
escolar, ou seja, como que os educadores estão lhe dando com essas questões
e qual sua visão sobre o assunto. Nota-se que grande parte dos educadores não
possui formação adequada para lidar com a temática sexualidade. “A Educação
Sexual é antes de tudo, uma prática ou uma ação de transmissão de
conhecimentos, representações, valores e práticas, ou seja, é essencialmente
uma forma de Educação” (BONFIM, 2010, p.73). Logo, exige do professor maior
esforço na exploração do assunto, seja através do debate, do levantamento de

reflexões ou exposição do tema. Falar sobre sexualidade na escola é uma
questão delicada, que não raro evoca sentimentos os quais impedem a
conversação aberta e transparente. A abordagem, portanto deve ser feita pelo
professor com vistas à construção de um comportamento saudável, procedendo
à quebra de tabus e preconceitos relativos ao sexo. Considerando que o
educador é um dos protagonistas da transmissão de conhecimento, vencer
esses obstáculos é de suma importância para uma exposição eficiente.

Produção didático-pedagógica
Título:

OS

DESAFIOS

CONTEMPORÂNEOS

NA

TEMÁTICA

DA

SEXUALIDADE E NO ENSINO DO EJA.
Palavras-chave: SEM PALAVRAS-CHAVE
Resumo: A presente pesquisa tem intuito de explorar a importância da temática
da sexualidade através de atividades colaborativas, debates, e levantar reflexões
sobre o ensino e as questões relacionadas à sexualidade. A sexualidade é um
tema transversal, na medida em que engloba inúmeros aspectos. De acordo com
os parâmetros curriculares incluem Ética, Saúde, Meio Ambiente e Orientação
Sexual. A orientação sexual deverá ensinar o aluno a respeitar a diversidade do
comportamento relativo a Sexualidade, desde que seja garantida a integridade
e dignidade do ser humano bem como ao conhecimento de seu corpo .A quebra
de tabus,preconceitos referentes ao sexo , a questão da liberdade sexual na
atualidade , gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis, são temas
propostos como objetivo central do presente estudo. Promover uma abordagem
significativa que forneça um significado real sobre Sexualidade com um grupo
de professores da EJA de Laranjeiras do Sul visando o desenvolvimento de
práticas pedagógicas coerentes com o interesse dos alunos do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÂO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADALCIA CANEDO DA SILVA NOGUEIRA
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo

Título: UMA PROPOSTA DE RECONSTITUIÇÃO DOS MARCOS HISTÓRICOS
INSTITUCIONAIS DO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DOMINGUES DA COSTA EFM. CONCONHINHAS - PR
Palavras-chave: História; História da Educação; História das Instituições
Escolares; Marco situacional
Resumo: A pesquisa pretende realizar o resgate da história institucional do
Colégio Estadual José Domingues da Costa – EFM localizado na cidade de
Congonhinhas - PR. Trata-se de uma unidade educacional do ensino
fundamental e médio de natureza pública. Os estudos de recuperação
documental e reconstituição histórica de instituições escolares, embora recentes,
alcançaram densa produção e legitimada identidade epistemológica na tradição
investigativa da história da educação brasileira. Busca-se manejar os
instrumentais próprios da pesquisa histórica de abordagem qualitativa, que
consistem precipuamente em levantar documentos oficiais e registros
institucionais para compor a temporalidade histórica e social registrando-a no
Marco Situacional do Projeto Político Pedagógico. Espera-se que a pesquisa
produza uma sistematização documental e uma interpretação sócio-histórica
referencial sobre a trajetória da escola na produção da História da Educação do
sistema público de Educação do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: RESGATANDO A HISTÓRIA
DE UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR DO NORTE DO PARANÁ
Palavras-chave: História da Educação; História das Instituições Escolares;
Organização de Acervo Histórico; Historiografia, História
Resumo: A pesquisa pretende realizar o resgate da história institucional do
Colégio Estadual José Domingues da Costa – EFM localizado na cidade de
Congonhinhas - PR. Trata-se de uma unidade educacional do ensino
fundamental e médio de natureza pública. Os estudos de recuperação
documental e reconstituição histórica de instituições escolares, embora recentes,
alcançaram densa produção e legitimada identidade epistemológica na tradição
investigativa da história da educação brasileira. Busca-se manejar os
instrumentais próprios da pesquisa histórica de abordagem qualitativa, que
consistem precipuamente em levantar documentos oficiais e registros

institucionais para compor a temporalidade histórica e social registrando no
marco situacional do Projeto Político Pedagógico. Espera-se que a pesquisa
produza uma sistematização documental e uma interpretação sócio-histórica
referencial sobre a trajetória da escola na produção da pesquisa historiográfica
institucional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADALCIRA CANEDO DA SILVA
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Planejamento e ensino: processos em descompasso.
Palavras-chave: Planejamento; Tendências pedagógicas; Planos de ensino;
Práxis pedagógica
Resumo: O presente artigo pretende mostrar a análise realizada juntamente aos
professores do Colégio Estadual José Domingues da Costa – Ensino
Fundamental e Médio do Município de Congonhinhas, referente ao Plano de
Trabalho Docente de acordo com a Pedagogia Histórica - Crítica: tendência
adotada pela escola mencionada e pela Secretária de Estado da Educação do
Paraná. Percebe-se que os princípios que norteiam essa teoria ainda não foram
incluídos na rotina dos profissionais da educação, notando-se um conhecimento
superficial da teoria, que deveria ser utilizada como subsídio para o ensino. Em
relação à parte metodológica, esta pesquisa constituiu-se como bibliográfica e
de abordagem qualitativa. Para responder as questões propostas para a
pesquisa tratou-se inicialmente o âmbito histórico que se realizou a política
educacional do Paraná, para finalizar, analisou-se de forma crítica os Planos de
Trabalhos Docentes. Procurou-se ressaltar nesse ínterim, as consequentes
intervenções, e legitimações no âmbito da política educacional implantada.

Produção didático-pedagógica
Título: PLANEJAMENTO E ENSINO: PROCESSOS EM DESCOMPASSO
Palavras-chave: Planejamento; Tendências Pedagógicas; Planos de Ensino;
Práxis Pedagógica

Resumo: O presente projeto tem a intenção de proporcionar aos participantes
oportunidades para refletirem sobre a própria prática docente. Objetivando
auxiliar aos docentes quanto à fundamentação teórica a respeito de como
elaborar seus planos de ensino dentro de uma perspectiva crítica, de forma a
mediar suas ações. Supõe-se que haja lacunas em relação aos saberes
necessários para o planejamento do trabalho docente e isso resulta na
elaboração de planos de ensino que não se efetivam em sala de aula. O ponto
de partida será a análise dos planos dos docentes e a observação de sua
aplicabilidade. A partir da abordagem de ensino utilizada pelos docentes, a
intervenção se efetivará visando subsidiar os professores com um referencial
teórico que possibilite a analise de suas propostas de trabalho a partir da
tendência Histórico Crítica, oficialmente adotada pela Secretaria Estadual de
Educação do Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADELIA FAVARO LOURENCO FRANCISCO
ORIENTADOR: Ricardo Antunes de Sa
IES: UFPR
Artigo
Título: O uso da TV Multimídia na Sala de Aula: perspectivas e mudanças
Palavras-chave: TV Multimídia; Aprendizagem; Mídias; Internet.
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar a proposta de trabalho
desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado
do Paraná – PDE/PR, a qual teve como objetivo incentivar a utilização da TV
Multimídia, do Pendrive, do Laboratório de Informática e da Internet no CEEBJA
CEAD Potty Lazzarotto, visando, com isso, uma maior integração entre mídia e
construção do conhecimento na prática docente, uma vez que esses recursos
tecnológicos encontram-se disponíveis na escola. Após a realização de uma
pesquisa – por meio de questionários com questões abertas e objetivas – com
intuito de identificar em que medida alunos, professores, direção e assessores
técnico-pedagógicos do CRTE utilizavam tais recursos em suas práticas diárias,
elaborou-se o Projeto de Intervenção na Escola. Foi implementado em duas
turmas da disciplina de História do Ensino Médio, onde foi possível aliar a

tecnologia aos conteúdos referentes à Idade Média: Relação de Poder, Relação
de Trabalho e Relação Cultural, respeitando a sequência didática do Plano de
Trabalho Docente dos professores envolvidos. Trata-se de um trabalho que,
apesar das dificuldades e dos obstáculos a serem superados para integração
das tecnologias da informação e da comunicação no ato educativo, evidenciou
as potencialidades comunicacionais e pedagógicas na construção do
conhecimento, contribuindo para a promoção da autonomia do estudante no
processo de ensino e de aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso da TV Multimídia na Sala de Aula: perspectivas e mudanças
Palavras-chave: TV Multimídia; Aprendizagem; Mídias; Internet.
Resumo: A TV Multimídia na prática cotidiana escolar do CEEBJA, visando
como alternativa de trabalho, a integração entre mídia e construção do
conhecimento, tendo em vista a presença deste recurso tecnológico na escola,
contribuindo assim, para aumentar o grau de autonomia e de eficiência no
processo ensino OBJETIVO GERAL: Utilizar dos recursos da TV Multimídia nas
aulas do Coletivo de História do CEEBJA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Elaborar manual de orientação para a conversão de vídeos da Internet para a
TV Multimídia; - Selecionar vídeos sobre a temática de História a partir do site
da SEED-PR e do YouTube para a TV Multimídia; - Auxiliar os estudantes na
elaboração de slides sob a supervisão do professor da disciplina de História. Os
recursos de imagem, vídeo e som serão adequados ao coletivo de alunos, à
disciplina, ao tempo disponível, ao planejamento do Professor, integrando-os ao
tema, utilizando a TV Multimídia. O embasamento teórico está fundamentado
nos estudos de Tecnologia da Informação e da Comunicação, principais autores:
José Moran, Edgar Morin, Belloni, Masetto, Behrens, Almeida, além da pesquisa
no Portal da Educação, Manual da TV Multimídia, dentre outras fontes que
contribuíram para o processo de revisão de literatura e a elaboração do Projeto.
AVALIAÇÃO GERAL: Todas as atividades serão avaliadas, desenvolvidas em
colaboração, participação e contando com as experiências acumuladas dos
alunos como construtores de novos saberes, utilizando a tecnologia não como
mero instrumental, mas em se fazer educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADRIANA CARNEIRO
ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Eduacação, Gênero e Sexualidade
Palavras-chave: Educação, Educação Sexual, Sexualidade e Gênero.
Resumo: Trata-se da exposição sobre a temática de Educação, Gênero e
Sexualidade numa abordagem pedagógica e epistêmica em conclusão no
Programa de Desenvolvimento Educacional, Formação Continuada em Rede do
Estado do Paraná, PDE/PR, no município de União da Vitória com
implementação realizada no Colégio Estadual José de Anchieta, objetivado
compreender a Educação Sexual em uma abordagem integradora intra, inter,
multi e transdisciplinar nos diferentes espaços da escola considerando os
referenciais de classe, gênero, etnia e diversidade sexual. A pesquisa
caracterizou-se como qualitativa, tendo como ponto de partida um instrumento
diagnóstico investigativo sobre a compreensão e posicionamentos de Diretores,
Equipe Pedagógica, Professores e Professoras e Funcionários e Funcionárias
em relação a gênero e sexualidade. Contudo, a discussão se apresentou à luz
de Foucault (1984, 1985, 1988), História da Sexualidade vol.1, 2 e 3, definido
categorias de discussão, estruturado por fim, um material didático que foi
trabalhado em oficinas e grupos de estudos organizados no Projeto de Extensão
Universitária, com 40 horas totais e certificação. Como resultado final, apresentase aqui o artigo científico como foco disseminador das reflexões e discussões,
avançando, sobremaneira, na orientação escolar sobre Gênero, Sexualidade e
Educação.

Produção didático-pedagógica
Título: Educação, Gênero e Sexualidade: Uma abordagem pedagógica e
epistêmica
Palavras-chave: Educação, Gênero e Sexualidade
Resumo: O presente projeto de implementação visa assegurar um espaço de
discussão, reflexão, e ação para docentes, equipe pedagógica, direção,

funcionários/as, onde todas/os possam questionar obter esclarecimentos,
informações, contribuindo para o alívio de suas ansiedades, podendo assim,
agir, decidir, planejar com responsabilidade as ações pedagógicas no ambiente
escolar. Tem como objetivos: Identificar as maiores dificuldades dos docentes
em relação ao tratamento de gênero e sexualidade. Propor o tratamento da
Sexualidade humana num âmbito “epistêmico”, percebendo os aspectos sociais,
políticos, econômicos, éticos, históricos, étnicos e religiosos. Conhecer os
referenciais teóricos sobre as questões de gênero e sexualidade humana,
subsidiando teórico-metodologicamente os/as professores/as de todas as
disciplinas, direção, equipe pedagógica e funcionários para o tratamento
pedagógico e epistêmico das questões relacionadas à Sexualidade repensando
tabus e preconceitos. A implementação da Produção Didática Pedagógica, e
apresentação do Caderno Pedagógico serão realizadas no Colégio Estadual
José de Anchieta, no município de União da Vitória, através de reuniões com
diretor, equipe pedagógica, docentes e funcionários. Será oportunizado grupos
de estudos em formato de discussões, dinâmicas, e apresentações de materiais
teórico-metodológicos, entre estes, o Caderno Pedagógico, para subsidiar as
reflexões, proporcionando momentos de troca de experiências. Serão oferecidos
grupos de estudos como extensão da IES - Unicentro – Universidade Estadual
do Centro Oeste, com carga horária 40 horas, para aproximadamente 40
pessoas, podendo ser estendida a outras/os pedagogas/os de outras escolas da
rede estadual.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADRIANA CRUZ DE CAMPOS
ORIENTADOR: Solange Franci Raimundo Yaegashi
IES: UEM
Artigo
Título: As Mudanças na Estrutura Familiar e Sua Influência na Vida Escolar dos
Filhos.
Palavras-chave: Escola; Família, Aprendizagem; Sociedade.
Resumo: Este artigo aborda a importância da estrutura familiar no processo de
aprendizagem dos filhos, e tem como objetivo o resgate da presença e

participação efetiva dos pais, pela vida escolar de seus filhos, enfocando a boa
convivência entre professores, equipe pedagógica, gestores, alunos e família,
buscando o verdadeiro papel social e a participação eficaz da família, mostrando
que mesmo a família contemporânea com todas suas mudanças, e formato,
ainda faz a diferença no acompanhamento escolar de seus filhos. Para tanto, foi
elaborado um Caderno Temático, que foi implementado no local onde atuamos
em forma de um curso de extensão.Portanto, este artigo é fruto de muitas leituras
e encontros realizados com professores e pais do “Colégio Estadual Rodrigues
Alves” de Maringá. Verificou-se que o trabalho realizado foi de crucial
importância para os participantes refletissem sobre a necessidade da parceria
entre família e escola. Chegou-se à conclusão que é preciso recuperar a função
social da escola como local de aquisição do saber sistematizado, para que o
futuro cidadão compreenda as contradições dessa sociedade e possa nela atuar.
Isso acontecerá à medida que se resgate na escola o trabalho coletivo,
ensinando o que é essencial em cada disciplina e haja um maior
comprometimento com a função cognitiva do aluno, tanto do profissional da
educação como dele próprio.

Produção didático-pedagógica
Título: As Mudanças na Estrutura Familiar e sua Influência da Vida Escolar dos
Filhos
Palavras-chave: Escola; Familia; Aprendizagem
Resumo: Resumo – produção didática Esta produção didática é pertinente ao
objeto de estudo sistematizado no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola
onde atuo, Colégio Estadual Rodrigues Alves, elaborado no primeiro período, na
área de Pedagogia. Tendo como titulo “As mudanças na Estrutura Familiar e sua
Influência na Vida Escolar dos Filhos”, a produção didática teve como objetivo
primordial, compreender as mudanças ocorridas na estrutura familiar ao longo
dos tempos e suas repercussões no desenvolvimento e aprendizagem escolar
dos filhos. Buscou-se ainda enfocar a importância e a eficácia da presença da
família no acompanhamento escolar dos filhos. Além disso, procurou-se realizar
uma reflexão sobre a necessidade da existência de vínculos entre a escola, a
família e a aprendizagem, sempre buscando o sucesso e o bem estar do
educando na sua vida acadêmica.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ADRIANE REGINA NIETO
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: AVALIAÇÃO ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA
EDUCATIVA
Palavras-chave: Avaliação; Livro Registro de Classe; Legislação vigente
Resumo: O processo avaliativo para que seja coerente com uma prática
pedagógica fundamentada na Pedagogia Histórico Crítica destina-se a um
diagnóstico tanto do aluno individualmente, como da ação pedagógica
desenvolvida pelo professor. Sem dúvida alguma, este processo é um dos
grandes desafios a ser enfrentado em nossas escolas, que em sua maioria, vem
praticando uma avaliação seletiva e excludente. Diante deste contexto,
propomos o problema de pesquisa: Que concepção de educação e de avaliação
estão presentes nos documentos oficiais e na prática dos profissionais? Os
instrumentos de avaliação utilizados, têm contribuído para a apropriação dos
conhecimentos pelos alunos e, possibilitado a organização e reorganização da
prática docente? O objetivo principal desta versa é analisar o processo avaliativo
e seus registros oficiais, principalmente o Livro Registro de Classe, tendo como
referência embasamentos legais e teóricos para a ressignificação da prática
pedagógica. Com o intuito de atingi-lo foram desenvolvidas ações tendo o
envolvimento da equipe pedagógica, direção, professores e instâncias
colegiadas. Para tanto foram necessários encontros para reflexão da temática e
fundamentação teórica. Realizamos coleta de dados empíricos, que analisados
e socializados com os envolvidos, provocaram transformações na prática
realizada.

Produção didático-pedagógica
Título: AVALIAÇÃO ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA
EDUCATIVA

Palavras-chave: AVALIAÇÃO;PRÁTICA PEDAGÓGICA;LIVRO REGISTRO DE
CLASSE;
Resumo: O processo avaliativo para que seja coerente com uma prática
pedagógica fundamentada na Pedagogia Histórico Crítica destina-se a um
diagnóstico tanto do aluno individualmente, como da ação pedagógica
desenvolvida pelo professor. Sem dúvida alguma, este processo é um dos
grandes desafios a ser enfrentado em nossas escolas, que em sua maioria, vem
praticando uma avaliação seletiva e excludente. Diante deste contexto,
propomos o problema de pesquisa: Que concepção de educação e de avaliação
estão presentes nos documentos oficiais e na prática dos profissionais? Os
instrumentos de avaliação utilizados, têm contribuído para a apropriação dos
conhecimentos pelos alunos e, possibilitado a organização e reorganização da
prática docente? O objetivo principal desta versa é analisar o processo avaliativo
e seus registros oficiais, principalmente o Livro Registro de Classe, tendo como
referência embasamentos legais e teóricos para a ressignificação da prática
pedagógica. Com o intuito de atingi-lo desenvolveremos ações tendo o
envolvimento da equipe pedagógica, direção, professores e instâncias
colegiadas. Para tanto proporcionaremos encontros para reflexão da temática e
fundamentação teórica. Após coleta de dados empíricos, estes serão analisados
e socializados com os envolvidos, buscando transformações na prática
realizada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: AIRTON JOSE ZANELLATO
ORIENTADOR: Manuela Pires Weissbock
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Didática e as Novas Tecnologias: Desafios para o Professor
Palavras-chave: Educação, didática, tecnologias
Resumo: Atualmente novos desafios se apresentam aos professores na forma
de dominarem, mesmo que parcialmente o uso das Novas Tecnologias como
ferramentas no planejamento escolar e também no trabalho pedagógico em sala
de aula. Este trabalho propõe a discussão do tema bem como mostrar através

de pesquisa quantitativa a realidade encontrada pelos professores diante das
habilidades exigidas no exercício de suas funções de docência. O estudo de
autores, as oficinas de implementação na escola e também o GTR, grupo de
trabalho em rede contribuem para esclarecer e propor alternativas pedagógicas
com o potencial das tecnologias no trabalho docente.

Produção didático-pedagógica
Título:
Palavras-chave: SEM PALAVRAS-CHAVE
Resumo: SEM RESUMO

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ALCINEIA ISABEL MACIEL DE MATTOS
ORIENTADOR: Rita de Cassia da Silva Oliveira
IES: UEPG
Artigo
Título: EJA: abordagens e reflexões no Curso de Formação de Docentes
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; formação docente; currículo.
Resumo: O trabalho foi realizado com os alunos do Curso de Formação de
Docentes, propondo-lhes uma reflexão sobre a qualificação profissional dos
educadores da Educação de Jovens e Adultos, considerando que, esse
acadêmico poderá trabalhar nessa modalidade de ensino. Porém nesses cursos
de Formação, ainda não há uma abordagem específica desse campo com temas
pertinentes a EJA em suas matrizes e ementas curriculares. Portanto, esse
trabalho se propôs a refletir sobre essa Formação Inicial e a necessidade da
presença das especificidades inerentes à EJA, proporcionando um referencial
teórico adequado nessa modalidade de ensino. Seu objetivo é a constatação da
necessidade de maior subsídio sobre a EJA, nos conteúdos curriculares do
Curso de Formação de Docentes, a partir das reais demandas. O trabalho foi
realizado com a observação e coleta de dados obtidos na aplicação de
questionários específicos aos docentes e alunos dos Anos iniciais do Ensino
Fundamental das escolas públicas que ofertam a Fase I do Ensino Fundamental,
seguida de tabulação dos dados, quantificados em gráficos e analisados. Todo

o trabalho culminou com um Seminário Temático aos alunos das séries finais do
Curso de Formação e profissionais envolvidos no decorrer do Projeto, expondose os fundamentos e abordagens de temáticas relevantes ao projeto, além dos
resultados obtidos na coleta de dados. Como resultado e considerações finais,
a entrega do Caderno Temático construído durante o processo, para aporte
teórico do curso, concretizou as ações desenvolvidas. Com isso, espera-se que
os alunos e alunas do Curso de Formação de Docentes obtenham maiores
informações dessa modalidade na futura profissão.

Produção didático-pedagógica
Título: EJA: abordagens e reflexões no Curso de Formação de Docentes
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; formação docente; currículo.
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica originou a Produção DidáticoPedagógica a ser apresentada, aos alunos do Curso de Formação de Docentes
em nível médio. Propõe-se refletir sobre a exigência na qualificação profissional
dos educadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), considerando que esse
acadêmico poderá vir a trabalhar nessa modalidade e, que, nos cursos de
Formação, não há uma abordagem específica com temas pertinentes a EJA nas
matrizes e ementas curriculares. A reflexão sobre essa Formação Inicial e a
necessidade da presença da EJA embasou esse referencial teórico. O trabalho
iniciará com a observação e coleta de dados obtidos na aplicação de
questionários específicos aos docentes e alunos dos Anos iniciais do Ensino
Fundamental das escolas públicas que ofertam a Fase I do Ensino Fundamental.
Esses serão tabulados e quantificados em gráficos e analisados. O trabalho será
apresentado num Seminário Temático aos alunos das séries finais do Curso de
Formação, profissionais envolvidos no Projeto, expondo os fundamentos e
abordagens de temáticas relevantes ao projeto, além dos resultados obtidos na
coleta de dados. Finalizando, será entregue o Caderno Temático construído
durante o processo, para aporte teórico do curso. O resultado esperado é que
os alunos do Curso de Formação de Docentes obtenham maiores informações
dessa modalidade na futura profissão. Apresentar a proposta de um Caderno
Temático para o Curso de Formação de Docentes gera grande incerteza, por
não se pretender trilhar por um manual de instrução, mas apontar

direcionamentos importantes a quem, em algum momento de sua trajetória
profissional, poderá dialogar, construtivamente com jovens, adultos e idosos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ALICE BASSAN FELBER
ORIENTADOR: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: As relações interpessoais no cotidiano da sala de aula
Palavras-chave: Relações interpessoais ; Valores; Indisciplina.
Resumo: As relações interpessoais, na atual conjuntura social, apresentam-se
pautadas pelo individualismo, não considerando o outro ser humano como
alguém que merece respeito e aceitação. Esse contexto reflete na escola,
prejudicando sensivelmente o processo ensino-aprendizagem. Novos valores,
novas atitudes se consolidam nas diversas estruturas da sociedade e
consequentemente, a escola necessita redefinir o seu papel, encontrar caminhos
para que o processo de ensino e aprendizagem seja favorecido, pelo interesse
das crianças e dos jovens que frequentam esta instituição. Os conflitos
disciplinares em sala de aula apresentam-se de forma acentuada e se impõem
como um dos maiores entraves para a aprendizagem devido as dificuldades
enfrentadas pelos docentes para realizar o seu papel essencial que é a
transmissão dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade,
Considerando que a subjetividade do indivíduo não é construída através de um
ato solitário de auto-reflexão, mas, sim, resultante de um processo de formação
que se dá em uma complexa rede de interações, a implementação do Projeto de
Intervenção foi realizada sob a forma de curso de extensão para professores,
pedagogos e funcionários do Colégio Estadual Leonel Franca EFM, priorizando
a reflexão sobre as questões relacionadas aos princípios éticos, valores morais,
indisciplina e ação do professor com o objetivo de contribuir para melhorar a
relação professor-aluno e aluno-aluno.

Produção didático-pedagógica

Título: Valores universais do ser humano e os reflexos na disciplina em sala de
aula
Palavras-chave: Ética; Princípios morais; Valores; Indisciplina.
Resumo: No ambiente escolar, as relações interpessoais estão bastante
confusas, reflexo das contradições existentes na sociedade contemporânea,
onde a ética e os princípios morais têm sido desprezados pela ênfase ao
individualismo, pela conotação pejorativa dada em prol da modernidade e pela
crítica exacerbada em relação às tradições e aos valores numa perspectiva
moralista. O processo educacional fica prejudicado, devido às dificuldades
enfrentadas pelos docentes para realizar o seu papel essencial que é a
transmissão dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade,
acumulando a função de resgatar valores, limites de comportamento e respeito
humano, sem os quais a indisciplina se impõe como um dos maiores entraves
para a aprendizagem. Considerando que os conflitos disciplinares em sala de
aula apresentam-se de forma acentuada, este trabalho propõe análise de filmes,
reflexão e estudo de textos aos professores sobre as questões relacionadas a
princípios éticos, morais, indisciplina e ação do professor. O objetivo deste
material é contribuir para melhorar a relação professor-aluno e aluno-aluno, no
sentido de desenvolver um relacionamento fundamentado em valores como:
solidariedade, tolerância, união, respeito ao outro e disciplina consciente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA APARECIDA TORMENA
ORIENTADOR: JORGE ALBERTO DE FIGUEIREDO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: PLANEJAMENTO: a importância do plano de trabalho docente na prática
pedagógica
Palavras-chave: educação, planejamento; elaboração; processo.
Resumo: Esse trabalho com o tema Planejamento: a importância do plano de
trabalho docente na prática pedagógica visa desenvolver uma reflexão e uma
ação conscientizadora da importância do planejamento. Estamos vivendo um
momento histórico conhecido como “globalização” inseridos em uma “aldeia”

global, dinâmica, tumultuada, repleta de informações e não de conhecimento,
com uma velocidade surpreendente no campo da tecnologia.Não houve na
história da humanidade um período como o que se vê agora. São desafios que
nos levam a pensar e nos preocupar com o amanhã. Como se encontra a
educação nesse novo contexto? Como será o futuro? Não se pode falar em
tecnologias high tech sem mencionar a educação e nesse sentido é que vemos
o quanto é importante o ato de planejar. Tem se observado que uma das
dificuldades dos docentes diante dessa dinâmica globalizada é a elaboração e
execução do seu plano de trabalho. Embora tendo boas intenções e ideias
atraentes acabam recorrendo ao que já está posto nos materiais adotados como
apoio, não havendo uma preocupação para a dinamização e atualização das
realidades de uma sociedade globalizada. Procuramos buscar caminhos,
partindo do pressuposto que se houver conhecimento e clareza na concepção e
execução do plano de trabalho docente, as dificuldades com essa realidade
serão amenizadas. Nosso trabalho de pesquisa foi desenvolvido com atividades
de leitura, seminários e discussões, pesquisando vários autores que tratam do
mesmo assunto.

Produção didático-pedagógica
Título: Planejamento- a Importância do Plano de
Trabalho Docente na Prática Pedagógica
Palavras-chave: plano de trabalho docente; teoria; prática; docentes; discentes
Resumo: Pretende-se com esse trabalho cujo tema é Planejamento: a
Importância do Plano de Trabalho Docente na Prática Pedagógica, desenvolver
uma reflexão e uma ação sobre a importância do planejamento. Vivemos em um
mundo globalizado onde o planejamento é necessário, em todos os setores da
sociedade. No campo da educação são de vital importância novas atitudes e o
repensar sobre o planejamento. Tem se observado que uma das dificuldades
dos docentes são a elaboração e a execução do seu plano de traba. Tentaremos
com nosso trabalho, buscar caminhos, soluções práticas, partindo do
pressuposto que se houver conhecimento e clareza na concepção e execução
do plano de trabalho docente, envolvendo os docentes e a equipe pedagógica,
as dificuldades serão amenizadas. Nossa tarefa será desenvolvida através da

leitura de textos de vários autores sobre o tema para reflexão sobre a prática do
planejamento no processo ensino aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA
ORIENTADOR: Sonia Ana Leszczynski
IES: UTFPR
Artigo
Título: Relações Interpessoais no Ambiente Escolar: Reflexos no Processo
Ensino Aprendizagem
Palavras-chave: Relações Interpessoais, afetividade, ensino aprendizagem,
conflitos
Resumo: Este trabalho trata dos problemas educacionais relacionados ao
processo ensino aprendizagem mais especificamente as relações interpessoais
no espaço escolar. Dentro de um contexto que aponta a preocupação com a
questão envolvendo os sujeitos pertencentes ao processo ensino aprendizagem.
Tem por objetivo identificar fatores que dificultam a relação professor aluno, bem
como verificar aspectos que interferem nas relações de afeto no ambiente
escolar, instigando para provocar uma reflexão sobre a relação professor e aluno
na conquista da motivação e da disciplina em sala de aula. Considerando de que
os professores representam agentes importantes ao processo educacional e que
a sociedade vem transformando e determinando as relações sociais propõemse estudos e reflexões com os professores na urgência de apropriá-los de
referências teóricas e metodológicas que legitimem a figura docente na função
de ensinar. Além disso, propor caminhos para a solução de conflito interpessoais
visando melhorar a qualidade das relações.

Produção didático-pedagógica
Título: Relações Interpessoais no Espaço Escolar: Reflexos no Processo Ensino
Aprendizagem.
Palavras-chave: Relações Interpessoais, afetividade, ensino aprendizagem.
Resumo: Dentro de um contexto que aponta a preocupação com a questão
envolvendo os sujeitos pertencentes ao processo ensino aprendizagem, em

constantes conflitos pessoais e diante das complicadas relações que se
estabelecem diariamente na rotina escolar. Justifica-se aprofundar estudos nos
problemas educacionais relacionados ao processo ensino aprendizagem, pois
preceb-se nesta relação professor e aluno, fatores que interferem no processo.
Faz-se necessário, identificar os fatores que dificultam esta relação, verificar que
aspectos interferem nas relações de afeto no ambiente escolar e ainda propor
caminhos para a solução de conflitos pessoais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA MARIA CAMILO MEHL
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Identidade do Pedagogo; Organização do Trabalho Escolar;
Formação.
Resumo: O presente artigo trata do papel do Pedagogo na escola pública é
resultado do curso PDE 2010/2012 no qual se propõe reflexão sobre a identidade
do pedagogo. Como deixar de ser o tarefeiro para ser o mediador do trabalho
pedagógico? Como este profissional pode mobilizar as teorias pedagógicas e
saberes para efetivar sua ação, a partir das atribuições que o sistema de ensino
público estadual paranaense requer do pedagogo escolar? A pesquisa objetivou
discutir com a Equipe Pedagógica e o Corpo Docente, a importância do papel do
Pedagogo na escola e a contribuição do mesmo para a efetivação e
democratização do ensino, adquirindo ascensão social via socialização do saber.
A pesquisa-ação buscou delinear o perfil do Pedagogo no âmbito da escola
pública. Num contexto de gestão democrática onde o Projeto Político
Pedagógico é construído e realimentado por todos os segmentos que designam
o trabalho educativo e coletivo na escola, o Pedagogo um dos mediadores deste
processo, muitas vezes encontra dificuldades em desenvolver a sua práxiseducacional. O desenvolvimento da intervenção pedagógica se deu por meio de
reuniões, debates, grupos de estudos, instrumentos de pesquisa, textos

comprobatórios. Sendo a escola uma instituição social, tem como função a
democratização

dos

conhecimentos

produzidos

historicamente

pela

humanidade, é um espaço de mediação entre sujeito e sociedade, através de
um processo de emancipação humana e, logo, de transformação social. O fazer
do pedagogo está relacionado a mediação do processo de organização do
trabalho escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: O Pedagogo na Escola Pública: para quê?
Palavras-chave:

Identidade

do

Pedagogo;

Organização

do

Trabalho

Pedagógico; Mediador do trabalho coletivo.
Resumo: A produção do Caderno Pedagógico intitulado \"Pedagogo na Escola
Pública:Para quê?\" tem como objetivo refletir e investigar o papel do pedagogo
e suas práticas pedagógicas buscando compreender a problemática pensada no
projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA MARIA DA ROCHA
ORIENTADOR: LUZIA RODRIGUES CARDOSO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Estudo Colaborativo entre Profissionais da Escola Comum Escola e
Especial
Palavras-chave:

Educação

Inclusiva,

Estudo

Colaborativo,

Deficiente

Intelectual, Ensino Comum e Especial
Resumo: O presente artigo é o resultado de uma pesquisa que teve como
objetivo promover a realização de um estudo colaborativo entre os profissionais
que atuam na Escola Regular Municipal de Bandeirantes e uma Escola Especial
(APAE), também localizada em Bandeirantes, a fim de traçar estratégias de
apoio para uma inclusão responsável do aluno com deficiência intelectual. Para
realização deste trabalho busquei respaldo bibliográfico que esclareceram as
questões sociais e políticas a respeito da inclusão escolar no Brasil. A legislação
brasileira assumiu o princípio da inclusão como diretriz para o ensino, isto implica

mudanças na organização da escola, do ensino e de todos os componentes que
ali atuam, a fim de garantir que todos os alunos tenham as condições
necessárias para obter êxito no processo de aprendizagem, inclusive os alunos
que apresentam algum tipo de deficiência. Assim, a problemática levantada
busca respostas para inúmeras perguntas que vem assombrando professores,
equipes pedagógicas e profissionais da área. A metodologia utilizada envolveu
a

pesquisa bibliográfica,

levantamento diagnóstico com aplicação de

questionário para os professores da escola regular que tem alunos com
deficiência intelectual inclusos e a realização de grupo de discussão. Nos
comentários feitos pelos professores podemos perceber a preocupação e o
receio que eles têm de trabalhar com os DI, pelo seu desconhecimento, e
despreparo tanto teórico quanto prático a este caso específico. Espera-se que
este trabalho possa contribuir para a criação de um trabalho colaborativo entre
os profissionais da educação especial e da escola comum, promovendo assim,
uma inclusão responsável do aluno com deficiência intelectual. Os primeiros
passam para se realizar a inclusão começa pela formação dos professores e
equipe pedagógica. É necessário que a escola como um todo, além do preparo,
esteja aberta à diversidade dos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: A inclusão de alunos com deficiência intelectual no ensino comum
Palavras-chave:

Educação

Inclusiva;

Estudo

Colaborativo;

Deficiente

Intelectual; Ensino Comum e Especial.
Resumo: Neste Caderno Pedagógico propomos um estudo com a intenção de
implementar o processo de inclusão do D/I na Escola Comum de maneira efetiva.
Durante o trabalho buscaremos o resignificando o conceito de Educação
Especial, antes entendida como uma modalidade de educação isolada do
sistema regular de ensino, tendo como referencia principal a Declaração de
Salamanca. Ao longo do trabalho buscaremos a compreensão de D/I, a reflexão
sobre trechos do documento de Salamanca, modalidades da Educação Especial
e a Importância do trabalho colaborativo. Partindo do princípio de que é
necessário que os profissionais tenham um conhecimento mais acirrado sobre
normas, procedimentos e conceitos a respeito da inclusão do individuo com D/I
em uma escola regular. Esse trabalho visa identificar, através de trabalho

colaborativo entre uma Escola de Ensino Regular e uma Escola Especial,
proporcionando subsídios na busca de um ensino inclusivo de qualidade, que
será obtido ao longo do estudo, onde todos os professores irão participar, num
primeiro momento através de esclarecimento da Declaração de Salamanca e
artigos relacionados ao estudo, no segundo momento haverá troca de
experiências, por meio da pratica colaborativa, debates e finalmente, os mesmos
poderão reelaborar seus conceitos e aplicá-los no processo educativo inclusivo
município de Bandeirantes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA MARIA DA SILVA NOBREGA
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: A (in) satisfação no ambiente da escola pública
Palavras-chave:

(In)

satisfação

docente;

Profissionalidade;

Cultura

e

Organização Escolar.
Resumo: O presente artigo foi produzido a partir do Projeto de Intervenção
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná-SEED, turma 2010, do Setor de
Educação da Universidade Federal do Paraná. O tema, a (in) satisfação no
ambiente da escola pública, veio ao encontro do anseio da autora como
pedagoga há 18 anos e que almeja realizar sua função com dignidade e
competência. Compreender um pouco mais sobre os fatores que geram as (in)
satisfações e como as mesmas afetam os profissionais professores, pedagogos
e diretores, assim como, as possibilidades de minimizar esses fatores de
insatisfação e maximizar os de satisfação, passou por um estudo teórico e
prático mais aprofundado, articulado junto a esse grupo de profissionais da
educação. Partiu-se das expectativas que o tema ofereceu, apresentando pontos
de estudos considerados relevantes para o desenvolvimento da intervenção
realizada, o papel do profissional, sua identidade, seu valor na sociedade, as
exigências da profissão, a organização e cultura escolar, norteado pelas (in)
satisfações e resgate do reencantamento e da alegria de ser e estar profissional

da educação. Assim sendo, o artigo conjugado por subtemas, não tem a
pretensão de esgotar a discussão, contudo, é parte significativa desse caminhar
como instrumento de apoio, reflexão e diálogo, buscando suscitar novas
indagações e desconstruções no pensar e no fazer pedagógico, buscando
avanços na realização da profissão e na qualidade de ensino, começando pelo
repensar de cada um.

Produção didático-pedagógica
Título: A (in) satisfação no ambiente da escola pública
Palavras-chave: Satisfação/insatisfação; papel e identidade profissional;
organização escolar
Resumo: O presente caderno temático almeja apoiar a reflexão dos
profissionais da escola pública sobre suas satisfações e insatisfações no
ambiente escolar, na realização da sua profissão. Nos estudos e pesquisas
sobre o tema, tem-se revelado a desesperança, o sentimento de desamparo,
esgotamento, ansiedade, estresse, absenteísmo e outros sentimentos de
desconcerto e insatisfação ante os problemas reais da prática. A deficiente
estrutura organizacional, as relações fragilizadas, a falta de clareza dos papéis
profissionais, fecunda em um aprofundamento teórico. Possibilitar o rever-se
como profissional, o transcurso, a caminhada e a intensidade em que se deu ou
dá sua trajetória, com quem têm caminhado, as relações estabelecidas, as
memórias, os exemplos que seguiu ou descartou (referencias positivas e
negativas) e como se vê hoje. Busca-se o repensar, o conhecer, o observar,
como possibilidades de avanços. As unidades perpassam pelo papel do
profissional, sua identidade, seu valor na sociedade, as exigências da profissão,
a organização escolar, seguindo pelas (in) satisfações e resgate do
reencantamento e da alegria de ensinar. Foca-se no fortalecimento de um
ambiente de trabalho favorável ao bem estar na realização da prática educativa,
através de conceitos, estudos, reflexões, instigando novas buscas, não deixando
imobilizar-se.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA MARIA DO PRADO VALDIVIESO

ORIENTADOR: Suedina Rafael Brizola
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Projeto PDE
Palavras-chave: projeto
Resumo: Resumo:0 presente trabalho está direcionado aos alunos do Curso de
Formação de Docentes,buscando proporcionar aos mesmos, estratégias
adequadas para a contação de histórias na Educação Infantil, pois contar
histórias para quem não tem o dom natural exige técnicas apropriadas como
adequação de voz às modificações do texto;expressões faciais, improvisos e
dramaticidade.O projeto visa também aprimorar a formação e a prática
pedagógica dos mesmos, resgatando o gosto pela contação de histórias e a
didática para a seleção dos livros infantis (considerando a faixa etária e
peculiaridades das crianças). A idéia não é simplesmente contar histórias, mas
transmitir para os futuros educadores que essa arte exige habilidades mesmo
para quem não as tem. Mas que poderão desenvolvê-las. A palavra tem para a
criança um poder mágico e a narrativa oral produz ótimos resultados, quando o
professor cria situações que lhe permitam interagir, possibilitando constatar
significados com maior clareza e sentido da narrativa,despertando assim o
interesse e o entusiasmo ,retirando do conto os melhores efeitos, concluindo
assim que o contato com as histórias infantis é um dos fatores que leva a criança
a desenvolver o cognitivo, a imaginação e a produção escrita. Palavraschave:Educação Infantil- Literatura Infantil- Formação de Docentes-Técnicas
Pedagógicas- Contos de Fadas.

Produção didático-pedagógica
Título: Formando professores competentes na arte de contar histórias para
crianças da educação infantil.
Palavras-chave: Educação infantil. Contos de fadas. Formação de Docentes.
Técnicas pedagógicas.
Resumo: Contar histórias para quem não tem o dom natural exige técnicas
apropriadas como adequação de voz ás modificações do texto expressões
faciais, improvisos, dramaticidade; participação das crianças exclamando a cada
passagem dos acontecimentos. Considerando a necessidade de estimular os

futuros docentes que se preparam para atuar na Educação Infantil, entende-se
que esse trabalho vem de encontro para sanar essa deficiência. Portanto, a
abordagem da literatura infantil – Contos de fadas – procura resgatar esse
segmento literário junto aos alunos da Formação de docentes. Os objetivos são:
proporcionar aos docentes a formação integral com vistas a atuar de forma
consciente; destacar que, através da audição das histórias infantis, as crianças
poderão se identificar com cada uma das personagens, esclarecendo suas
próprias dificuldades e podendo até ncontrar um caminho para lidar com seus
conflitos pessoais; mostrar que contar histórias exige um preparo anterior do
professor com a familiarização com o tema, o que fará com que seja percebido
como autor construiu o texto, o encadeamento das idéias; desenvolver a
expressão global do contador de histórias refletida no corpo, na fala e nos gestos
apresentar os projetos de trabalho, como sugestão, de etodologia para a
elaboração de materiais, execução e avaliação de projetos de leitura.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA MARIA TREVIZAN
ORIENTADOR: Regina Maria Zanatta
IES: UEM
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES NA
PERSPECTIVA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA
Palavras-chave: Educação; Formação de Professores; Teoria Histórico Crítica.
Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho realizado com Alunos do Curso
de Formação de Docentes, do Colégio Malba Tahan, no município de Altônia, no
ano de 2011. Considerando a formação de docentes de suma importância,
reconhece-se, também, que a compreensão de uma concepção teórica que
possa ser adotada pelo formando, para subsidiar o seu trabalho prático, que se
efetivará no âmbito escolar, é deveras importante. O Objetivo deste trabalho é
de proporcionar uma fundamentação teórica crítica e reflexiva para os alunos de
Formação de Docentes, reconhecendo seu papel diante das transformações que
se operam na sociedade. Da mesma forma se quer identificar o Papel do
professor formado pela Escola de Magistério e o papel do Pedagogo, no contexto

Paranaense, de acordo com a Lei nº 103/2004. A metodologia utilizada consiste
em pesquisa bibliográfica por intermédio de livros, artigos científicos, leitura de
Legislação, que possa levar à compreensão da temática. Este estudo é relevante
porque pode encaminhar os alunos para conhecer e adotar os fundamentos da
Pedagogia Histórico Crítica no futuro trabalho docente.

Produção didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo na Contribuição da Formação de Docente na
Perspectiva da Mediação Dialética
Palavras-chave: Função, Pedagogo, Escola Pública, Paraná.
Resumo: Este caderno pedagógico é um material composto por 6 (seis)
Unidades Pedagógicas, contendo textos. Abordando fundamentação teórica e
respectivas sugestões de atividades a serem desenvolvidas, destinando-se aos
Alunos de Formação de Docentes que anseiam por uma reflexão e mudança e
suas práticas no âmbito do processo educacional. O Objetivo deste trabalho é
proporcionar fundamentação teórica crítica e reflexiva aos alunos de Formação
de Docente, para que possam reconhecer o seu papel diante das transformações
que se operam na sociedade. E, ao mesmo tempo, identificar o Papel do
professor formado na Escola de Magistério e do Pedagogo no contexto
Paranaense de acordo com a Lei nº 103/2004. A metodologia utilizada consiste
em pesquisas bibliográficas, livros, artigos científicos, leitura de Legislação,
textos para compreender a temática em uma perspectiva transformadora e a os
fundamentos da Pedagogia Históricos Crítica para a formação dos profissionais
da educação (Magistério e Superior).

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA NILCE BRAUNA MICHALOUSKI
ORIENTADOR: Nelsi Antonia Pabis
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

EDUCAÇÃO:

TRABALHO

PEDAGÓGICO

MEDIADO

PELO

PEDAGOGO E DEMAIS SEGMENTOS NO ÂMBITO ESCOLAR TENDO A (IN
)DISCIPLINA COMO FOCO

Palavras-chave: Aluno, disciplina e escola.
Resumo: A indisciplina escolar vem inquietando educadores, pedagogos,
funcionários de toda a comunidade escolar, afetando todo o processo ensino
aprendizagem dos alunos. As causas da indisciplina escolar não são
encontradas somente fora da escola como nos problemas sociais, mas também,
nos aspectos desenvolvidos dentro da escola como a relação professor-aluno.
Neste artigo, será abordada a postura do professor ao enfrentar esse desafio na
busca de compreender os fatores que interferem no comportamento do aluno
dentro e fora da sala de aula. Inicialmente, desenvolveu-se uma reflexão com
professores, pedagogos e funcionários do Colégio Estadual, sobre а (in)
disciplina escolar. Neste processo envolveram atividades participativas com os
colaboradores, nas quais a noção da (in) disciplina foi foco de atenção,
destacando-se alguns pontos críticos que lhe dão sustentação, dando
prioridades às estratégias de prevenção como as ações interativas, visando
reparar os danos causados pela indisciplina. Como referencial teórico foram
utilizados as teorias: Paro (1990), Gramsci (1991), Ponce (1995), La Taille
(1998), Grinspun (1998), Freire (2001), Aquino (2003), Vascocellos (2004),
Libaneo (2004), Oliveira (2005), Secretaria da Educação Básica (2007). Como
metodologia de trabalho utilizou-se leituras e atividades reflexivas desenvolvidas
em encontros promovidos pela organizadora do presente trabalho. Através desta
proposta constatou-se que não existem receitas prontas para a solução de
situações adversas vivenciadas no ambiente escolar. É necessário envolvimento
de todos nesse processo, ou seja, família e equipe escolar. Acredita-se que esta
questão seja melhor refletida e discutida entre todos os envolvidos e
interessados no tema com vista a desenvolver ações para minimizar os
problemas disciplinares na escola.

Produção didático-pedagógica
Título:

EDUCAÇÃO:TRABALHO

PEDAGÓGICO

MEDIADO

PELO

PEDAGOGO E DEMAIS SEGMENTOS NO ÂMBITO ESCOLAR TENDO A
DISCIPLINA COMO FOCO.
Palavras-chave: Disciplina – Indisciplina, Escola, Professor
Resumo: Este caderno constitui-se num material didático-pedagógico a ser
utilizado durante o processo de intervenção pedagógica no Colégio Estadual

Alberto de Carvalho. Faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE), enfocando a disciplina e/ou (In) disciplina na educação escolar. Está
estruturado em quatro unidades: Escola Pública, Disciplina X (In) Disciplina na
escola, Convivência Escolar e Valor... Moral... Ética. Cada unidade propõe a
leitura de textos e sugestões de atividades a serem desenvolvidas por
professores, alunos e funcionários, com a orientação da professora-pedagoga.
Assim, a expectativa é que este material configure-se num significativo elemento
de articulação e reflexão teórica no interior do colégio bem como junto aos
grupos de trabalho em rede – GTR – envolvidos no Programa de
Desenvolvimento Pedagógico – PDE.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA SCOLARO DE SOUZA
ORIENTADOR: Conceicao Solande Bution Perin
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: A Importância do Ato de Planejar e Avaliar para o Processo de Ensino e
Aprendizagem
Palavras-chave:

Planejamento;

Avaliação;

Conhecimento;

Ensino/

Aprendizagem.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados dos estudos e análises das
dificuldades apresentadas pelos professores sobre o planejamento e a
avaliação, ou seja, procuramos analisar o processo de planejar e avaliar nas
suas diferentes formas de interpretações teóricas e metodológicas e a prática
que é desenvolvida no dia a dia dos trabalhos escolares. Para tanto, o estudo
permeia o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola confrontando-o com o
planejamento que está sendo realizado e com a forma avaliativa que é praticada
pelos educadores no processo ensino/aprendizagem. Logo, essa análise leva ao
objetivo de fazer com que os professores compreendam sobre a importância
desse processo e saibam como tomar decisões coerentes e consistentes que
estejam relacionadas ao ensinar e aprender, bem como, repensarem a prática
de planejar e avaliar que estão aplicando no cotidiano escolar, e, se necessário,
rever os instrumentos e critérios utilizados. Assim, para fundamentar o nosso

trabalho, a pesquisa dialogará com alguns autores que tratam sobre essa
questão, para assim, podermos apresentar algumas orientações e reflexões
sobre o Planejamento e a Avaliação da aprendizagem escolar. Compreendemos
que este é o processo que envolve o conhecimento: de como, porque e para que
avaliar, para que na prática ocorra a diferença no ensino e na aprendizagem, a
fim de, realmente, os alunos possam produzir esse conhecimento. Desse modo,
entendemos que o planejar e o avaliar são, necessariamente, que precisam de
embasamento teórico para a prática, de maneira que, o educador possa unir a
teoria e a prática qualitativamente.

Produção didático-pedagógica
Título: A Importância de Planejar e Avaliar para o processo de Ensino e
Aprendizagem
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem; Avaliação; Planejamento
Resumo: Este estudo tem o objetivo de pesquisar sobre a importância da
avaliação como instrumento essencial no dia a dia dos docentes e discentes. A
participação das ações realizadas na escola nos possibilitou perceber a
inquietude que perpassa professores e alunos no que diz respeito à avaliação
da aprendizagem escolar. Com isso, resolvemos realizar uma intervenção
pedagógica com o tema Planejamento e Avaliação, focando como objeto de
estudo a avaliação interligada ao planejamento. Assim, para obtenção de
resultados,

satisfatórios

focalizamos

a

pesquisa

nos

itens

Avaliação:

Instrumentos e Critérios. Desse modo, a pesquisa norteará caminhos que
orientem a prática pedagógica concomitante com a prática avaliativa, ajudando
a descobrir meios que torne o processo de ensino e aprendizagem eficiente.
Para isso se faz necessário analisar algumas teorias que tratam sobre avaliação
da aprendizagem escolar, confrontando-as com a teoria contida no Projeto
Político Pedagógico da escola e a prática que vem sendo desenvolvida, a fim de
que, os professores, possam, com segurança, tomar decisões coerentes e
consistentes para uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, a intenção
dessa pesquisa é apresentar a unificação entre a teoria e a prática no processo
de ensino/ prendizagem/avaliação, com organização curricular, planejamento
eficaz e avaliação transparente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANA SILVIA MERLIM
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O PEDAGOGO NO DESENVOLVIMENTO DA PRÁXIS EDUCATIVA NO
CONTEXTO ESCOLAR
Palavras-chave:

Pedagogo.

Organização

do

trabalho

escolar.

Práxis

pedagógica.
Resumo: O presente estudo destaca-se pela reflexão apresentada, com o intuito
de compreender a práxis do pedagogo na organização do trabalho pedagógico
no âmbito escolar. Seu objetivo principal visa refletir sobre o seu verdadeiro
papel no espaço escolar, bem como, formas de resgatar sua função no espaço
educativo. Para tal propiciamos vários questionamentos sobre a visão histórica
do professor pedagogo no contexto escolar. Diante das transformações sociais
ocorridas, seu papel teve várias conotações, fazendo com que o pedagogo
reveja sua prática pedagógica desenvolvida atualmente. Finalmente, para que
sua práxis pedagógica seja efetiva e significativa na instituição escolar,
ressaltamos a importância do trabalho coletivo por todos os profissionais da
educação para uma gestão democrática e transformadora. Para subsidiar as
discussões e análise foram realizadas entrevistas com as pedagogas e docentes
do Colégio Estadual Professora Adélia Antunes Lopes - ensino fundamental e
médio no município de Jataizinho - PR, para evidenciar a compreensão da
função do pedagogo e suas fragmentações profissionais. Considerando as
dificuldades encontradas, realizamos encontros para o estudo de referencial
teórico que fundamente uma nova visão da organização do trabalho escolar.
Neste contexto diagnosticamos que a atuação profissional do pedagogo é
pertinente na efetivação do processo ensino- aprendizagem, e sua função não
deve ser confundida como disciplinar. Este educador deve promover um
compromisso coletivo nas ações educativas com o intuito de construir novos
conhecimentos em busca da formação integral dos nossos educando.

Produção didático-pedagógica

Título: O PEDAGOGO NO DESENVOLVIMENTO DA PRÁXIS EDUCATIVA NO
CONTEXTO ESCOLAR
Palavras-chave: Espaço-escolar; o papel do pedagogo; práxis pedagógicas.
Resumo: O presente trabalho referente à produção didático-pedagógica é de
suma importância e relevante na instituição, no qual reflete o resgate profissional
do professor Pedagogo como membro efetivo da educação em suas dimensões
pedagógicas importantes dentro do âmbito escolar, devido às atividades
cotidianas este profissional encontra muitos desafios em interagir e organizar o
tempo e espaço para efetivação das ações. Além disso, as questões
disciplinares que ocorrem nas escolas dificultam imensamente seu trabalho.
Para este repensar e para a melhoria do trabalho Pedagógico da Rede Pública
do Paraná, propõe-se com este trabalho, oportunizar aos docentes e equipe
Pedagógica a participação coletiva em estudos e reflexões para a compreensão
da práxis do pedagogo para mudanças significativas no processo educativo, no
qual resultará na alteração da sua prática pedagógica. Assim, a atuação do
pedagogo na escola deve ser fundamentada em conhecimentos mais amplos
sobre a teoria e a prática, na organização do saber escolar, indispensáveis na
formação dos educando.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANASTACIA TEREZINHA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Carla Luciane Blum Vestena
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: RECONHECENDO E MODIFICANDO O LIXO ESCOLAR
Palavras-chave: reciclagem; lixo; ambiente escolar; cooperação.
Resumo: A evolução da tecnologia acarretou amplitude na exploração dos
recursos naturais, que aliada à industrialização e à mecanização da agricultura
gerou desequilíbrio ambiental e social. Os problemas ambientais são reflexos
dos desajustes sociais, econômicos e políticos de uma sociedade que só quer
lucro. Iniciaram-se movimentos que refletiram a preocupação da população com
efeitos negativos provocados pelo desenvolvimento econômico. A solução para
a crise ambiental estaria ligada a uma nova visão de mundo. A consciência

incorpora valores de união e solidariedade, de cooperação e equilíbrio dinâmico.
A educação tem o papel de socializar os indivíduos, levando-os a conhecer o
global e a agir na singularidade. Diante desse contexto, almeja-se neste estudo
sensibilizar a comunidade escolar sobre o destino adequado do lixo, da
conservação e cuidados com a escola, tendo em vista a melhoria da qualidade
de vida. Para isso desenvolveram-se atividades diversas que propiciaram mais
conhecimento sobre o meio ambiente, como também, refletir sobre as questões
ambientais locais. A estratégia metodológica adotada foi intervenção junto a um
grupo de professores de uma escola pública de Ensino Fundamental e Médio,
no município de Palmital-PR. Os resultados alcançados foram considerados
bons pela época em que houve a implementação, final de ano.

Produção didático-pedagógica
Título: RECONHECENDO E TRANSFORMANDO O LIXO ESCOLAR
Palavras-chave: Meio Ambiente – Lixo Escolar
Resumo: A ocorrência da falta de cuidados com o ambiente escolar quanto ao
destino adequado dos resíduos produzidos durante o intervalo (recreio); lixo,
restos de alimentos, pacotes, cascas de frutas são jogadas no pátio sem a
preocupação e cuidados necessários para a manutenção de um ambiente
saudável e sustentável ecológicamente. O presente projeto propõe-se a
desenvolver um trabalho de sensibilização junto aos professores, que serão os
elos de comunicação com os alunos sobre a importância do destino adequado
do lixo e dos cuidados com a Infra-estrutura do Colégio, conservando e cuidando
do ambiente escolar, refletindo junto aos interessados a importância da
preservação e manutenção da estrutura física do Colégio, como um bem
pertencente a todos os integrantes da comunidade escolar . As atividades serão
realizadas no laboratório de informática do Colégio.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANDERCEYA DE FATIMA ALFARO CERVI RUTZ
ORIENTADOR: Angelo Ricardo de Souza
IES: UFPR
Artigo

Título: O Processo de Seleção de Diretores das Escolas Públicas do Paraná e
sua Abordagem na Legislação Educacional Paranaense
Palavras-chave: legislação educacional; gestão escolar; eleição de diretores
Resumo: O presente artigo é o resultado do estudo sobre o tema eleição para
diretores de escolas públicas do Paraná enfatizando sua abordagem na
Legislação Educacional Paranaense. Muito se discute sobre esse processo
realizado em nosso estado, se realmente é o mais democrático e o mais justo
dentro da realidade das escolas públicas estaduais. Realizou-se a leitura de
documentos históricos do processo de eleição dos diretores das escolas públicas
do Paraná, no período de 1983 a 2008 e suas respectivas legislações, também
houve a participação da comunidade escolar em debates e discussões
apontando para a necessidade de se aprofundar a compreensão em torno desta
temática.

Produção didático-pedagógica
Título: O Processo de Seleção de Diretores das Escolas Públicas do Paraná e
sua Abordagem na Legislação Educacional Paranaense
Palavras-chave: legislação educacional; gestão escolar; eleição de diretores
Resumo: Esta produção didático-pedagógica é um artigo elaborado no
programa PDE para o processo de implementação do projeto de intervenção
pedagógica na escola com o tema legislação educacional e tem como objetivo
possibilitar o estudo da legislação educacional paranaense que regulamenta o
processo de escolha de diretor escolar das escolas públicas desde o ano de
1983 até a última eleição, ocorrida em 2008. Como a legislação educacional que
regulamenta o processo de seleção de diretores escolares é muitas vezes
desconhecida pelos profissionais da escola, pretende-se com este trabalho de
implementação abordar o tema e realizar discussões, observando o que
determina a lei.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANEUSA DE ALMEIDA VESSONI
ORIENTADOR: Tania Maria Rechia
IES: UNIOESTE

Artigo
Título:

VIOLÊNCIA

E

INDISCIPLINA

ESCOLAR:

PREVENÇÕES

E

INTERVENÇÕES
Palavras-chave: Violência. Indisciplina. Escola. Relação professor-aluno
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do projeto
realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), em um Colégio
Estadual de Foz do Iguaçu sobre as situações enfrentadas em relação ao
crescimento da violência e da indisciplina vivenciadas cotidianamente no Ensino
Médio, bem como as suas principais causas. Por meio de estudo bibliográfico do
campo da sociologia, entrevistas semi-estruturadas, dinâmicas com professores
e alunos, mostra de filmes com debates, chegou-se a conclusão de que não é
pertinente apontar apenas uma causa para os problemas relacionados à
indisciplina e à violência escolar, uma vez que estes podem ser desencadeados
por várias razões, quais sejam: sociais, culturais, escolares, familiares, dentre
outras. Como proposta de trabalho foram realizadas oficinas com sugestões
didático-pedagógicas para o enfrentamento das manifestações de indisciplina e
de violências.

Produção didático-pedagógica
Título:

VIOLÊNCIA

E

INDISCIPLINA

ESCOLAR:

PREVENÇÃO

E

INTERVENÇÃO
Palavras-chave: disciplina; indisciplina; conflitos; relações interpessoais.
Resumo: Este artigo aborda o tema violência e indisciplina escolar, cujo objetivo
é o de identificar e compreender a percepção de alunos e professores a respeito
dos conflitos em sala de aula, focalizando a qualidade das relações
interpessoais, as dificuldades para o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem que estão relacionadas aos comportamentos nomeados como
violentos e/ou indisciplinados de maneira analisar suas causas e propor formas
de melhorar a convivência diária em sala de sala criando climas escolares
propícios às aprendizagens.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANGELA DEROCCO

ORIENTADOR: JORGE CANTOS
IES: UEM
Artigo
Título:
Palavras-chave: Fábula. Método. Pedagogo. “Aluno Problema”.
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de projeto de
intervenção que subsidiou a prática pedagógica dos pedagogos do Colégio
Estadual Emílio de Menezes – Ensino Fundamental e Médio do Município de
Japurá estabelecendo relações entre as fábulas e as situações do cotidiano em
seu trabalho junto aos alunos encaminhados pelos professores regentes
denominados como “alunos problemas” em razão de conflitos na sala de aula.
Os eventos propostos para subsidiar essas discussões se constituíram em um
conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas, a partir de observações,
debates, apresentação e interpretação de vídeos trabalhos em grupo, dinâmicas,
leituras, interpretação e compreensão de fábulas. Estes encaminhamentos
didáticos subsidiaram as ações durante toda a proposta de implementação que
se desenvolveu em quatro encontros no período de agosto a novembro de 2011.
A proposta dsenvolvida junto aos professores pedagogos mostrou que não se
pode ficar apenas no terreno das causas sem procurar alternativas didáticas que
contribuam para minimizar os conflitos na escola. Considera-se que o trabalho
com as fábulas contrubui para que os professores pedagogos possam auxiliar
os alunos encaminhados para atendimento a compreenderem os valores
implícitos nos textos das fábulas, melhorarando a conduta escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: a fábula como ALTERNATIVA METODOLÓGICA DE ATENDIMENTO A
ALUNOS “PROBLEMAS
Palavras-chave: Fábula, atuação, encaminhamento
Resumo: A presente Unidade Didática pretende subsidiar o trabalho do
professor pedagogo, tendo os gêneros textuais fábulas como recurso
metodológico eficiente para a atuação de conflitos junto aos alunos. A intenção
da proposta é inovar a atuação dos professores pedagogos, tendo as fábulas
como alternativa metodológica de atendimento a alunos “problemas” que lhes

são encaminhados pelos docentes regentes do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Emílio de Menezes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA VERSARI FRANCOZO
ORIENTADOR: Eliane Rose Maio
IES: UEM
Artigo
Título: INTEGRAÇÃO ESCOLA - FAMÍLIA: uma parceria possível
Palavras-chave: Integração; Escola-Família; Professor; Aluno; Aprendizagem.
Resumo: A educação é um processo contínuo que se desenvolve no âmbito
familiar e social. Para que o aluno reflita sobre suas potencialidades, a família
desempenha papel fundamental, pois a forma como a família se relaciona com
a escola se reflete nas ações do aluno com a escola e com o conhecimento.
Nesse contexto, observamos um número elevado de alunos com pouca
expectativa em relação aos estudos e pouca perspectiva no meio social e
profissional bem como verificamos a dificuldade enfrentada pela escola em
assimilar as mudanças sociais e familiares, pois além de exercer a função de
transmitir conhecimentos científicos, tem que incorporar as novas tarefas que a
ela tem sido delegada. Diante disso, é necessário o fortalecimento da união e a
aproximação entre escola e família, porque quanto maior a participação da
família, mais eficaz o trabalho da escola. Nesse sentido, objetivamos neste
estudo evidenciar a importância da participação da família no processo
educativo, mediante estratégias de intervenção que os auxiliem a assumir seu
papel e a se sentirem participantes ativos na vida escolar de filhos, na busca do
conhecimento significativo.

Produção didático-pedagógica
Título: Integração Escola - Família: uma parceria possível
Palavras-chave: Escola-Família; Professor(a); Aluno(a); Aprendizagem.
Resumo: A educação é um processo contínuo que se desenvolve no âmbito
familiar e social. Para que o aluno reflita sobre suas potencialidades, a família
desempenha papel fundamental, pois a forma como a família se relaciona com

a escola se reflete nas ações do aluno com a escola e com o conhecimento.
Neste contexto, temos observado número elevado de alunos (as) com pouca
expectativa em relação aos estudos e pouca perspectiva no meio social e
profissional. Entretanto, a escola tem encontrado dificuldades em assimilar as
mudanças sociais e familiares, pois além de exercer a função de transmitir
conhecimentos científicos, tem que incorporar as novas tarefas que a ela tem
sido delegada. É necessário o fortalecimento da união e a aproximação entre
escola e família, porque quanto maior a participação da família, mais eficaz o
trabalho da escola. Neste sentido, objetivamos neste estudo evidenciar a
importância da participação da família no processo educativo, através de
estratégias de intervenção, visando a disponibilizar aos pais/mães ou
responsáveis acolhimento, troca de experiências junto a outras famílias e a
escola, instrumentalizando-os e evidenciando práticas educativas, em ambiente
de parceria, que os auxiliem a assumirem seu papel e se sentirem participantes
ativos na vida escolar de filhos, na busca do conhecimento significativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANGELA SANTOS MACEDO
ORIENTADOR: Ana Aparecida de Oliveira Machado Barby
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Reflexões e Alternativas Pedagógicas para a Avaliação do Aluno
Deficiente Intelectual Incluído no Sistema Comum de Ensino
Palavras-chave: Inclusão, Avaliação, Deficiente Intelectual.
Resumo: Este artigo discute a importância do estudo da Avaliação Escolar tendo
como foco o aluno com deficiência intelectual, com o objetivo de oportunizar aos
professores do 6º ano, através da organização de grupos de estudos, momentos
de reflexão da sua prática de avaliação da aprendizagem para alunos com
deficiência intelectual. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com levantamento
empírico de campo, realizada com 8 professores do 6º ano de uma escola
pública do segundo segmento do ensino fundamental. Foram realizados 4
encontros de discussão sobre a avaliação dos alunos incluídos e aplicado um
questionário com 8 perguntas abertas. Os resultados evidenciaram a

necessidade de atualização e desenvolvimento de novos conhecimentos, assim
como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas
compatíveis com a inclusão.

Produção didático-pedagógica
Título: Reflexões e alternativas pedagógicas para a avaliação do aluno
deficiente intelectual incluído no sistema comum de ensino
Palavras-chave: Inclusão; Avaliação; Deficiente Intelectual
Resumo: Este material didático, que aqui se intitula Caderno Pedagógico foi
construído no primeiro semestre de 2011 e desenvolvido em parceria com a
Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, na área de Pedagogia;
e tem como objeto de estudo a avaliação para alunos deficientes intelectuais
incluídos no ensino comum. O objetivo deste material é oferecer subsídios
teórico-metodológicos para o Projeto de Intervenção Pedagógica que será
implementado no segundo semestre de 2011, através de grupos de estudos,
junto aos professores de 5ª série do Colégio Estadual Ana Vanda Bassara –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional. A escolha do tema para estudo surgiu
da necessidade de enfrentar o desafio da inclusão escolar, indo além de criar
oportunidades e acolher o aluno com necessidades especiais, mas, sobretudo,
garantir as condições indispensáveis para que possam manter-se na escola e
aprender.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANITA BATISTA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Aline Frollini Lunardelli Lara
IES: UEM
Artigo
Título: A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA NO TRABALHO DOCENTE: ANÁLISE
DAS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
Palavras-chave: Formação de professores. Teoria e prática. Pedagogia
Histórico-Crítica.
Resumo: Com a implantação das Diretrizes Curriculares da rede pública do
Estado do Paraná, desde 2003, tem-se realizado encontros de formação

continuada

de

professores

disseminando

uma

política

educacional

fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica. Este trabalho teve por objetivo
refletir e analisar a relação entre teoria e prática no trabalho docente sob a
perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica através da realização de um Projeto
de Implementação Pedagógica desenvolvido em uma escola pública e por meio
das discussões promovidas com um Grupo de Trabalho em Rede virtual
realizado com professores e pedagogos da Rede Estadual de Educação do
Paraná. Apresentamos a síntese dos resultados obtidos por meio das reflexões
realizadas com os participantes, demonstrando a viabilidade de aplicação da
teoria a partir de um investimento qualitativo na formação dos profissionais da
rede possibilitando a incorporação dos pressupostos teóricos e metodológicos
dessa teoria no trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas.

Produção didático-pedagógica
Título: A Relação Teoria-Prática no Trabalho Docente:Análise das Contribuições
da Pedagogia Histórico-Crítica.
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Critica; relação teoria e prática,
Resumo: Através deste estudo procuramos refletir sobre a relação teoria x
prática no trabalho docente, analisando as contribuições da Pedagogia Histórico
–Crítica para a melhoria do processo educacional. Refere-se a analisar sob o
ponto de vista docente o conhecimento que professor possui acerca da
Pedagogia Histórico – Crítica, como ela ocorre na prática de sala de aula e como
se dá a relação do professor com essa teoria e sua articulação com a prática
pedagógica. Os trabalhos serão desenvolvidos através de estudo exploratório,
contando com a participação de todos os sujeitos envolvidos constituindo um
processo de construção coletiva, sendo que o eixo norteador das discussões
estará relacionado a relação entre teoria e prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANNAIR FERNANDES DE MIRANDA FORISTIERI
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo

Título: O Trabalho com conteúdos para consolidação da função social da escola
pública na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave: Função Social da Escola; Pedagogia Histórico-Crítica;
Conteúdo Escolar.
Resumo: O objetivo geral deste artigo consiste em avaliar os resultados da
intervenção didático-pedagógica, cuja finalidade foi promover momentos de
reflexão com professores, gestores, pedagogos e agentes educacionais da rede
estadual de ensino do Paraná. Pretendeu-se retomar uma discussão recorrente
nos meios escolares no que diz respeito ao trabalho com conteúdos, como
suporte para a construção de um trabalho docente que possibilite a consolidação
da função social da escola pública na perspectiva da Pedagogia HistóricoCrítica. Partiu-se da premissa de que o papel da escola é ensinar e sua função
social é de propiciar a todos os sujeitos, condições para a apropriação do saber
historicamente acumulado e produzido pela humanidade. A proposta foi
desenvolvida em forma de grupo de estudos, realizados quinzenalmente. As
diferentes etapas incluíram leituras, discussões e palestras sobre a importância
do trabalho com os conteúdos e a real função social da escola pública. Partindo
da leitura dos textos científicos e inserção em palestras, os participantes
puderam obter maior aprofundamento dos conceitos, confrontar ideias e trocar
experiências, fazendo uma aproximação destes estudos com as práticas
educativas realizadas no cotidiano escolar. Os resultados deste grupo de
estudos superaram as expectativas iniciais, e foi possível aprofundar uma
reflexão sobre o trabalho com conteúdos, como subsídio para uma perspectiva
emancipatória da educação que leve o aluno a construir seu conhecimento
pautado nos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, fortalecendo a
escola como espaço de mediação entre o sujeito e a sociedade.

Produção didático-pedagógica
Título: O Trabalho com conteúdos para consolidação da função social da escola
pública na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave: Função Social da Escola; Pedagogia Histórico-Crítica;
Conteúdo Escolar.
Resumo: Esta produção tem como objetivo promover momentos de reflexão
com os professores sobre a função social da escola pública e o papel dos

conteúdos escolares na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Neste
sentido pretende-se retomar uma discussão recorrente nos meios escolares no
que diz respeito ao trabalho com conteúdos, como suporte para a construção de
um trabalho docente que possibilite a consolidação de práticas escolares,
resultando na melhoria da qualidade do ensino e sua contribuição para que os
alunos adquiram os conhecimentos necessários para atuação transformadora na
sociedade em que vivem. A proposta será desenvolvida em forma de grupo de
estudos com os professores do Ensino Fundamental e Médio. As diferentes
etapas deste trabalho incluem leituras, reflexões, discussões e palestras sobre
a importância do trabalho com os conteúdos e a função social da escola pública.
Partindo da leitura dos textos e das palestras, os participantes poderão obter um
maior aprofundamento dos conceitos, confrontar ideias e trocar experiências.
Pretende-se que os professores tenham condições após este estudo de realizar
um aprofundamento da leitura do Projeto Político Pedagógico da escola, com
base nos conhecimentos adquiridos, no intuito de dirigir um novo olhar com
vistas a implementar modificações propostas pela Pedagogia Histórico-Crítica.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ANTONIA APARECIDA ROMAGNOLI
ORIENTADOR: Adrian Alvarez Estrada
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: PROCESSO EDUCATIVO: UMA PARCERIA ENTRE A FAMÍLIA E A
ESCOLA
Palavras-chave: Escola; Família; Parceria.
Resumo: Considerando que a escola, segundo o entendimento dos educadores,
enfrenta problemas quanto à participação e ao envolvimento das famílias no
acompanhamento da vida escolar dos filhos, este artigo procurou estimular o
envolvimento e a participação das famílias dos alunos da 5ª série, promovendo
uma parceria família/escola, com ênfase num trabalho efetivo com os pais,
passando informações, trocando ideias e refletindo sobre a função de cada uma
no processo de ensino-aprendizagem, com algumas orientações simples para
os pais, como: acompanhar as lições de casa e mostrar interesse pelos assuntos

estudados na escola. Foi desenvolvido mediante encontros com as famílias,
palestras, apresentação de vídeos, com realização de dinâmicas e análise de
textos com discussões sobre a relação família/escola. Paralelamente às
atividades desenvolvidas com as famílias, foi realizada uma proposta de trabalho
com os alunos na sala de aula, uma organização das tarefas e das
responsabilidades em núcleos de base com média de 4 a 5 alunos. Essa
atividade tinha a intenção de atingir a organização coletiva e pessoal de estudo,
bem como a divisão de tarefas e outras providências.

Produção didático-pedagógica
Título: PROCESSO EDUCATIVO: UMA PARCERIA ENTRE A FAMÍLIA E A
ESCOLA
Palavras-chave: Escola; Família; Parceria.
Resumo: Considerando que a escola, segundo o entendimento dos educadores,
enfrenta problemas quanto à participação e ao envolvimento das famílias no
acompanhamento da vida escolar dos filhos, esta Unidade Didática pretende
estimular o envolvimento e a participação das famílias dos alunos da 5ª série,
promovendo uma parceria família/escola, com ênfase num trabalho efetivo com
os pais, passando informações, trocando ideias e refletindo sobre a função de
cada uma no processo de ensino-aprendizagem, com algumas orientações
simples para os pais como: acompanhar as lições de casa e mostrar interesse
pelos assuntos estudados na escola. Esta unidade didática está pensada para
ser desenvolvida mediante encontros com palestras, apresentação de vídeos,
com realização de dinâmicas e análise de textos para discutir a relação dos pais
com a escola. Utilizará também do método de pesquisa, através de questionários
para pais, sobre a importância dos estudos para a vida de seus filhos/as e o que
esperam da escola. Paralelamente às atividades desenvolvidas com as famílias,
será proposta aos alunos, na sala de aula, uma organização das tarefas e das
responsabilidades em núcleos de base com média de 4 a 5 alunos. Essa
atividade tem a intenção de atingir a organização coletiva e pessoal do estudo,
bem como a divisão de tarefas e outras providências.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: ANTONIA GLACI CHEMIN
ORIENTADOR: Nei Alberto Salles Filho
IES: UEPG
Artigo
Título: A Mediação de Conflitos Escolares Como Ampliação da Perspectiva do
Bullying
Palavras-chave: bullying; mediação escolar; conflitos; violência; paz.
Resumo: O fenômeno do Bullying é uma das violências desafiadoras nos dias
de hoje para o processo educacional. Este artigo apresenta um estudo
desenvolvido durante a Intervenção Pedagógica na Escola, atividade inserida
dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE-SEED/PR, que
teve como objetivo refletir sobre a problemática das violências na Escola
aproximando a discussão sobre o fenômeno Bullying com relação às questões
teóricas sobre a mediação de conflitos escolares. O artigo inicia com uma
abordagem teórica sobre o histórico do Bullying ampliando o tema sobre conflito,
mediação de conflito, o Bullying e a Cultura da Paz. Relata como seu deu o
estudo durante a Intervenção Pedagógica do Projeto na Escola e a discussão
com o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), realizado através da plataforma
MOODLE, via Internet. Conclui-se que sendo a escola um local de aprendizagem
não se deve tolerar qualquer tipo de violência, preconceito e desrespeito ao
próximo. É evidente a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas e o
envolvimento de todos os segmentos da escola em ações educativas que
contribuam para a mediação de conflitos, principalmente do fenômeno Bullying
O regaste de valores humanos para à construção da paz é um dos caminhos
apontados no decorrer dos estudos.

Produção didático-pedagógica
Título: A Mediação de Conflitos Escolares Como Ampliação da Perspectiva do
Bullying
Palavras-chave: bullying; mediação escolar; conflitos; violências; paz.
Resumo: Atualmente o fenômeno do bullying é uma das violências desafiadoras
para o processo educacional. O presente estudo tem como objetivo refletir sobre
a mediação desta violência na escola, enfatizando os conhecimentos
necessários para não confundí-lo com outros conflitos que ocorrem no espaço

educativo. Para tal, o estudo inicia abordando a história do bullying no decorrer
dos tempos, em seguida amplia o tema, pontuando comentários a respeito da
compreensão sobre conflitos, mediações de conflitos na escola, o bullying e a
cultura da paz. Ressalta-se nas considerações finais, que a educação para a paz
é um caminho viável para amenizar as violências.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: APARECIDA DE LOURDES FERREIRA
ORIENTADOR: Regina Aparecida Messias Guilherme
IES: UEPG
Artigo
Título: UM OLHAR PERSEVERANTE SOBRE A INDISCIPLINA NA ESCOLA E
A MEDIAÇÃO DA FAMÍLIA
Palavras-chave:

Família;

Ambiente

Escolar;

Perseverança;

Disciplina;Indisciplina
Resumo: Abordamos neste artigo os resultados obtidos através do Projeto de
Intervenção Pedagógica iniciado em julho de 2011, implementado no Colégio
Estadual do Campo Humberto de Alencar Castelo Branco Ensino Fundamental
e Médio – EFM. Enfocamos a indisciplina dos (as) alunos (as) na escola face às
inúmeras

queixas

da

comunidade

escolar

referentes

às

incidências

indisciplinares que se constitui num fator preocupante, pois interfere no processo
ensino-aprendizagem, sendo um problema sério e crescente em nossas escolas.
O objetivo esteve delineado a partir da reflexão e do resgate de valores, tomada
de posição, com um olhar pedagógico e perseverante a partir da mediação da
família e as divergências enfrentadas com a disciplina e a indisciplina nesse
Colégio. Visamos a prevenção da questão indisciplinar.

Produção didático-pedagógica
Título: Caminhos pedagógicos para o enfrentamento das situações de
indisciplina no ambiente escolar
Palavras-chave: Indisciplina; Motivação; Família; Escola.
Resumo: Para o desenvolvimento do Projeto de Implementação no Colégio, fazse necessário a Produção Didático-Pedagógica. A indisciplina no cotidiano

escolar se apresenta de forma conflituosa, complexa de difícil tratamento,
influenciando de modo negativo no processo ensino-aprendizagem. O objetivo
deste artigo é dar suporte para analisar as causas de indisciplina, sejam elas
pedagógicas ou familiares. Buscar caminhos para o enfrentamento do problema
no ambiente escolar, por meio de uma pesquisa-ação, do embasamento teórico
e da intervenção pedagógica, torna-se uma tarefa imprescindível na área de
Pedagogia a partir do chamamento de toda a comunidade escolar para rodas de
conversa, reuniões sob a ênfase do resgate de valores, contratos pedagógicos
e normas regimentadas. O olhar do (a) aluno (a) como se vê neste processo,
bem como o olhar do (da) docente nas suas expectativas, na sua auto-avaliação.
Também o olhar da família nas suas responsabilidades. A escola tem papel
fundamental, a partir de suas habilidades e competência, na organização e
firmeza de suas obrigações, sendo importante a ação preventiva do coletivo
escolar para a minimização do ato indisciplinar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: APARECIDA ELISABETE OBERLE MACHADO
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo
Título: METODOLOGIA DE ENSINO NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA
HISTÓRICO-CRÍTICA
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica; Metodologia; Plano de Trabalho
Docente
Resumo: Uma das funções do pedagogo na escola é propor estudos e ajudar
os professores no aprimoramento de seu desempenho na sala de aula
(conteúdo, métodos, técnicas, formas de organização da classe) na análise e
compreensão das situações de ensino, por meio da reorganização do processo
educativo. Nesse sentido, pretende-se com este trabalho, estabelecer um debate
junto aos professores da rede estadual de Educação do Paraná a respeito da
Pedagogia Histórico-Crítica, proporcionando subsídios para a construção do
Plano de Trabalho Docente por parte dos professores dos Ensinos Fundamental
e Médio.

Produção didático-pedagógica
Título: Material de Apoio aos Professores do Ensino Fundamental e Médio:
Metodologia de Ensino na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica; Metodologia; Plano de Trabalho
Docente
Resumo: O discurso mais proclamado atualmente é que a educação está em
crise. Como principais problemas estão a fragilidade da formação do professor,
o ecletismo pedagógico e a miscelânea de tendências filosóficas, sociais e
políticas. A Escola Pública foi criada especialmente para reproduzir a ideologia
de submissão das classes populares ao mercado servindo a educação como
mecanismo para a manutenção do poder circunscrito as elites dominantes. No
entanto, a educação no curso do processo demonstrou –se dialética e ao mesmo
tempo que se manifesta como instrumento de dominação, é também de
emancipação. O homem se torna humano através da educação. O estudo da
metodologia embasada na Pedagogia Histórico-Crítica apresentada neste
trabalho propõe aos professores o aperfeiçoamento do processo de ensino
aprendizagem, com o planejamento das suas ações, na construção de Plano de
Trabalho Docente, fundamental para o desenvolvimento educacional. palavras
disponíveis.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: APARECIDA ESMERALDA CATABRIGA ALVES
ORIENTADOR: Marta Sueli de Faria Sforni
IES: UEM
Artigo
Título: POSSIBLIDADES DE USO DO LIVRO DIDÁTICO COM BASE NA
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ
Palavras-chave: Livro didático; Teoria Histórico-Cultural; Diretrizes Curriculares
do Estado do Paraná.
Resumo: Resumo O presente artigo tem o objetivo de relatar a implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido com professores de uma

escola pública do Estado do Paraná, como parte das atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE. O tema trabalhado foi “Análise do uso do
livro didático mediante os princípios da Teoria Histórico-Cultural e das Diretrizes
Curriculares do Estado do Paraná”.O livro didático apesar de ser mais um dentre
vários outros recursos, acaba se constituindo por vários motivos no principal
meio utilizado pelo professor. Sabemos que esses livros são recomendados pelo
MEC e que trazem uma forma de organização do ensino, adotam uma
metodologia, priorizam conteúdos e objetivos, que se materializam na sala de
aula. Por outro lado, no Estado do Paraná temos as Diretrizes Curriculares que
norteiam a ação do professor em sala de aula. Então nos perguntamos: Há
sintonia entre a concepção de educação presente nos livros didáticos e a
assumida pelas DCEs? Se há diferenças, que concepção de currículo tem
concretamente permeado a prática educativa dos professores quando fazem uso
do livro didático? Em busca de resposta a essas questões foi organizada uma
pesquisa junto aos professores da Escola Estadual Indira Gandhi – Ensino
Fundamental, com o objetivo de conhecer a opinião desses profissionais acerca
da utilização deste recurso na prática pedagógica. A seguir, foi elaborado um
material didático para o trabalho com os professores, organizado em 08 (oito)
temas de estudo que possibilitaram a análise das bases teóricas que
fundamentam

a

organização

teórico-metodológica

dos

livros

didáticos

comparando àquelas defendidas nas Diretrizes

Produção didático-pedagógica
Título: Possibilidades de uso do livro didático com base na Teoria Histórico
Cultural e nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná.
Palavras-chave: Livro didático; Teoria Histórico-Cultural; Diretrizes Curriculares
do Ensino Fundamental
Resumo: Este Caderno Pedagógico propõe reflexões teórico-práticas sobre o
tema POSSIBILIDADES DE USO DO LIVRO DIDÁTICO COM BASE NA
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO
ESTADO DO PARANÁ. Dentre os instrumentos utilizados para organizar o
ensino, está o livro didático. Sabemos que esses livros são recomendados pelo
MEC, e que trazem uma forma de organização do ensino, adotam uma
metodologia, priorizam conteúdos e objetivos, que se materializam na sala de

aula. Por outro lado, no Estado do Paraná temos as Diretrizes Curriculares que
norteiam a ação do professor em sala de aula. Então nos perguntamos: Há
sintonia entre a concepção de educação presente nos livros didáticos e a
assumida pelas DCEs? Se há diferenças, que concepção de currículo tem
concretamente permeado a prática educativa dos professores quando fazem uso
do livro didático? Em busca de resposta a essas questões foi organizado o
presente trabalho que consiste em analisar as bases teóricas que fundamentam
a organização metodológica dos livros didáticos do ensino fundamental
comparando àquelas defendidas nas DCEs. Após feita essa distinção,
pretendemos refletir sobre as possibilidades de uso do livro didático com base
na Teoria Histórico-Cultural. O trabalho está dividido em oito temas,
acompanhados por textos e atividades que subsidiarão os estudos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ARLENE DE FATIMA FERREIRA NACARIO
ORIENTADOR: Rosangela Aparecida Volpato
IES: UEL
Artigo
Título: AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E
FORMAÇÃO SOCIAL
Palavras-chave: Avaliação; Organização; Ensino; Aprendizagem; Práticas
Pedagógicas.
Resumo: O presente trabalho é o resultado de uma das etapas do PDE –
Programa de Desenvolvimento Educacional, instituído pela Secretaria de Estado
do Paraná (SEED) sendo uma proposta de formação continuada em parceria
com algumas IES. O referido programa nos deu a oportunidade de retornar aos
estudos acadêmicos proporcionando-nos o aperfeiçoamento dos fundamentos
teórico-práticos necessários à organização do trabalho pedagógico. Esse artigo
retoma a discussão sobre avaliação, desencadeando um processo de reflexão,
de estudo sobre concepções de avaliações e formas de avaliar. Dessa forma,
defendeu-se a necessidade do exercício de uma avaliação compatível com uma
educação democrática, uma avaliação que ofereça novas possibilidades de
crescimento e melhoria na qualidade do ensino. É necessário um novo

posicionamento por parte de todos os profissionais da educação. Assim sendo,
espera-se contribuir com os docentes e agentes educacionais que não sabem
como lidar com suas angústias e que a partir desse trabalho, tenham um novo
olhar para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.

Produção didático-pedagógica
Título: A avaliação da aprendizagem como possibilidade transformadora
Palavras-chave: Avaliação,professor,ensino-aprendizagem,aluno.
Resumo: Esta produção didática pedagógica tem como intenção problematizar
e refletir com os professores sobre as concepções de avaliação e formas de
avaliar. Nesse sentido pretende-se retomar uma discussão sobre as tendências
pedagógicas, enfocando a avaliação na Tendência Histórico-Critíca ou Critico
Social

dos

Conteúdos.

O

texto

A

Obrigatoriedade

da

Educação

e

Responsabilidade da Avaliação embasa e fortalece a idéia que mostramos no
texto A Democratização da Escola e a Atual Prática da Avaliação tendo a
avaliação como processo de construção do conhecimento e possibilidades
transformadoras. A proposta será desenvolvida em forma de grupo de estudos
com os professores do Ensino Fundamental, Médio e Normal. As etapas desse
trabalho incluem leituras, reflexões, discussões, filmes e palestras sobre a
importância da Avaliação para o sucesso dos educandos. O objetivo é
proporcionar aos professores embasamento teórico que possa contribuir para
melhoria nas suas práticas e na sua atuação como profissional da educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ARLETE MARIA ARCEGO MARTINS
ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O Jogo e o processo de ensino e aprendizagem da Matemática
Palavras-chave: lúdico; brinquedo; alegria; matemática; jogo
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar metodologias para o ensino da
matemática, a serem trabalhadas com os alunos do segundo ano do Curso de
Formação de Docentes do Colégio Estadual de Pato Branco, e, analisar os jogos

matemáticos que possibilitem o desenvolvimento dessas atividades através de
oficinas. Tem-se como problemática: Como propor uma metodologia que
promova a aprendizagem por meio de jogos, e o ensino diferenciado aos alunos
do curso de Formação de Docentes? Visto que o ensino da matemática de forma
abstrata leva os alunos a encontrarem dificuldades de aprendizagem quando
esta é trabalhada desta forma apenas. Assim os jogos são ferramentas
diferenciadas que propiciam uma absorção dos conteúdos desta disciplina de
forma lúdica e prazerosa. Para realização deste estudo utilizou-se de pesquisa
bibliográfica e estudo de campo por meio de oficinas aplicadas às alunas do
curso citado. Este trabalho seguiu as determinações do Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE, sendo que no primeiro momento foi
aplicado o Projeto de Intervenção Pedagógica e da Unidade Didática e por fim
chegou-se as considerações finais sobre o tema abordado descritas por meio
deste artigo.

Produção didático-pedagógica
Título: O Jogo e o processo de ensino e aprendizagem da Matemática
Palavras-chave: lúdico, brinquedo, alegria; prazer; jogo
Resumo: Este projeto tem por finalidade a utilização de jogos didático –
pedagógicos como recurso de aprendizagem. Cujos objetivos visam analisar e
discutir metodologias para o ensino da matemática, para os alunos do segundo
ano do Curso de Formação de Docentes do colégio Estadual de Pato Brando,
propiciando a aprendizagem, bem como, analisar os jogos matemáticos,
possibilitar ações na construção do raciocínio lógico da matemática e construir
jogos matemáticos através de oficinas. Sua problemática: Como propor uma
metodologia que promova a aprendizagem da matemática por meio de jogos, um
ensino diferenciado aos alunos do curso de Formação de Docentes?
Fundamentado nas teorias de Piaget que busca compreender o ser humano
através de seu desenvolvimento biológico, da teoria de D’Ambrósio que propõem
uma matemática viva, ativa usando o jogo como estratégia de ação. Buscamos
através de nossa pesquisa introduzir o jogo como metodologia pedagógica
porque este traduz alegria e o brinquedo traz alegria, quem brinca sente prazer
de estar fazendo o que faz. A pesquisa delineia-se com a prática pedagógica
realizada em sala de aula, com alunos do Curso de Formação de Docentes, com

o objetivo de propor uma metodologia que promova a aprendizagem da
matemática, por meio de jogos, um ensino diferenciado onde o professor tem um
importante papel como mediador neste processo, pois cabe a ele transmitir os
conteúdos, e tão logo criar novos conhecimentos, tornando o aluno do Curso de
Formação de Docentes,mais ativo e determinado em suas práticas matemáticas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: AURENICE TRENTIN PINHEIRO
ORIENTADOR: sydnei roberto kempa
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: GÊNERO NA ESCOLA: “O QUE É SER MULHER” PARA OS/AS
ADOLESCENTES?
Palavras-chave: Gênero; feminino; mulher; educação.
Resumo: Neste artigo é apresentada uma experiência realizada dentro do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, no Estado do Paraná,
relatando as atividades implementadas, inclusive no Grupo de Trabalho em
Rede – GTR. Discute-se os resultados observados no desenvolvimento de um
Projeto de Implementação Pedagógica numa Escola no Município de Pontal do
Paraná, no ano de 2011. O tema já vem sendo tratado pela sociedade no âmbito
das garantias políticas e individuais que já desenvolve conceitos no campo da
produção, da propaganda e da produção cultural, este projeto realizado no
Colégio Estadual Professora Sully da Rosa Vilarinho em Pontal do Paraná, com
o objetivo geral de identificar “O que é ser mulher” segundo a percepção dos/as
adolescentes do ensino médio do Colégio escolhido. Através de oficinas, o tema
foi debatido a partir da prática social dos alunos que tiveram a oportunidade de
fundamentar as discussões com leituras sobre a construção histórica, social e
cultural de gênero, feminino e mulher, além da interpretação crítica de filmes,
músicas, literatura impressa e outros materiais do cotidiano que representem o
imaginário social sobre o feminino.

Produção didático-pedagógica
Título: O que é ser mulher?

Palavras-chave: Gênero; feminino; mulher; educação.
Resumo: Considerando que o tema gênero na escola, já vem tratado pela
sociedade no âmbito das garantias de políticas públicas e individuais e que já
desenvolve conceitos no campo da produção científica e da produção cultural,
este projeto tem como finalidade discutir junto aos/as adolescentes do ensino
médio a construção social e histórica da representação do feminino na sociedade
contemporânea. A ausência desta temática, nas Diretrizes Curriculares do
Estado do Paraná, nos Livros Didático Público e nos Projetos Políticos
Pedagógicos na maioria das escolas. Nos mobiliza ao estudo deste tema. Com
a finalidade de ampliar o debate com a comunidade escolar propomos o estudo
de gênero, feminino e mulher. O que é ser mulher para estes adolescentes? A
metodologia tem sua base em Demerval Saviani, em seu livro Escola e
Democracia (1008). O ponto de partida é a prática social inicial. Problematização.
Instrumentalização. Catarse. Ponto de chegada é a própria prática social
transformadora. Objetivo geral é discutir com os/as adolescentes do ensino
médio do Colégio Estadual Professora Sully da Rosa Vilarinho em Pontal do
Paraná, Paraná a construção histórica, social e cultural da representação do
feminino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: BERNARDETE GORETTE KUIJAWA
ORIENTADOR: Clesio Acilino Antonio
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Família e Escola: Espaço Relacional em Construção
Palavras-chave:

Família;

Escola;

Relação

Família-Escola;

Ensino

e

Aprendizagem.
Resumo: O artigo analisa questões pertinentes ao fenômeno social relação
família e escola como espaço relacional em permanente construção e
reconstrução, seus limites e possibilidades. Apóia-se em referencial teórico e na
pesquisa qualitativa, em que os dados foram obtidos através de entrevista semiestruturada, tendo como sujeitos participantes, pais e professores. Apresenta as
práticas socializadoras da instituição familiar e como a mesma é afetada pelas

mudanças ocorridas no plano social, econômico, político e cultural da sociedade.
Aborda questões relativas à instituição escolar, sua especificidade em relação
ao ensino do saber sistematizado, sua intencionalidade e função social. Faz
referências sobre o relacionamento da família com a escola, seu impacto sobre
a aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização do aluno. Pela
complexidade deste fenômeno, enfatiza a necessidade de uma integração mais
efetiva, respeitando as particularidades e especificidades de cada contexto e da
implementação de ações que levem em conta as inter-relações entre os dois
segmentos.

Produção didático-pedagógica
Título: A RELAÇÃO SOCIAL ENTRE A FAMÍLIA E A ESCOLA E AS
IMPLICAÇÕES NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS.
Palavras-chave: Ensino; aprendizagem; sujeito-aluno; relação família-escola.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica é uma das atividades realizadas pelo
professor que participa do PDE. Optamos pela produção de uma Unidade
Didática, que será pertinente ao objeto de estudo proposto no projeto de
Intervenção Pedagógica que será implementado na escola. Servirá de subsídio
e será direcionada a toda equipe escolar e também aos participantes do Grupo
de Trabalho em Rede – GTR. Através desta Unidade Didática é possível
compreender as inter-relações entre os contextos familiar e escolar, objetivando
a aprendizagem e o desenvolvimento humano dos alunos. A integração entre
esses dois contextos é um desafio para a prática pedagógica, porque é nas
relações interpessoais que se criam entre os que ensinam e os que aprendem,
que se constroem os processos de aprendizagem. Constituindo-se assim em
fontes de independência, reciprocidade e tomada de consciência. Isso significa
que um dos determinantes fundamentais dos processos educativos qualitativos
é a construção do conhecimento e o desenvolvimento das potencialidades
humanas de alunos e professores. Nesse sentido, as práticas pedagógicas
devem levar em conta o caráter social do aluno, considerando a concretude
histórica, que impõem e a noção de mediação do processo educativo como
instituição de uma verdadeira relação social.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CAROLINA DE JESUS
ORIENTADOR: Adrian Alvarez Estrada
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: refletir; renovar; fazer; avaliar
Resumo: Este trabalho apresenta os elementos que contribuem para a estrutura
deste artigo, conforme a gestão democrática prevista pela lei de diretrizes e
bases da educação nacional (LDB). Nesse sentido, considerando prioritário aos
gestores escolares responsáveis pela dinâmica da ação educativa, repensando
o processo ensino aprendizagem dos educandos envolver e comprometer a
comunidade escolar, para participar das tomadas de decisões das atividades,
contribuindo para uma melhoria na qualidade da aprendizagem dos educandos.
Revendo o aproveitamento dos alunos e o desempenho metodológico utilizado
pelos professores, e analisando as estruturas para a melhoria do ensino na
instituição escolar como um todo. Através deste artigo deverá transformar o
espaço em momento de integração, discussão e reflexão, atribuindo novos
olhares ao projeto político pedagógico, estando em constante busca no processo
ensino aprendizagem, fazendo assim a diferença acontecer na forma de
organizar e conduzir um conselho de classe participativo e democrático.

Produção didático-pedagógica
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: pensar; fazer; refletir; renovar; avaliar
Resumo: Considerando a importância do diagnóstico dos professores das
diversas disciplinas de 5ª e 6ª séries, sobre o conselho de classe no Colégio
Estadual José Bonifácio de Campo Bonito, percebe-se que existe essa grande
preocupação por parte dos profissionais com o ensino aprendizagem dos alunos,
a respeito de buscar mais aprofundamento teórico prático para intervir na ação
pedagógica voltada para a realidade da educação. Neste sentido a metodologia
pensada faz-se uso do cronograma do projeto, para estudo em grupo revendo
num primeiro encontro a proposta da escola que deverá surgir ações pensadas

e renovadas. No segundo encontro destina-se leitura de textos teóricos de
referências bibliográficas que seguirão em outro momento, baseado nestas
reflexões pretende definir novas ações de procedimentos estratégicos e desses
se considerem do ponto de vista um instrumento adequado às novas
metodologias do ensinar e do aprender, que junto possa acrescentar
instrumentos benéficos tanto para o professor como para o estudante e para se
tornar um conselho de classe democrático e participativo verdadeiramente
concretizado, isto que se espera ao finalizar o desenvolver do projeto. Para que
tudo ocorra de forma democrática e consiga almejar mais adiante todo o coletivo
escolar, através da organização coletiva incluindo a participação dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CATARINA LOPES DE CASTRO FERREIRA
ORIENTADOR: ELIAS CANUTO BRANDAO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NA eSCOLA pÚBLICA
Palavras-chave: : Papel do pedagogo; Organização do trabalho pedagógico;
Escola Publica.
Resumo: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PÚBLICA Autor: Catarina Lopes de
Castro Ferreira Orientador: Dr. Elias Canuto Brandão Resumo O presente
estudo versa sobre o Papel do Pedagogo na organização e mediação do trabalho
pedagógico na Escola Pública, observando as práticas pedagógicas, políticas e
organizacionais das escolas no que se refere ao trabalho dos pedagogos.
Verificou-se falhas, pois o índice de reprovação e evasão escolar são
preocupantes, além da ausência de trabalho coletivo para o envolvimento de
todos os profissionais da educação. Há indisciplina nas salas de aulas, além da
falta de definições das funções pedagógicas. Para a realização da proposição
foi necessário o desenvolvimento de um Projeto dinâmico, numa linha históricocrítico, tendo como objetivo conhecer e analisar o papel do Pedagogo na
organização e mediação do trabalho pedagógico na Escola Pública visando a

formação do pedagogo e a difusão cultural. O projeto foi desenvolvido por meio
de Curso de Extensão, com discussões que possibilitaram a formação dos
pedagogos, analisando o real papel do pedagogo na escola pública, valorizando
a importância deste profissional no ensino e aprendizagem dos alunos,
discutindo suas funções desviadas para outros setores de trabalho, o que
prejudica o processo de ensino, aprendizagem e função do pedagogo e dos
demais profissionais da escola. A metodologia adotada foi de estudos e análises
de textos sobre o real papel do pedagogo na escola pública. Palavras-Chave:
Papel do pedagogo; Organização do trabalho pedagógico; Escola Publica.

Produção didático-pedagógica
Título: O papel do Pedagogo na Organização e mediação do trabalho
pedagógico na Escola Pública
Palavras-chave: Papel do Pedagogo; Escola Pública
Resumo: A presente Unidade Didática visa a formação do profissional de
educação, que organiza o ensino na escola, sendo o Pedagogo a peça
fundamental, para a organização e mediação do trabalho pedagógico da escola
à medida em que desempenha com competência a função que lhe compete,
resultando em sucesso da aprendizagem por parte dos alunos.. O estudo será
enriquecido por leituras diversas quanto à organização do trabalho pedagógico
relacionado com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com a Proposta
Pedagógica, Projeto Político Pedagógico, Projeto de Ação da Escola, Plano de
Ação do Pedagogo observando e analisando o real papel do pedagogo na escola
pública, tendo em vista valorizar a importância deste profissional no ensino e
aprendizagem dos alunos, do qual, vem desviando suas funções para outros
setores de trabalho, prejudicando o processo de ensino e aprendizagem dos
alunos que é a função primordial do pedagogo e dos demais profissionais da
escola. O estudo assegura a todos os alunos que se apropriem dos
conhecimentos científicos acumulados pelas gerações, principalmente para as
camadas populares mais pobres, pois a escola é o único meio de acesso ao
conhecimento, enquanto que os mais favorecidos das classes de elites já
possuem recursos necessários para obter conhecimentos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CECILIA VIEIRA RIBEIRO SALVADOR
ORIENTADOR: Richard Goncalves Andre
IES: UEM
Artigo
Título: Análise das razões para a indisciplina no âmbito escolar
Palavras-chave: Indisciplina; ensino; aprendizagem; família.
Resumo: O objetivo da presente pesquisa foi diagnosticar e compreender as
causas da indisciplina escolar, tendo como amostra alunos de Ensino
Fundamental das sétimas e oitavas séries do Colégio Estadual Dr. Ivan Ferreira
do Amaral e Silva Filho, da cidade de Nossa Senhora das Graças (PR). Foram
realizadas entrevistas abertas (THOMPSON, 1992) com alguns alunos,
fundamentadas em questionários com perguntas direcionadas, de forma a
compreender a indisciplina na visão dos alunos. Após analisadas e interpretadas
as entrevistas, constatamos que alguns alunos não tem nenhuma perspectiva de
vida, não aceitam as normas escolares, sentem-se desmotivados, sem estímulos
e limites. Estão sempre em conflito em relação a professores e equipe
pedagógica. Num segundo momento, levantadas as possíveis razões para o
problema, iniciou-se a intervenção pedagógica, buscando possíveis formas de
trabalhar, de modo prático, em sala de aula com a questão, aprimorando
alternativas novas e diversificadas de trabalho. Foi realizado um trabalho de
intervenção pedagógica com o intuito de colaborar para minimizar maiores
dificuldades para a aprendizagem no âmbito escolar. Foram trabalhadas
diversas metodologias e recursos, entre elas: filmes, reportagens, palestras,
vídeos e conteúdos de livros e revistas. Os questionamentos abrangeram os
alunos mencionados, profissionais da educação e a família, com atividades que
contribuíssem para identificar determinados problemas indisciplinares. Como
resultados, espera-se que os alunos tenham compreendido que a indisciplina é
um obstáculo ao ensino e à aprendizagem, trazendo grande prejuízo a esse
processo. Este trabalho ajudou a minimizar as causas do problema, mudando
alguns dos hábitos e atitudes dos alunos, levando-os ao comportamento e
responsabilidade com base na reflexão.

Produção didático-pedagógica

Título: Análise das razões para a indisciplina escolar
Palavras-chave: Indisciplina;Escola; Alunos;Professores.
Resumo: Ao longo da minha experiência profissional como professora
pedagoga, tenho me deparado com problemas de indisciplina na escola. Diante
disso, resolvi desenvolver uma pesquisa que venha de encontro com tais
preocupações. Acredito que ela poderá ajudar aumentar o sucesso escolar. Esta
Unidade Didática tem como objetivo diagnosticar e compreender as causas da
indisciplina escolar em sala de aula com alunos das sétimas e oitavas séries do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr. Ivan Ferreira do Amaral e Silva
Filho – Ensino Fundamental e Médio no ano de 2011. Além disso, buscar
possíveis formas de trabalhar, de modo prático, esse problema nas escolas. É
necessário que busquemos como profissionais da Educação alternativas novas
e diversificadas de trabalho para melhor compreendê-las.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CELIA MARGARIDA SCARPELLI BONINI
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: CONSELHO DE CLASSE: ESTUDO, REFLEXÃO E AÇÃO NAS
DIFICULDADES E ROTINA DA ESCOLA.
Palavras-chave: Conselho de Classe; Construção Coletiva; Ensino e
Aprendizagem; Reflexão e Ação.
Resumo: Este artigo sintetiza o trabalho pedagógico desenvolvido no PDE 2010,
sobre o tema Conselho de Classe e com ênfase em estudos e reflexões sobre a
prática dos professores, dos pedagogos e o desempenho dos alunos frente aos
objetivos propostos pela educação básica. Representa um trabalho efetivado
com a comunidade escolar do CE\"Rui Barbosa\" – EMP de Formosa do Oeste
– PR. A escolha desse tema está atrelada à percepção de que o Conselho de
Classe é pouco estudado e, considerando, a complexidade do trabalho
pedagógico, persistem dúvidas e dificuldades por parte dos pedagogos para
encaminhá-lo. Após revisão teórica sobre o assunto, foram organizados seis
encontros de grupos de estudos com textos organizados na literatura pertinente,

destacando autores como Dalben (2004), Cruz (1995), Vasconcellos (1999),
Veiga (1994) e outros, para professores, pedagogos e alunos do curso de
formação de docentes do Colégio. Com essa sequência didática, também se
visou estudar as características próprias do Conselho de Classe, refletir sobre
sua concepção histórica, seu papel como espaço prioritário na organização do
trabalho pedagógico, avaliação e gestão escolar. Ao final desses estudos
coletivos concluiu-se pela necessidade de mudanças quanto à organização do
trabalho pedagógico, em que o Conselho de Classe deve ser o espaço central
de decisões pedagógicas e administrativas. Concluiu-se também que a
comunidade escolar, reunida, pode propor, de forma compartilhada, alternativas
de superação nos problemas do ensino e da aprendizagem. As propostas de
intervenções foram aceitas pelo coletivo e estão sendo implementadas
paulatinamente neste ano letivo de de 2012.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: Estudo, Reflexão e Ação das Dificuldades e Rotina
da Escola.
Palavras-chave: Conselho de Classe; Construção Coletiva; Ensino e
Aprendizagem; Reflexão e Ação.
Resumo: Considerando que os educadores enfrentam problemas de natureza
pedagógica quanto à organização/concepção dos Conselhos de Classe que vem
sendo desenvolvida nas escolas, esta produção didático-pedagógica pretende
contribuir para dinamizar essa ação no contexto do ensino e da aprendizagem.
Para isso, propõe-se o desenvolvimento de estratégias didático-metodológicas
que visam contribuir a organização do trabalho pedagógico sob três grandes
eixos que permeiam as práticas escolares: a função social da escola, o trabalho
educativo e a gestão da escola. A ênfase do trabalho está nas leituras, nos
debates e nas plenárias dos textos-síntese e dos vídeos apresentados, que,
esperamos, contribuam nos Encontros de Estudos, oportunizando momentos de
reflexão, de estudo e de planejamento de ações junto à comunidade escolar.
Nessa perspectiva, este Caderno Pedagógico foi organizado em atividades e
respectivas reflexões sem a pretensão de oferecer modelos para revolucionar as
reuniões de Conselho de Classe, mas, contribuir para a melhoria da qualidade
da educação nas escolas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CELIA REGINA DE ASSIS GULISZ
ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR
IES: UFPR
Artigo
Título: VALORES:UMA EDUCAÇÃO NECESSÁRIA
Palavras-chave: valores; formação moral e ética; valores na educação.
Resumo: O presente artigo apresenta um projeto desenvolvido em uma escola
pública da cidade de Curitiba, com 76 alunos do 1º ano do Ensino Médio no qual
foi trabalhado o tema Valores e suas vertentes: cooperação, responsabilidade,
indisciplina, companheirismo, solidariedade, união, cultura da paz, tolerância,
amizade, ética, educação. Acredita-se necessário o envolvimento da escola
nestes temas, visto que se apresentam cotidianamente em salas de aula, em
comportamentos, atitudes, convivência, demonstrados pelos alunos. A faixa
etária dos educandos variava entre catorze e dezessete anos. O projeto foi
estruturado em 13 encontros, com duração de 50 minutos. Os encontros foram
desenvolvidos em sala de aula, no período regular. Os professores das turmas
envolvidas cediam uma aula para que o projeto se efetuasse. Os encontros
tinham periodicidade semanal. Durante a aplicação do projeto os estudantes
responderam a questionários, assistiram a vídeos, participaram de dinâmicas,
sempre tendo como foco o tema valores. Os relatos dos alunos participantes do
projeto mostraram uma
conhecimento

e

população

envolvimento

com

estudantil
o

tema
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quanto

Alguns
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demonstravam maior desconhecimento, mostrando estar mais carentes deste
tipo de trabalho, enquanto outros lidavam melhor com situações envolvendo
valores evocadas nos encontros, deixando transparecer que tal tema também
era vivenciado no seio familiar.

Produção didático-pedagógica
Título: Trabalhando valores que facilitem o convívio interpessoal na escola
Palavras-chave: Valores, Formação, Moral Ético

Resumo: Este projeto terá como objetivo o trabalho com valores humanos, como
mais uma alternativa de sucesso para o ambiente escolar. Atualmente vivemos
em uma época em que nos parece que valores outrora constituídos e valorizados
parecem desintegrar-se. Valores como ética, cidadania, respeito estão sendo
banidos e deixado muitas vezes de fora da formação dos alunos. Docentes
relatam que os alunos não possuem valores, que faltam com respeito, que não
se importam com mais nada, que é muito difícil efetuar um trabalho de qualidade
frente a tanto desinteresse, indisciplina. Diante de tantos conflitos pensou-se em
um trabalho com valores como mais uma alternativa para tentar sanar as
dificuldades do cotidiano escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CICERA APARECIDA DE SOUZA FAUSTINO
ORIENTADOR: Flavio Rodrigo Furlanetto
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A MEDIAÇÃO DO PEDAGOGO NO CONSELHO DE CLASSE
Palavras-chave: Pedagogo; Conselho de Classe; Ensino - aprendizagem;
Escola
Resumo: O presente artigo aborda o tema da função do Pedagogo na escola
pública e sua atuação como mediador no Conselho de Classe, uma das
instâncias colegiadas da gestão democrática da escola. Pretendeu relatar as
atividades desenvolvidas no projeto de intervenção da escola com o
envolvimento de professores da 1ª série do Ensino Médio, do Colégio Estadual
Marcílio Dias – Ensino Fundamental, Médio e Normal, do Estado do Paraná,
além dos resultados obtidos no Grupo de Trabalho em Rede (GTR) com a
participação de professores e pedagogos da rede pública estadual paranaense,
norteadas pelas questões: Qual a função do Conselho de Classe? Qual deve ser
o papel do pedagogo neste conselho? Para tanto, provocouse reflexões sobre o
Conselho de Classe enquanto ambiente de diagnóstico crítico da realidade
educacional, num trabalho coletivo, comprometido com a reconstrução de uma
prática de educação transformadora e de qualidade. O Conselho de Classe que
as escolas vivenciam na atualidade tornou-se uma instância de juízo dos alunos,

com um debate em torno de assuntos referentes às notas e problemas
disciplinares, deixando de lado o foco principal que são as questões referentes
à aprendizagem e o apontamento de ações que possam solucionar ou amenizar
os problemas detectados. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica com
base em dados secundários em livros, artigos e dados da Internet, assim como
a pesquisa participante por meio do instrumento questionário que conduziu o
experimento didático em grupo de discussões com os professores da 1ª série A
do Ensino Médio sob forma de artigos acadêmicos/textos. Os professores
compreenderam que além de suas práticas concretas do cotidiano é
imprescindível apoiar-se em fundamentação teórica para que o correto
significado do conselho de classe seja revisto e subsidie ações concretas,
garantindo um ensino de qualidade. A função do Conselho de Classe deve ser a
avaliação do processo que diz respeito ao aluno, aos docentes e também às
práticas pedagógicas da escola, buscando alternativas para a solução dos
problemas e enigmas do aprendizado numa construção coletiva. Sendo assim,
essa mudança deverá ocorrer de forma gradativa e sistêmica, em que é
imprescindível a participação de todo o colegiado da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: O PROFESSOR PEDAGOGO E SUA MEDIAÇÃO NA ATIVIDADE DO
CONSELHO DE CLASSE
Palavras-chave: Professor Pedagogo; Conselho de Classe; Teoria da Atividade;
Ensino-aprendizagem.
Resumo: O presente artigo pretende fundamentar um instrumento de
intervenção correlato à organização de um conselho de classe que desmistifique
sua função como instância de juízo dos alunos, com debate em torno de
assuntos referentes às notas e problemas disciplinares, retomando seu foco
principal no ensino e na aprendizagem. Propõe como problema de pesquisa
quais fundamentos teóricos podemos utilizar como subsídios para a organização
de um instrumento de intervenção junto ao conselho de classe que o torne
instância de reflexão sobre o ensino e a aprendizagem? Elenca como objetivo
geral refletir sobre o Conselho de Classe enquanto um momento privilegiado de
reflexão e propostas de intervenção sobre os problemas emergentes da
realidade escolar. Além disso, aponta como objetivo específico dialogar com

autores que discutem o ensino e a aprendizagem, enfocando nosso diálogo na
busca de subsídios para a organização do conselho de classe. Conclui que o
conselho de classe conseguirá discutir as questões correlatas ao ensino e a
aprendizagem caso ele seja organizado e pensado como “atividade”, no sentido
de Leontiev (2004).

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CIRO ELLENBERGER
ORIENTADOR: Maria Celia Brarbosa Aires
IES: UFPR
Artigo
Título: A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, NUMA
PERSPECTIVA EMANCIPADORA
Palavras-chave: Alunos; Comunidade; Escola; Projeto Político Pedagógico
Resumo: A função social da escola é favorecer às classes populares o acesso
ao conhecimento sistematizado e produzido historicamente pela humanidade
possibilitando aos educandos uma compreensão mais crítica e ampla da
realidade. Compreender o papel da escola é importante para se discutir o
significado do Projeto Político Pedagógico (PPP) da mesma. Neste contexto, a
necessidade de buscar elementos para a elaboração e implementação de um
PPP que contribua efetivamente para a realização da função social da escola é
tarefa fundamental. Em razão desses aspectos, pretende-se com este artigo,
apresentar os resultados alcançados com uma pesquisa levada a efeito no
Colégio Estadual São Cristóvão em São José dos Pinhais, com a finalidade de
motivar a comunidade escolar sobre a possibilidade de refletir acerca das
necessidades de buscar na literatura, na legislação educacional e no próprio
PPP da escola, a função social da mesma, além de verificar as percepções dos
sujeitos do trabalho pedagógico escolar como uma das necessidades da equipe
pedagógica na articulação do processo de formulação/reformulação do PPP. O
projeto mostrou como essencial a formulação de um PPP que atenda não só a
consecução da função social da escola como também, possa trazer reflexos
positivos para a comunidade envolvida no trabalho escolar..

Produção didático-pedagógica
Título: A Elaboração do Projeto-Político-Pedagógico Escolar numa Perspectiva
Emancipadora
Palavras-chave: Função Social; Projeto-Político-Pedagógico; Participação;
Reformulação
Resumo: Este projeto tem a finalidade de motivar a comunidade escolar, sobre
a possibilidade de refletir frente às necessidades de buscar na literatura, na
legislação educacional, e no próprio PPP da escola a definição da função social
da mesma, além de conhecer as necessidades e interesses dos segmentos que
compõem a comunidade escolar, acerca das possibilidades de contribuição
específica da escola, ou seja, verificar as percepções nessa relação social é uma
das necessidades da equipe pedagógica na articulação do processo de
formulação/reformulação do PPP. Essa qualificação passa necessariamente
pela reflexão a respeito da função social da Escola a qual é influenciada pelo
contexto histórico e necessidades sociais específicas, relacionadas ao grau de
desenvolvimento de determinado grupo social, isto é, como as pessoas
produzem e consomem os bens materiais e culturais produzidos socialmente.
Sendo assim, pretende-se que este estudo possa aprofundar-se na dinâmica
social de toda comunidade escolar e garantir melhores resultados no processo
de ensino-aprendizagem. A ideia central é uma contribuição para consolidar uma
perspectiva coletiva da formulação/reformulação do Projeto Político Pedagógico,
com base em concepções progressistas de educação. Este projeto está voltado
diretamente, para o que a escola tem de mais importante “o educando”, a
comunidade com: uma boa aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CIRSA DOROTEIA ALVES
ORIENTADOR: Ricardo Fernandes Pataro
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: A Escola como Espaço de Formação para a Cidadania na Sociedade
Contemporânea
Palavras-chave:

Resumo: Diante da realidade que se apresenta na instituição escolar,
verificamos a importância de uma educação em valores articulada ao estudo da
realidade e aos conteúdos curriculares. A partir desse contexto, o trabalho busca
explicitar os dois objetivos da educação: o aprendizado dos conteúdos
curriculares e a formação para a cidadania. Cientes da importância de se
transformar a escola em um espaço de luta por uma vida digna para todos e
todas, apresentamos uma proposta pedagógica – pautada na Declaração
Universal dos Direitos Humanos – que busca a formação de cidadãos e cidadãs
que valorizem o diálogo, a justiça e o respeito mútuo. O objetivo é que a escola
busque contemplar, em suas práticas cotidianas, o trabalho com a formação
ética de sujeitos capazes de se indignarem com as injustiças e construírem
relações sociais mais justas e solidárias – contemplando o que chamamos de
educação em valores e objetivando a transformação da sociedade.

Produção didático-pedagógica
Título: EDUCAÇÃO EM VALORES: a escola como espaço de cidadania na
sociedade contemporânea
Palavras-chave: Educaçao - Valores - Direitos humanos
Resumo: O presente trabalho trata de questões relativas à educação em
valores, tendo em vista as diferenPRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO
ÉTICAtes situações cotidianas referentes à necessidade de formação humana e
moral vividas por professores e professoras em sala de aula. Diante disso, o
caderno pedagógico propõe atividades e reflexões de como trabalhar os Direitos
Humanos em sala de aula e sua contribuição para a construção da cidadania e
práticas democráticas no interior da escola. O trabalho parte do pressuposto de
que a escola pode formar sujeitos capazes de construir relações sociais justas e
solidárias, contemplando o que chamamos de educação em valores a partir do
trabalho com a Declaração Universal dos Direitos Humanos

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAIVER PROSPERO BONINI
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: CONSELHO DE CLASSE: INSTÂNCIA BUROCRÁTICA OU ESPAÇO
DE CONSTRUÇÃO ESCOLAR?
Palavras-chave: Conselho de Classe; Gestão Democrática; Avaliação; Trabalho
Pedagógico.
Resumo: O objetivo deste artigo foi desenvolver uma reflexão sobre o processo
de avaliação e a organização do Conselho de Classe da Escola Estadual
\"Antonio Franco Ferreira da Costa\" – Ensino Fundamental – Séries Finais, de
Formosa do Oeste – PR. Pensar o Conselho de Classe significa refletir sobre a
qualidade do trabalho desenvolvido por todos na escola, analisar o rendimento
dos alunos e estabelecer mecanismos para a recuperação de rendimentos
insuficientes. O espaço coletivo pode ocupar um espaço de estudo, estruturado
para avaliar não só o aluno, mas a organização do trabalho pedagógico, bem
como a ação educativa de todos os profissionais. Entende-se que é preciso
redirecionar a prática do Conselho de Classe para que se efetive um trabalho
coletivo, direcionado pelo Projeto Político-Pedagógico da escola e apoiado pela
gestão escolar. Utilizamo-nos da construção de momentos prévios abordando o
Contrato Pedagógico e o Conselho de Classe, de forma preventiva e
participativa, com a comunidade escolar, trazendo para o interior das discussões
os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Propõe-se a
efetivação de um processo de participação que integre a família, a escola e a
comunidade de maneira crítica, consciente e desafiadora, democratizando a
relação

professor-aluno,

valorizando

o

diálogo

e
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as

necessidades das intervenções a serem realizadas.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: Instância Burocrática ou Espaço de Construção
Escolar?
Palavras-chave: Conselho de Classe; Construção Coletiva; Ensino e
Aprendizagem; Superação da Reprovação e Evasão Escolar.
Resumo: O Conselho de Classe é uma ação coletiva de educadores, para um
trabalho de análise compartilhada, em que são consideradas as várias
percepções sobre o aluno e o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto,
ações individualizadas, expontaneísmo, jogos de poder e outras ações desse

gênero descaracterizam o Conselho de Classe como ação pedagógica. Esta
produção didático-pedagógica pretende contribuir para dinamizar esta ação,
aplicando uma nova proposta de Conselho de Classe, oportunizando uma leitura
e reflexão avaliativa de todo trabalho pedagógico e administrativo realizado na
escola, principalmente em relação ao trabalho do professor e sua postura na
participação do Conselho de Classe. Para isso, propõe-se o desenvolvimento de
ações básicas de leitura e trabalho pedagógico, entre as quais destacamos: A
Escola e sua Função Social, O Trabalho Educativo e a Gestão Escolar e um
destaque especial para a Avaliação. A ênfase do trabalho está nas leituras, nos
debates e nas plenárias dos textos-síntese e dos vídeos apresentados, que,
esperamos, contribuam nos Encontros de Estudos. O objetivo final é centralizar
no Conselho de Classe, decisões que visem fortalecer a aprendizagem dos
alunos e melhorias no ensino e na aprendizagem, com posturas e práticas bem
elaboradas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLARICE BRANDAO DORNELLES
ORIENTADOR: Isabel Cristina Ferreira
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Projeto Político Pedagógico: Um desafio a ser alcançado.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico (PPP). Educação. Dificuldades
para discutir PPP. Atuação docente e dos gestores.
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar a importância da construção
participativa e democrática do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição
escolar, visto que é um documento de extrema importância por direcionar o
trabalho de todos os funcionários envolvidos no processo ensino aprendizagem.
Contudo, na medida em que cada ano letivo termina, este instrumento deveria
ser revisto, uma vez que os professores já evidenciaram as dificuldades
vivenciadas em sala de aula, tiveram experiências positivas no que condiz a
ensino, o que deveria ser inserido no PPP para orientar novas ações dos
educadores no ano seguinte de modo que seja alcançada gradualmente em
educação realmente de qualidade. Contudo, observa-se que nem sempre a

teoria se traduz em prática devido a vários entraves e dificuldades discutidos a
seguir.

Produção didático-pedagógica
Título: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – UM DESAFIO A SER
ALCANÇADO
Palavras-chave:

PROJETO-APRENDIZAGE-TEORIA-PRÁTICA

E

RESULTADO
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objeto de estudo as causas e
os entraves que dificultam a realização de um Projeto Político Pedagógico (PPP)
teórico-prático. Tendo como título “Projeto Político Pedagógico – Um Desafio A
Ser Alcançado”. Tem como finalidade proporcionar uma breve reflexão e
fundamentação teórico-metodológico sobre o Projeto de Intervenção pedagógica
a ser desenvolvido no segundo semestre de 2011, com grupo de estudos
constituído pelos professores e equipe pedagógica da Escola Estadual Vale do
Tigre, do Município de Nova Londrina, Estado do Paraná. A opção pelo tema
para estudo se deve às dificuldades encontradas pela direção, equipe
pedagógica e professores na organização do trabalho pedagógico da escola,
devido principalmente aos constantes entraves no seu cotidiano, principalmente
no tocante a adequação da teoria com a prática, além disso, mobilizar o
interesse, a atenção e ação dos profissionais da educação para melhoria do
ensino-aprendizagem, reconhecendo a escola como espaço privilegiado de
construção de conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLARICE DE FATIMA FRAGOSO
ORIENTADOR: Sonia Ana Leszczynski
IES: UTFPR
Artigo
Título: REDES SOCIAIS: Construindo uma comunidade de aprendizagem
Palavras-chave: Tecnologias, Educação, Redes Sociais, Facebook
Resumo: A sociedade atual e também a escola vêm sofrendo profundas
transformações nos campos sociais e tecnológicos em consequência da

cibercultura que invade os diversos espaços. Há um turbilhão de informações à
disposição da humanidade e, uma desestabilização no que se conhecia até
então sobre o processo cognitivo. Cabe à escola o papel de mediação na busca
da essência do conhecimento necessário ao aluno e de tentar decifrar as
tecnologias aliando-as ao processo de ensino aprendizagem. Esse artigo aborda
esse papel, num processo reflexivo apresentando uma pesquisa-ação utilizando
o Facebook na formação de uma comunidade de aprendizagem “on line”,
envolvendo alguns professores, alunos, funcionários e pais do Colégio Estadual
Alfredo Greipel Júnior, interessados em participar dessa pesquisa-ação.
Consequentemente, propondo espaços de interação e formas alternativas de
ensino

e

aprendizagem

utilizando

esses

recursos

como

estratégias

pedagógicas. Apresenta também as dificuldades enfrentadas e o percurso
realizado, porém não um resultado final, pois se considera apenas o início de
uma experiência que deve ao longo do tempo ser ampliada e revista e que
permanecerá.

Produção didático-pedagógica
Título: REDES SOCIAIS: Construindo uma comunidade de aprendizagem
Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Redes Sociais; Comunidade de
aprendizagem.
Resumo: As Redes de Relacionamento on line fazem parte do dia a dia das
pessoas de uma forma cada vez mais intensa. Empregar essas Redes, neste
caso, o Facebook para construir uma comunidade de aprendizagem com alunos,
pais e professores é o objetivo deste projeto. Utilizar-se-á a pesquisa-ação como
metodologia para análise e reflexão dos resultados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLARICE PRECIDINA DE SIQUEIRA
ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR
IES: UFPR
Artigo
Título: Valores: O Educando como Multiplicador

Palavras-chave: valores na educação; ética e moral na escola; alunos
multiplicadores.
Resumo: O presente artigo apresenta um projeto desenvolvido em escola
pública trabalhando com os alunos valores como respeito, responsabilidade,
honestidade, justiça e solidariedade com o objetivo de contribuir para uma
formação ética e moral de cada indivíduo na sociedade. As ações pedagógicas
precisam criar oportunidades para que os indivíduos pensem em suas condutas,
no respeito consigo mesmo e com os outros a sua volta. Todo indivíduo é capaz
de transcender os valores da cultura em que ele foi socializado, ao invés de
incorporá-los passivamente. Dessa forma, dez alunos do Ensino Médio, entre
quatorze e dezessete anos, atuaram como multiplicadores de duzentos e dez
alunos da sexta série do Ensino Fundamental, com idade entre doze e quinze
anos. A implementação do projeto visou refletir sobre a importância das regras
na vida e na escola e o resultado foram modificação de atitudes. O projeto levou
os alunos a refletirem sobre suas ações a respeito da moral e da ética, e
consequentemente, o desenvolvimento dos valores e o entendimento dos
direitos e deveres como cidadãos. E, esses valores precisam ser alimentados
constantemente na vida em sociedade.

Produção didático-pedagógica
Título: Formação Integral do Educando: Estimulando o Desenvolvimento Moral
e Ético
Palavras-chave: Moral, Ética e Respeito
Resumo:

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLARICE SANCHES CRUZ
ORIENTADOR: Ruth Izumi Setoguti
IES: UEM
Artigo
Título: A prática da avaliação da aprendizagem escolar sob a ótica diagnóstica
e formativa

Palavras-chave: Avaliação; Concepção diagnóstica e formativa; Ensino e
aprendizagem.
Resumo: Este artigo teve como objetivo apresentar os resultados da pesquisa
realizada junto aos docentes do Colégio Estadual João XXIII – Ensino
Fundamental, Médio e Profissional da rede pública de ensino, tendo a avaliação
escolar como foco de estudo. O desenvolvimento da proposta envolveu um
conjunto de práticas que subsidiaram as discussões junto ao grupo participante
como explicitação oral, trabalho em grupo, apresentação de vídeos, dinâmicas,
leituras e compreensão de textos. A pesquisa realizada mostrou a importância
do planejamento/implementação de uma prática avaliativa na concepção
diagnóstica e formativa. Contudo, faz-se necessário, (re)significar a ação
avaliativa que ainda tem muito a caminhar/ realizar, para que o discurso docente
se nivele à sua prática. Acredita-se que não é suficiente criar novos instrumentos
e critérios diferenciados nas avaliativas se não houver uma transformação
quanto aos conceitos e concepções interpretados pelo conjunto dos docentes. A
avaliação tem forte influência sobre o que os professores ensinam, o que os
alunos estudam e sobre o que aprendem Isso faz pensar na busca de novos
conhecimentos por parte dos professores, que devem informar os alunos, pais e
professores sobre os progressos realizados e êxitos alcançados, com base em
uma visão dialética do processo de construção de conhecimento na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: A prática da avaliação da aprendizagem escolar sob a ótica diagnóstica
e formativa
Palavras-chave: Concepção Docente; Avaliação Escolar; Qualidade do Ensino.
Resumo: Consideramos que a avaliação da aprendizagem escolar praticada
nas escolas públicas brasileiras necessita ser repensada. Para tanto, é
importante aprofundar conhecimentos teórico-práticos acerca da avaliação
escolar com a função diagnóstica e formativa. Esse tipo de avaliação exige
planejamento, investigação, ação e reflexão. A proposta do presente caderno
temático visa estimular a prática da avaliação escolar com a função diagnóstica
e formativa por considerar que a grande maioria dos professores ainda pratica a
avaliação da aprendizagem na concepção classificatória e que a função social
do ensino não consiste apenas em promover e selecionar os mais aptos para a

universidade, mas abarca outras dimensões da personalidade. Merece destaque
o fato de que embora a atribuição de notas seja uma obrigatoriedade do sistema
de ensino atual, faz-se necessário refletir sobre quais os subsídios teóricopráticos que fundamentam a avaliação da aprendizagem na perspectiva
formativa, visando à melhoria da aprendizagem e a consequente formação de
alunos críticos, reflexivos e autônomos. Portanto, na tentativa de refletir sobre
um processo avaliativo comprometido com a prática social o presente caderno
temático tem como objetivo compreender a concepção de avaliação da
aprendizagem escolar que embasa a prática pedagógica dos professores do
Colégio Estadual João XXIII – Ensino Fundamental e Médio de Maringá - Paraná,
visando subsídios teórico-práticos para o entendimento da avaliação diagnóstica
e formativa proposta pelas DCEs-Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDETE DO ROCIO LUNARDON SCARPIM
ORIENTADOR: Andrea de Souza
IES: UTFPR
Artigo
Título: O RESGATE EDUCACIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: O
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM POR MEIO DA ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL
Palavras-chave:

processo

ensino-aprendizagem;

desmotivação;

futuro

profissional.
Resumo: O objetivo deste artigo é explorar os motivos pelos quais os alunos
dos anos finais do Ensino Médio demonstram desinteresse e desmotivação pelo
processo ensino-aprendizagem e como podem ser esses enfrentamentos. Nos
documentos científicos analisados é apontado que para o aluno aprender são
necessários muitos fatores; entre eles um motivo bem definido para que ocorra
a aprendizagem. Para tanto, constata-se que é importante discutir com os alunos
questões profissionais, anseios pessoais; traçar metas; conduzindo-os a uma
reflexão e perspectivas futuras. Demonstrar a importância do conhecimento
formal e científico na formação do sujeito cidadão. Na busca de explicação para
o problema; aplicou-se a metodologia da pesquisa ação; por meio da pesquisa

qualitativa e quantitativa. Levantaram-se dados para a análise da postura dos
professores e seu empenho em ensinar; a relação dos colegas no sentido de
obter êxito para conquistar uma profissão. Como resultado principal identificouse a importância de um trabalho integrado entre família e escola na busca de
motivar o jovem, bem como demonstrar a relevância da educação formal para a
formação e emancipação humana.

Produção didático-pedagógica
Título: O resgate educacional dos alunos do Ensino Médio: o processo ensinoaprendizagem por meio da orientação profissional.
Palavras-chave:

ensino-aprendizagem;resgate

educacional;auto-

conhecimento;motivação;orientação profissional
Resumo: Escolheu-se o tema Resgate dos jovens do Ensino Médio para o
processo ensino-aprendizagem devido uma grande preocupação com relação à
desmotivação destes alunos para com a educação formal.Este projeto (caderno
pedagógico) se apresenta, como uma oportunidade de refletir e discutir o tema,
contribuindo com sugestões de ações práticas que possam intervir com o
objetivo de resgatar o desejo do jovem pelo aprender. Acredita-se que o projeto
também possibilitará elevar a auto-estima dos estudantes bem como a
percepção de sua capacidade de realização pessoal, deste modo podendo
exercer cm plenitude sua cidadania na sociedade do conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDETE FAUSTINO DE SOUZA
ORIENTADOR: Elaise Mara Ferreira Crepaldi
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA E O GRÊMIO ESTUDANTIL: EXERCÍCIO DE
CIDADANIA NO PROCESSO ESCOLAR
Palavras-chave:

Gestão

Democrática; Grêmio Estudantil; Participação;

Comunidade Escolar.
Resumo: Este artigo objetiva apresentar o desenvolvimento e os resultados da
Proposta de Implementação Pedagógica sobre “Gestão Democrática e o Grêmio

Estudantil: Exercício de cidadania no processo escolar” desenvolvido no Colégio
Estadual de Campo Mourão - Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional, realizada com Professores, alunos lideres do Ensino Fundamental,
Médio e Profissionalizante, Gestores, representantes do grêmio estudantil e da
comunidade. Apresenta como ocorre a participação da comunidade escolar no
movimento de construção da gestão democrática no espaço da escola pública e
do Grêmio Estudantil como forma de consolidar o projeto político pedagógico e
incidir na qualidade de ensino. A implantação do projeto aconteceu de forma
sistematizada, pode-se dizer que foi a parte mais significativa de todo o estudo
por se tratar de um projeto que oportunizou momentos de reflexões com a
comunidade escolar sobre a compreensão da gestão democrática na escola
pública e a contribuição do Grêmio Estudantil através de ações educativas.

Produção didático-pedagógica
Título: Gestão Democrática e o Grêmio Estudantil: Exercício de cidadania no
processo escolar
Palavras-chave:

Gestão

democrática;

participação;

grêmio

estudantil;

comunidade escolar.
Resumo: O objetivo principal do caderno pedagógico na escola é promover por
meio de estudos e reflexões, a compreensão sobre a gestão democrática na
escola pública e contribuir para o fortalecimento do Grêmio Estudantil com
envolvimento de todos os segmentos escolar através de ações educativas. O
grêmio estudantil representa uma importante entidade de democratização da
gestão da escola na medida em que constitui um espaço de participação política
dos alunos na vida escolar, favorecendo a formação para a cidadania. Espera
se promover por meio de estudos e reflexões, a compreensão da gestão
democrática na escola pública e contribuir para o fortalecimento do Grêmio
Estudantil como participantes responsáveis para a construção de um processo
de

participação

democrática

envolvendo

a

comunidade

escolar.

A

democratização do processo de gestão deve garantir através do exercício
permanente de análise e de ações participativas o acesso igualitário às
informações a todos os segmentos da comunidade escolar e a aceitação
diversidade de opiniões e interesse. Serão utilizadas ações e atividades como
reunião,pesquisa de campo, tabulação e análise, aprofundando nosso

conhecimento,debates,apresentação e divulgação dos trabalhos. Dessa forma,
compreender também o papel do pedagogo como articulador e mediador entre
todos os segmentos escolares interessados na construção de uma melhor
qualidade de ensino, visto que a gestão democrática não é função exclusiva do
gestor escolar, inclui se o trabalho participativo de todos que estão envolvidos
com o processo educativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
ORIENTADOR: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: GESTÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINO DOS DESAFIOS
EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS: UMA EXPERIÊNCIA NO COLÉGIO
ESTADUAL JOÃO XXIII EM CLEVELÂNDIA –PR.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; cidadania; educação fiscal.
Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo discutir e implementar o trabalho
interdisciplinar dos Desafios Educacionais Contemporâneos – DCE’s, abordando
enfaticamente a Educação Fiscal, por ser um tema relativamente incipiente no
contexto socioeconômico e educacional brasileiro. Acredita-se que ao promover
a intervenção junto aos professores da educação básica efetivar-se-á uma
proposta fundamentada no desenvolvimento da cidadania, inserindo no âmbito
escolar e social novos valores e novas atitudes sociais e econômicas. A
importância da Educação Fiscal nas escolas estimula nova postura frente às
questões fiscais, desenvolve a consciência da função socioeconômica do tributo
e favorece o espírito participativo, conscientizando os cidadãos de seus direitos
e deveres, levando-os a adoção de comportamento e atitudes éticas,
contribuindo para o desenvolvimento das políticas públicas e buscando reduzir
as diferenças sociais

Produção didático-pedagógica
Título: Gestão Pedagógica no Processo de Ensino dos DEC\'s
Palavras-chave: Cidadania;Educação Fiscal;Interdisciplinaridade

Resumo: Favorecer a construção do conhecimento sobre a cidadania,
legislação e educação fiscal, através de leituras pesquisas, trabalho em grupo,
vídeos e outros meios para aquisição das informações necessárias para o
desenvolviemnto de ações pedagógicas centradas na realidade da comunidade
escolar,envolvendo todas as disciplinas, oportunizando aos professores a
reflexão sobre a importancia da articulação pedagógica entre os conteúdos
curriculares e os conteúdos DEC\'s na construção da educação cidadã,
incentivando os envolvidos a tornarem-se dissiminadores da educação fiscal,
visando a formação de um ser humano integral.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDETE VITTI
ORIENTADOR: Fabiane Freire Franca
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: O papel do pedagogo na interação escola família: Sugestões à prática
Educacional
Palavras-chave: Educação escolar; Família; Aprendizagem
Resumo: Este trabalho, objetiva investigar a relação família-escola no ensino
fundamental, especificamente voltada aos pais de alunos de 5ª séries de uma
escola pública. Tivemos como intuito promover a construção de uma parceria
dinâmica da escola com os pais de alunos. Neste sentido, problematiza-se: como
a escola e família podem contribuir com a prática educacional? Para tanto, foram
desenvolvidas estratégias e dinâmicas de aproximação e intervenção junto aos
pais, visando maior comprometimento e envolvimento dos mesmos no âmbito
escolar. Assim, foram feitos encontros periódicos e discutidos temas sugeridos
pelos pais. Estes temas foram levantados com base em uma pesquisa de campo,
com a aplicação de questionário. Foi elaborado um guia didático com dicas
práticas para que os pais possam acompanhar a vida escolar dos filhos, baseado
em autores como Freire (2009), Orsi (2003) e Gonçalves (2008). O
desenvolvimento do projeto proporcionou momentos de reflexão, estudos e
debates com os pais participantes. Apesar de o número de participantes ter sido
abaixo do esperado, pôde-se perceber bastante interesse por parte dos pais que

compareceram aos encontros, demonstrando a relevância do papel da família e
as dificuldades que os mesmos encontram em lidar com esses temas na
atualidade.

Produção didático-pedagógica
Título: O papel do pedagogo na interação escola-família, com foco na
aprendizagem
Palavras-chave: escola; família; interação; aprendizagem
Resumo: Este material didático entitulado O papel do pedagogo na interação
escola e família, com foco na aprendizagem justifica-se pela necessidade de
uma participação maior da família no processo de desenvolvimento e
aprendizagem dos filhos que se encontram na quinta série,quando os mesmos
chegam a esta série encontram um ambiente bastante diferenciado daquele que
estavam habituados,a partir desta série os pais passam a participar menos da
vida

escolar

dos

filhos,essas

questões

interferem

na

adaptação

e

consequentemente na aprendizagem dos alunos.Desta forma este trabalho
pretende construir e articular estratégias de aproximação e intervenção no
contexto familiar,especificamente direcionada aos pais dos alunos de quinta
série. Para a concretização deste trabalho utilizaremos de encontros periódicos
com os pais, palestras com pessoas especializadas e a construção de um guia
didático com dicas e sugestões para que os mesmos possam acompanhar a vida
escolar dos filhos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDIA GONCALVES CAPORRINO MARTINS
ORIENTADOR: Maria de lourdes oliveira Ximenes
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Materiais didático-pedagógicos como recurso de aprendizagem para
alunos com necessidades educativas especiais: caminhos e possibilidades
Palavras-chave: Material didático-pedagógico. Recurso de aprendizagem.
Necessidades Educativas Especiais.

Resumo: Na tentativa de colaborar com os professores na busca de soluções
para utilização de materiais didático-pedagógicos diferenciados nas salas de
aula onde se acentuam os alunos com necessidades educativas especiais; o
presente artigo tem por objetivo apresentar as contribuições dos recursos
alternativos para a prática pedagógica no contexto escolar. Assim, os materiais
didático-pedagógicos deverão ser utilizados como meios, os quais o professor
utilizará para favorecer o desempenho do aluno, incentivando-o em suas
pesquisas, auxiliando-o em suas dificuldades diárias em sala de aula,
colaborando de maneira significativa em suas necessidades. Dessa forma, este
trabalho procura dar parâmetros para que o professor encontre a maneira mais
adequada de integrar os mais diversos recursos pedagógicos, observando que
não existem receitas prontas, bastando que saiba diversificar tais procedimentos
em sala de aula, promovendo assim uma aprendizagem significativa dos
conteúdos abordados.

Produção didático-pedagógica
Título: Materiais didático-pedagógicos como recurso de aprendizagem para
alunos com necessidades educativas especiais: caminhos e possibilidades
Palavras-chave: material didático-pedagógico; recurso de aprendizagem;
necessidades educativas especiais
Resumo: Na tentativa de colaborar com os professores na busca de soluções
para utilização de materiais didático-pedagógicos diferenciados nas salas de
aula onde se acentuam os alunos com necessidades educativas especiais; a
presente Unidade Didátic tem por objetivo apresentar as contribuições dos
recursos alternativos para a prática pedagógica no contexto escolar. Assim, os
materiais didático-pedagógicos deverão ser utilizados como meios, os quais o
professor utilizará para favorecer o desempenho do aluno, incentivando-o em
suas pesquisas, auxiliando-o em suas dificuldades diárias em sala de aula,
colaborando de maneira significativa em suas necessidades. Dessa forma, este
trabalho procura dar parâmetros para que o professor encontre a maneira mais
adequada de integrar os mais diversos recursos pedagógicos, observando que
não existem receitas prontas, bastando que saiba diversificar tais procedimentos
em sala de aula, promovendo assim uma aprendizagem significativa dos
conteúdos abordados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDINEA OTAVIO DOS SANTOS
ORIENTADOR: Maria Cristina Cavaleiro
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: INDISCIPLINA ESCOLAR: BREVES ANOTAÇÕES SOBRE UM
FENOMENO MULTIFACETADO
Palavras-chave: indisciplina, cotidiano escolar, realidade educacional
Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o fenômeno da
indisciplina no cotidiano escolar. Partindo do pressuposto que, se desejamos
intervir na realidade educacional, devemos conhecer, de antemão, a forma como
os sujeitos que estão envolvidos nessa realidade compreendem os dilemas que
vivenciam e as alternativas para modificação dessa situação, buscamos refletir
e analisar o fenômeno da indisciplina numa instituição escolar da rede pública
estadual e o tratamento dispensado para resolução desta questão. Como
instrumento para coleta de dados, optou-se pela utilização de questionário, com
perguntas fechadas e de múltiplas escolhas realizado com direção, professores,
equipe pedagógica, funcionários e alunos matriculados na 5ª e 6ª séries do
Ensino Fundamental no ano letivo de 2011. No contexto de uma educação
pública, este estudo ajuda a perceber aspectos da vida escolar que necessitam
ser problematizados e demandam o envolvimento de toda comunidade
educacional.

Produção didático-pedagógica
Título: Indisciplina escolar: um fenômeno multifacetado
Palavras-chave: Indisciplina; cotidiano escolar; realidade educacional
Resumo: O presente artigo pretende apresentar a importância do estudo da
indisciplina, tema presente, mas pouco compreendido no cotidiano escolar.
Partindo do pressuposto que, se desejamos intervir na realidade educacional,
devemos conhecer, de antemão, a forma como os sujeitos que estão envolvidos
nessa realidade compreendem os dilemas que vivenciam e as alternativas para
modificação dessa situação, este projeto pretende investigar o fenômeno da

indisciplina numa instituição escolar da rede estadual. Para tanto, a construção
deste artigo se baseia no projeto de pesquisa que está em andamento, e servirá
de suporte para estudos de aprofundamento teórico acerca da indisciplina,
durante a intervenção da professora PDE. Utilizando-se como referencial teórico,
os estudos de Julio Roberto Groppa Aquino (1996, 1998), Áurea Maria
Guimarães (1996), Marília Pontes Sposito (2008), Teresa Cristina Rua Rego
(1986), Celso dos Santos Vasconcellos (2004), José Carlos Libâneo (1986).
Trata-se de estudo de caso visando detectar o modo como são construídas as
explicações acerca do fenômeno da indisciplina em instituição escolar e o
tratamento dispensado para resolução de questões especificamente a ele
relacionadas. Como instrumento para coleta de dados, optou-se pela utilização
de questionário, com perguntas fechadas e de múltiplas escolhas realizado com
direção, professores, equipe pedagógica, funcionários e alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLAUDINEIA DE CASSIA PACHECO
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O Conselho de Classe como espaço de reflexão e tomada de decisões
sobre as práticas pedagógicas
Palavras-chave: Conselho de Classe. Pedagogo. Avaliação da Aprendizagem.
Processo Pedagógico
Resumo: O presente artigo tem por finalidade o estudo da instância colegiada
Conselho de Classe e o seu redimensionamento, compreendendo-o como o
espaço de reflexão pedagógica e tomada de decisões coletivas sobre as práticas
avaliativas. Cabe ao pedagogo, em consonância com a equipe gestora e
professores das turmas, propor e articular ações que conduzam a possível
transformação do trabalho escolar desenvolvido na escola, rompendo com
práticas

conservadoras

e

excludentes

do

ensino

reducionista.

Como

procedimento metodológico, foi empregado os pressupostos teóricos da
pesquisa-ação, com ênfase na observação e na revisão bibliográfica de
conceituados autores no campo da temática Conselho de Classe. Urge nestes

conselhos o estabelecimento de critérios claros quanto à avaliação praticada na
escola, não limitando o Conselho de Classe ao julgamento do aluno associado
ao desempenho escolar e a indisciplina, identificando os problemas de
aprendizagem apenas, mas sem apresentar ações concretas que viabilize a
apropriação do saber, tornando burocráticas e cansativas estas reuniões,
desconsiderando as diferenças individuais e promovendo o fracasso escolar.
Aponta para a necessidade da implantação de um conselho dinâmico,
representativo, transparente, que avalia mas simultaneamente se auto-avalia,
não eximindo-se de sua responsabilidade como uma instância coletiva de caráter
consultivo e deliberativo. Este conselho intitula-se Conselho de Classe
Participativo, uma experiência ainda estudada pelos profissionais da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: espaço de reflexão e tomada de decisões sobre as
práticas pedagógicas escolares
Palavras-chave: Conselho de Classe; pedagogo, processo pedagógico;
avaliação
Resumo: A produção didático-pedagógica teve como finalidade propor ações a
serem encaminhadas para que o Conselho de Classe seja visto pelo professor,
pedagogo e gestor como espaço de avaliação diagnóstica na busca da
transformação da prática escolar. A justificativa pautou-se no fato de que as
reuniões de Conselho de Classe tornaram-se burocráticas, privilegiando as
notas e questões disciplinares, desconsiderando as diferenças individuais,
contribuindo para o fracasso escolar do aluno, não havendo a intervenção
pedagógica necessária para a recuperação do mesmo. A metodologia utilizada
considerou os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-ação, para que
o público alvo, os professores, pedagogos e gestores reflitam como comportamse nos atuais conselhos e quais as possibilidades de mudança, objetivando a
qualidade e democratização do ensino

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLECILDA PARABOCZ
ORIENTADOR: JOSE LUIZ ZANELLA

IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Contribuição do Professor Pedagogo para a Formação Continuada dos
Professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Subsequente:
por uma formação politécnica
Palavras-chave: Educação profissional; Formação politécnica; Formação
continuada
Resumo: A trajetória do ensino médio profissionalizante no Brasil tem sido
marcada por políticas de ruptura e descontinuidade. Sua oferta pode ser
caracterizada quase como uma política de gestão ou de governo. Diante da
realidade do Colégio Estadual Reinaldo Sass, constatamos limitações na
formação pedagógica do professor da educação profissional. Pelo fato de a sua
graduação ser específica nas áreas técnicas, vislumbra-se a necessidade de
uma efetiva participação e integração do professor pedagogo com esses
docentes, para, juntos, fazer o enfrentamento da dicotomia existente entre
formação técnica e formação integral do aluno trabalhador. Faz-se, necessário
haver propostas que venham a oportunizar tanto ao professor como o aluno sua
inserção crítica nesta sociedade, que qualifique o aluno do ensino
profissionalizante para uma dimensão social. Há um esforço dos educadores em
buscar uma formação integral para o aluno trabalhador e prepará-lo para o
mundo do trabalho não de forma unilateral, mas omnilateral. O objetivo deste
trabalho é o de possibilitar ao professor da educação profissional poder
apropriar-se das concepções pedagógicas que têm por base a formação
omnilateral do educando, contribuindo para a busca de uma formação integral
dos cidadãos trabalhadores.

Produção didático-pedagógica
Título: A Contribuição do Professor Pedagogo para a Formação Continuada dos
Professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Subsequente:
por uma formação politécnica
Palavras-chave: Educação profissional; Formação politécnica; Formação
continuada
Resumo: A trajetória do ensino médio profissionalizante no Brasil tem sido
marcada por políticas de ruptura e descontinuidade. Sua oferta pode ser

caracterizada quase como uma política de gestão ou de governo. Diante da
realidade do Colégio Estadual Reinaldo Sass, constatamos limitações na
formação pedagógica do professor da educação profissional. Pelo fato de a sua
graduação ser específica nas áreas técnicas, vislumbra-se a necessidade de
uma efetiva participação e integração do professor pedagogo com esses
docentes, para, juntos, fazer o enfrentamento da dicotomia existente entre
formação técnica e formação integral do aluno trabalhador. Faz-se, necessário
haver propostas que venham a oportunizar tanto ao professor como o aluno sua
inserção crítica nesta sociedade, que qualifique o aluno do ensino
profissionalizante para uma dimensão social. Há um esforço dos educadores em
buscar uma formação integral para o aluno trabalhador e prepará-lo para o
mundo do trabalho não de forma unilateral, mas omnilateral. O objetivo deste
trabalho é o de possibilitar ao professor da educação profissional poder
apropriar-se das concepções pedagógicas que têm por base a formação
omnilateral do educando, contribuindo para a busca de uma formação integral
dos cidadãos trabalhadores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEIA ALBERTINA MARIOTTO PEREIRA
ORIENTADOR: Flavio Donizete Batista
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Princípios Pedagógicos para a prevenção do Bullying sobre as
perspectivas doa alunos das 5ª séries do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Bullying; Comportamento; Escola.
Resumo: Este artigo é requisito obrigatório de qualificação integrante do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. O tema abordado no
presente trabalho é “Prevenção do bullying nas 5ª séries do Ensino Fundamental
do Colégio Estadual Reynaldo Massi - EFMP.” Esta pesquisa é o relato dos
resultados das leituras referente ao tema, da participação nos diversos cursos
ofertados pelo programa via Instituição de Ensino Superior (IES), dos encontros
com o professor orientador da IES e da implementação do projeto na referida
escola. A busca de novas estratégias para trabalhar o bullying no espaço escolar

tem sido uma busca constante da maioria das escolas, por ser um problema que
traz consequências arrasadoras no desenvolvimento das crianças. Neste
contexto, os objetivos do projeto são: detectar indícios de bullying entre os
estudantes das quintas séries do Colégio Estadual Reynaldo Massi, em
Diamante do Norte, no Estado do Paraná, e consequentemente elaborar
processos pedagógicos para a sua prevenção no âmbito escolar. Para atingir os
objetivos propostos serão utilizadas diferentes estratégias, como questionário
com estudantes e professores, vídeos, grupos de estudos, orientação oral e
escrita, pesquisas na internet e produção de histórias em quadrinho sobre o
tema.

Produção didático-pedagógica
Título: Princípios Pedagógicos para prevenção do bullying sobre as
perspectivas dos alunos das 5ª séries do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Bullying; Comportamento; Escola
Resumo: Esta Unidade Didática é uma Produção Didática Pedagógica que se
constitui em mais um requisito obrigatório, dentre outros, proposto pelo
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. O tema selecionado e
abordado no presente trabalho é “Prevenção do bullying nas 5ª séries do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Reynaldo Massi-EFMP.” Este material
didático é resultado das leituras referente ao tema, da participação nos diversos
cursos ofertados pelo programa via IES e dos encontros com o professor
orientador da IES. O bullying é um problema mundial tão antigo quanto a própria
instituição denominada escola. Pode ser definido como um conjunto de
intimidação, agressão física e psicológica e abuso sistemático de poder. No
ambiente escolar, o bullying muitas vezes é confundido por pais e educadores
como uma simples brincadeira. No entanto, segundo pesquisas pode acarretar
sérios danos às suas vítimas como: isolamento, queda do rendimento escolar,
alterações emocionais, depressão, abandono escolar e, em alguns casos mais
graves, até o suicídio. Neste contexto, os objetivos do projeto são: detectar
indícios de bullying entre os alunos das quintas séries do Colégio Estadual
Reynaldo Massi, em Diamante do Norte, no Estado do Paraná, e elaborar
processos pedagógicos para a sua prevenção no âmbito escolar. Para atingir os
objetivos propostos serão utilizadas com os alunos diferentes estratégias, como

questionário, vídeos, grupos de estudos, orientação oral e escrita e pesquisas
bibliográficas e na internet.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEIDE EFIGENIA GARCIA
ORIENTADOR: Ceres America Ribas Hubner
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: FAMÍLIA E ESCOLA UMA PARCERIA NECESSÁRIA PARA A QUAL
Palavras-chave: Família; Escola; Ensino; Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e tem como
objetivo apresentar os resultados de uma experiência didático-pedagógica sobre
a participação da família na escola como possibilidade de prática pedagógica
dinâmica e com significado para a qualidade de ensino. A implementação do
projeto de intervenção pedagógica foi realizada com os pais dos alunos do 1º
ano do Ensino Médio de um Colégio Estadual de Campo Mourão - PR. A
metodologia de pesquisa escolhida foi de caráter bibliográfico e de campo,
coletando informações com diferentes autores sobre a temática, usando a teoria
e o trabalho prático, culminando com encontros de pais e professores. Os
procedimentos metodológicos foram realizados por meio de entrevistas
semiestruturadas, debates e palestras, com a participação dos pais, professores
e os alunos. Assim, percebeu-se que é possível aproximar a comunidade da
escola dentro de sua própria realidade e que algumas mudanças são
imprescindíveis quanto à visão de participação que se tem hoje nas unidades
escolares, como, por exemplo: romper com costume ou ritual de chamar os pais
somente para repassar normas de organização e pedir colaboração financeira.
Bem como para entregar boletins e informar os resultados já fechados. Mas
proporcionar, além dessas ações, momentos para discutir assuntos relacionados
ao processo de ensino e aprendizagem, tornando a relação escola e família mais
democrática, e fazer com que entendam-se como agentes transformadores da
sociedade e parte da vida escolar de seus filhos.

Produção didático-pedagógica
Título: FAMÍLIA E ESCOLA UMA PARCERIA NECESSÁRIA PARA A QUAL
Palavras-chave: Aprendizagem, escola, sociedade.
Resumo: O presente trabalho apresenta questões relativas a escola e a família,
tendo em vista a necessidade desta parceria para garantir uma educação de
qualidade. Partindo do pressuposto que a família é responsável pelo
conhecimento informal de valores historicamente construídos pela humanidade,
e a escola pela formação de valores e conhecimentos científicos, elaborados e
sistematizados, podem juntas formarem sujeitos

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEIDE MARIA CASTELLUCCI LIMA
ORIENTADOR: Terezinha Oliveira
IES: UEM
Artigo
Título: A IMPORTÂCIA DO PLANEJAMENTO E DA AVALIAÇÃO NA RELAÇÃO
COTIDIANA DO ENSINO APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Planejamento; Avaliação.
Resumo: O projeto que desenvolvemos intitulado “A relação ensino
aprendizagem na abordagem da Teoria Vygotskyana histórico-cultural”
apresentou reflexões sobre a importância do Planejamento e da Avaliação na
relação cotidiana do Ensino-aprendizagem. A questão que norteou nosso objeto
pedagógico foi o vinculo que buscamos estabelecer entre o fracasso escolar – a
repetência, a indisciplina, o grande número de alunos aprovados por Conselho
de classe – e a formação continuada de professores, pedagogos e funcionários
da Escola Estadual Cecília Meireles - Ensino Fundamental do município de
Colorado – Paraná. Essa reflexão permitiu-nos considerar como essencial á
compreensão do Planejamento e da Avaliação a formação teórica do professor.
Após aprofundamento teórico sobre a Proposta Pedagógica propomos a
reorganização dos planejamentos vinculando, sempre, o papel do professor
como mediador, pois isto é de suma importância para o desenvolvimento do
aluno no processo de transmissão do conhecimento sistematizado e produzido
historicamente pela humanidade.

Produção didático-pedagógica
Título: A IMPORTÂCIA DO PLANEJAMENTO E DA AVALIAÇÃO NA RELAÇÃO
COTIDIANA DO ENSINO APRENDIZAGEM.
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Planejamento; Avaliação.
Resumo: RESUMO Visa à formação continuada do professor reforçando a
atualização e aprofundamento de seus conhecimentos acerca do processo de
ensino e aprendizagem para fundamentar a importância do Planejamento e da
Avaliação para a efetivação do ensino aprendizagem. Será implementado de
03/09 á 22/10/2011, por meio de um curso de extensão. Tem como objetivo
proporcionar aos professores acesso a conhecimentos teóricos sobre
planejamento, avaliação para a efetivação do ensino-aprendizagem. Propõe-se,
também, rever práticas pedagógicas e nortear a reelaboração do Projeto Político
Pedagógico, com ênfase no conhecimento científico dos educandos. Após
aprofundamento

teórico

sobre

a

Proposta

Pedagógica

propomos

a

reorganização dos planejamentos vinculando sempre o papel do professor como
mediador, pois isto é de suma importância para o desenvolvimento do aluno no
processo de transmissão do conhecimento sistematizado. Nesse sentido, a
intenção é que a escola se volte para si mesma por meio do conhecimento
historicamente produzidos, avaliando o quanto seu fazer pedagógico reverte-se
em emancipação com respeito a seu aprendiz, ou seja, se realmente, a escola
tem contribuído para emancipação cidadã do seu aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CLEUSA PIOVEZAN DE ALMEIDA
ORIENTADOR: Valeria Luders
IES: UFPR
Artigo
Título: Afetividade na relação professor aluno no processo de ensino
aprendizagem
Palavras-chave: Afetividade. Criança. Desenvolvimento. Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo foi produzido em cumprimento às exigências do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da

Educação do Estado do Paraná. Apresenta o relato da experiência da
implementação pedagógica em uma escola da rede estadual no município de
Curitiba, Paraná, com o objetivo de discutir a afetividade na relação professoraluno no processo ensino aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica, e os dados foram coletados utilizando-se um questionário aplicado
aos alunos. Os resultados da implementação permitiram apontar um novo olhar
da afetividade no processo de ensino aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Afetividade na relação professor aluno para o desenvolvimento da
aprendizagem
Palavras-chave:

Afetividade;

Criança;

Desenvolvimento;

Aprendizagem;

Educação.
Resumo: A construção das relações afetivas no espaço escolar tem sido um
desafio para os educadores, pois exercem forte influência sobre as crianças e
os adolescentes. É importante lembrar que a escola é um ambiente onde as
crianças permanecem durante uma importante fase de seu desenvolvimento e,
por isso, precisam estar envolvidas de carinho, afeto e atenção. Levando em
consideração esses aspectos, o presente artigo tem por finalidade discutir a
influência da afetividade no processo de ensino e aprendizagem com base nos
estudos de Vygotsky (1991, 1993, 1998, 2001), mais especificamente em sua
discussão sobre a influência da interação social no aprendizado, e a teoria de
Wallon (1978, 2007), que sinteticamente afirma que a dimensão afetiva ocupa
lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do
conhecimento. A conclusão deste estudo aponta que tanto Wallon como
Vygotsky apresentam pontos em comum no que diz respeito à questão da
afetividade que, ao lado da inteligência, é fundamental para o desenvolvimento
humano.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Regina Aparecida Messias Guilherme
IES: UEPG

Artigo
Título: BULLYING: A CORRENTE SILENCIOSA NA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Fenômeno Bullying; Violência; Ambiente Escolar; Prevenção;
Perseverança.
Resumo: Esse artigo vem retomar o Projeto de Intervenção Pedagógica que
teve início em julho de 2011 na Formação Continuada, que foi exposto para toda
a comunidade escolar e implementado no Colégio Est. do Campo Humberto de
A. Castelo Branco Ensino Fundamental e Médio (EFM). O assunto foi o
fenômeno bullying, que é um tipo de violência que causa danos nocivos às
pessoas e deixam marcas profundas para o resto de uma vida. Em ação mais
extrema pode levar a vítima ao suicídio ou homicídio acompanhado de suicídio
e a pessoa pode também exercer represália com atos violentos contra terceiros.
O bullying se manifesta silenciosamente com provocações sem limites e atitudes
de comportamentos errôneos que vem assolando e denegrindo a imagem e o
bem-estar do indivíduo. Este fenômeno é muito antigo e acontece mundialmente
em todos os lugares onde pessoas se relacionam. Atualmente este comando
invisível está impregnado nas escolas. Porém, mobilizamos todos (as) os
envolvidos (as) no ambiente escolar, visando dar uma contribuição para o
enfrentamento desta violência nas dependências do referido colégio. O objetivo
desse trabalho é apresentar estratégias que facilitem a prevenção, pois o que
apresentamos neste artigo não é solução e sim algumas sugestões colhidas no
projeto de intervenção. Portanto, a erradicação do bullying na escola depende
do esforço, da insistência e da perseverança de todos (as): pais e mães, alunos
(as), professores (as) e funcionários (as). Caso contrário a tendência quanto a
este fenômeno é expandir mais do que imaginamos, pois esta violência
silenciosa está dominando o território escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Bullying: uma correnta silenciosa a ser rompida na escola
Palavras-chave: Bullying; Orientação; Prevenção; Erradicação.
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com a
finalidade de subsidiar o trabalho de implementação no estabelecimento de
ensino citado. Enfocamos neste artigo o fenômeno bullying por ser um tipo de
violência que se manifesta silenciosamente, por meio de provocações e atitudes,

que se refletem de maneira negativa na vida da vítima. O objetivo deste material
é trazer à tona as interpretações deste fenômeno, orientando e buscando
estratégias de prevenção para sua erradicação no ambiente escolar.
Enfrentamos este desafio mobilizando a comunidade escolar, fazendo a
integração entre a família e a escola. Serão realizadas ações com professores,
pais e alunos desta escola paranaense sobre a temática bullying, para
sensibilização, conscientização, estudos de textos de autores preocupados com
a falência desta violência. Justifica-se este artigo por entender que o fenômeno
bullying, tem tido um grande aumento nas escolas, necessitando de
embasamento teórico-prático por um melhor entendimento de tal fenômeno no
ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CONCEICAO JOSE DE SANT''ANA
ORIENTADOR: Cristina Satie de Oliveira Pataro
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

OS

DESAFIOS

DO

EDUCADOR

NA

COMPREENSÃO

E

ENFRENTAMENTO DAS PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA MORAL ENTRE JOVENS
ESCOLARES.
Palavras-chave: Juventude; Violência Moral; Escola.
Resumo: Autor: Conceição José de Sant’Ana1 Orientadora: Professora Doutora
Cristina Satiê de Oliveira Pátaro2 Nossa pesquisa, desenvolvida no Colégio
Estadual Professor Darcy José Costa em uma turma do primeiro ano “A” do
Ensino Médio teve como objetivo compreender como os sujeitos envolvidos no
processo de ensino aprendizagem percebem a violência moral, seus
sentimentos, medos, expectativas. Enfatiza as relações que os sujeitos
estabelecem entre si no contexto social da sala de aula, e busca possíveis
alternativas pedagógicas de mediação para o comprometimento do jovem com
a construção e o cumprimento das regras em vista de um ambiente de sala de
aula cooperativo e solidário. Foi realizada uma pesquisa envolvendo os docentes
e funcionários envolvidos com a turma em questão, desenvolvida em oito etapas
com ações sequenciais que nos permitiram identificar algumas das diferentes

formas de violência moral, as motivações que estimulam tal prática, a percepção
e sentimentos dos jovens sobre a violência sofrida ou presenciada, bem como
as experiências docentes que justificam a importância da mediação pedagógica
para uma convivência salutar e produtiva entre os jovens escolares e entre
jovens e seus educadores. Direcionamos nossos estudos a partir do princípio de
que a violência moral interfere diretamente na aprendizagem e vem acontecendo
com a cumplicidade de grupos que se organizam, utilizando-se de tais artifícios,
impondo-se sobre outros, criando regras e normas próprias para estabelecer
liderança, aniquilando e/ou mantendo sob seu domínio, outros que, por alguma
razão não se enquadram em suas regras, neste caso, os ditos “diferentes” são
as maiores vítimas.-

Produção didático-pedagógica
Título: Os desafios do educador na compreensão e enfrentamento das práticas
de violência moral entre jovens escolares.
Palavras-chave: SEM PALAVRAS-CHAVE
Resumo: As grandes transformações sociais que interferem no comportamento
da sociedade contemporânea têm se mostrado cada vez mais evidentes no
espaço escolar, afetando diretamente a ação pedagógica e as relações entre
educandos e entre educandos e educadores (DAYRELL, 2007). São muitas as
variáveis que se manifestam interferindo diretamente na ação docente e
trazendo consequências significaticas ao que deveria ser o foco principal da
escola: o processo de Ensino e Aprendizagem. Optamos pela Temática:
Violência Moral - presente nas relações entre jovens e entre jovens e
educadores. Buscando compreender suas manifestações, implicações para o
aproveitamento escolar e as possibilidades de trabalho diante desse quadro,
buscando recursos e meios didáticos-pedagógicos para redirecionar a ação
docente no sentido de reestabelecer entre os jovens sentimentos de amizade,
cortesia, respeito e convivência social. Nossa proposita terá como base a
dinamização de leituras reflexívas, interação e trocas de experiências entre os
cursistas a partir das seguintes Temáticas: Juventude na sociedade
contemporânea; os jovens e a escola; violência moral na Escola - visão dos
jovens; formação em valores: conceitos, estratégias, metodológicas, resultados
de experiências.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CREUZA BARBOSA DA SILVA
ORIENTADOR: Edneia Consolin Poli
IES: UEL
Artigo
Título: A avaliação da aprendizagem e seus desafios no trabalho pedagógico
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Ensino. Trabalho Pedagógico.
Formação continuada.
Resumo: Este artigo aborda apontamentos sobre a percepção da concepção de
avaliação e os recursos do trabalho pedagógico que envolve as práticas
avaliativas no cotidiano da escola. Tem como objetivos tratar e refletir a
concepção de avaliação e contribuir com as ações avaliativas numa perspectiva
de repensar a avaliação da aprendizagem escolar. Foi realizado grupo de
estudos com oficinas pedagógicas aos docentes dos anos finais do Ensino
Fundamental, Médio e Educação Profissional visando aprofundamento nas
discussões no tocante às práticas e metodologias pedagógicas adotadas
diariamente em sala de aula. Nas oficinas foram adotadas aulas expositivas com
articulação e interação com o grupo, debates com embasamento teórico na
produção escrita e contextualizada, argumentação, compreensão de textos com
uso de vídeos, artigos de jornais e revistas. Possibilitam reflexões em torno da
Função Social da Escola, Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica
Curricular, Plano de Trabalho Docente e Avaliação da Aprendizagem Escolar.
Nesse estudo foi dada ênfase na análise e reflexão da avaliação, reforçando a
leitura por meio de artigos de jornais, revistas e meios eletrônicos no decorrer do
exercício educacional, que finalmente resultou na inserção da hemeroteca como
atividade pedagógica e avaliativa no Projeto Político Pedagógico da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: O trabalho pedagógico na construção da avaliação da aprendizagem no
cotidiano escolar.
Palavras-chave:
planejamento.

Avaliação;

ensino-aprendizagem;

trabalho

pedagógico;

Resumo: Essa produção didático-pedagógica é uma atividade teórica e prática
que integram às ações do Projeto de Intervenção Pedagógica a ser realizada na
escola. Apresenta um estudo de recursos do trabalho pedagógico que envolvem
as práticas de avaliação no cotidiano da escola. Propicia aos docentes,
aprofundar as discussões no tocante às práticas pedagógicas em sala de aula.
A finalidade, ainda é chamar a atenção dos professores para a reflexão e análise
crítica das práticas e metodologias adotadas, visando atingir novos caminhos
que permitam a reorganização e mudanças de metodologias na prática para o
aprimoramento da aprendizagem. Contribui nas reflexões sobre a construção do
Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica Curricular, Plano de Trabalho
Docente e a legislação que envolve a avaliação do aproveitamento dos
estudantes na escola. Esse trabalho tem como metodologia a leitura,
interpretação, resolução de atividades, debate e apresentação de vídeos de
curta duração sobre o conteúdo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Mauricio Cesar Vitoria Fagundes
IES: UFPR
Artigo
Título: TESSITURAS ENTRE AS RELAÇÕES ÉTNICORRACIAIS E O
CURRÍCULO DA ESCOLA PÚBLICA DO PARANÁ
Palavras-chave: Relações Étnicorraciais; Currículo; Lei nº 10.639/06, Lei nº
11.645/08; Escola Pública do Paraná.
Resumo: Os objetivos desta investigação visam analisar a organização da
escola para diminuir o distanciamento existente entre as postulações dos
documentos pedagógicos e legais e o fazer pedagógico diário; e, verificar como
a escola constrói seu currículo em relação às questões étnicorraciais. Os
materiais utilizados para a análise foram: as propostas pedagógicas curriculares,
o projeto político pedagógico, e a fala dos participantes. A análise foi dividida em
duas etapas, a primeira é constituída pela análise dos documentos; a segunda
consistiu na análise das interações discursivas dos entrevistados. Para
investigar as relações discursivas foram utilizados alguns elementos da Análise

textual discursiva, com categorias determinadas a priori (currículo real, currículo
oculto, currículo oficial e racismo), que foram embasadas pelo referencial teórico
utilizado nesta investigação. Os resultados obtidos da análise de documentos
demonstram que poucas disciplinas apresentam na PPC os conteúdos
referentes a essa temática, e, em apenas duas PPC nota-se um trabalho mais
representativo desses conteúdos. A segunda etapa evidencia na fala dos
entrevistados a presença das categorias elencadas, com variações entre os
participantes. Percebe-se que apesar da exigência das Leis, muitos professores
não trabalham esses conteúdos, além do relativo desinteresse que alguns
educadores demonstram sobre essa temática.

Produção didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico Etnicorraciais
Palavras-chave:

Organização

Curricular;

História

e

Cultura

Africana,

Afrobrasileira e Indígena; Conteúdos.
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem o objetivo de problematizar o currículo
escolar numa perspectiva político-cultural e, em especial, no desenvolvimento
de uma educação anti-racista. Discute possíveis encaminhamentos e
pressupostos contidos na Lei n°10639/03 (que estabelece a obrigatoriedade do
ensino de história e cultura africana e afrobrasileira nas escolas públicas e
privadas de todos os estados brasileiros) bem como os contidos na Lei
n°11645/08 que altera o parágrafo 26 da LDB incluindo a obrigatoriedade do
ensino de história e cultura dos povos indígenas que vivem em nosso território.
Assim, espera-se que este material possa subsidiar a Equipe Pedagógica no
assessoramento aos professores nas questões relacionadas ao Ensino de
História e Cultura Africana, Afrobrasileira e Indígena e nas questões
etnicorraciais. Para tal, o Caderno foi organizado nas seguintes seções:
documentos e Legislação sobre o tema; sugestões de literatura infanto-juvenil,
clássicos e livros de apoio pedagógico; sugestões de atividades e práticas
pedagógicas interdisciplinares; indicações de filmes; referências bibliográficas
comentadas e coletânea de artigos essenciais para a discussão da temática.
Como fonte teórica para a construção do Caderno, utilizou-se de autores do
campo curricular e da educação etnicorracial e indígena, como: Apple, Bourdieu,

Elias, Freire, Giroux, Goffman, Sacristán , Silva, Ianni, Munanga, Gomes, Duarte
e Felix.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CRISTIANE DE LIMA FARIAS PINHEIRO
ORIENTADOR: Tania Maria Rechia
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Sala de Aula: Rastros de violência na linguagem
Palavras-chave: Violência; Linguagem; Relação professor-aluno
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões acerca da Implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado: “Sala de Aula: rastros de violência
na linguagem”. Esse trabalho teve como objetivo analisar a relação professoraluno em sala de aula a partir da mediação da linguagem, na ótica dos
professores, do Colégio Estadual \"Presidente Costa e Silva\", do município de
Cascavel – PR. O foco desse projeto são as violências veladas ou silenciadas,
não menos cruéis, nem menos incidentes que envolvem um grande número de
alunos e professores. O projeto amparou-se teoricamente nos estudos de
Bourdieu (1996-1997), Bakhtin (2003) e Orlandi (2008). Como metodologia
adotou-se o Caderno Pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO EM SALA DE AULA A PARTIR DA
MEDIAÇÃO DA LINGUAGEM
Palavras-chave: Violência; sala de aula; linguagem; professor.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico está composto de leituras e
atividades que objetivam refletir, discutir e intervir a temática da violência escolar
na relação professor-aluno em sala de aula, a partir da mediação da linguagem,
na ótica dos professores, do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva do
município de Cascavel – PR. Os textos que compõem este Caderno Pedagógico
foram selecionados para subsidiar as reflexões relacionadas à temática da
violência no espaço escolar, com ênfase na linguagem no interior da sala de aula
por se tratar de uma das interferências que dificultam a ação do professor

durante o processo de ensino e aprendizagem. O embasamento teórico
amparar-se-á nos estudos de Bourdieu (1996-1997), Bakhtin (2003) Orlandi
(2008), Saviani (2008), Fernández (2005) e espera-se como resultado
aprofundar a compreensão das diferentes manifestações de violência em sala
de aula a partir da mediação da linguagem e propor, de forma conjunta, um
espaço de discussões e proposições contínuas no projeto político pedagógico,
sobre as tensões presentes nas práticas pedagógicas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CRISTINA CARLOMAGNO
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Discussão Pedagógica das Relações Interpessoais
Palavras-chave: Professor; Aluno; Relações Interpessoais
Resumo: Considerando minha atuação com pedagoga na rede estadual de
ensino há mais de vinte anos, tenho observado, no decorrer dos tempos, que a
relação professor-aluno tem-se desgatado ano a ano. Assim, o problema que
desencadeou,

tanto

a

realização

da

pesquisa

bibliográfica,

como

a

implementação do projeto foi: Quais ações didático-pedagógicas podem ser
desenvolvidas com a intenção de tornar satisfatória as relações interpessoais no
âmbito da sala de aula? A partir deste elencamos como objetivo geral
proporcionar aos alunos da Formação de Docentes, em nível médio, por meio
de estudos e reflexões, alteração na postura no tange ao relacionamento com
professores. E, ainda, como objetivos específicos: Refletir sobre as relações
interpessoais, na perspectiva da gestão democrática, superando as dificuldades
encontradas no cotidiano escolar. Redimensionar o Conselho de Classe, como
instância colegiada, por meio de fundamentação teórica e, ainda, avaliar e
reestruturar o instrumento de “diagnóstico da comunidade escolar” e de
Avaliação Institucional, com o intuito de melhorar as relações interpessoais.

Produção didático-pedagógica
Título: Discussão pedagógica das relações interpessoais

Palavras-chave: Escola; Papel do pedagogo; Relações interpessoais; Relação
professor-aluno/aluno-professor
Resumo: A atuação como Pedagoga desde 1990 fez com que tenha
evidenciado uma grande diferença nas relações interpessoais, tanto entre
professores e alunos como também entre alunos e professores. O
relacionamento tem-se apresentado desgastado, o que favorece a falta de
respeito, dificultando o êxito do processo ensino- aprendizagem. Diante do
contexto, será desenvolvido o Projeto de Intervenção, envolvendo, para coleta
de dados, alunos e professores com intuito de diagnosticar as dificuldades
encontradas. Posteriormente, os envolvidos na implementação serão os alunos
das 1ª séries do Curso de Formação de Docentes – Colégio Estadual Cristo Rei,
com os quais realizaremos estudos e reflexões. A escolha por esta série devese ao fato tanto da diversidade das escolas de origem, onde os alunos
concluíram o ensino fundamental, como da temática de Prática de Formação
(Estágio Curricular Supervisionado) desta: Sentidos e significados do trabalho
do professor-educador. A presente unidade discute a instituição escola, o papel
do pedagogo e as relações interpessoais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: CRISTINA MARGARETE BARILI TEIXEIRA
ORIENTADOR: Dalva Helena de Medeiros
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: A contribuição da Teoria Histórico-cultural e da Metodologia da Mediação
Dialética – M.M.D. – para o ensino e a aprendizagem em sala de aula.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem-desenvolvimento, Teoria Históricocultural, M.M.D.
Resumo: Este artigo se propõe a analisar algumas contribuições da Teoria
Histórico-cultural, da Pedagogia Histórico-crítica e da Metodologia da Mediação
Dialética. A partir dos estudos realizados, adotando os princípios de
historicidade, de desenvolvimento humano e de mediação dialética, buscamos
compreender e intervir no processo de ensino e de aprendizagem do Colégio
Estadual Unidade Polo de Campo Mourão. Identificamos como problemática o

ecletismo metodológico e o pouco aprofundamento teórico, considerados por
esta pesquisadora como fatores que, agregados a outros, contribuem para o
baixo aproveitamento escolar. Investigamos como o pedagogo pode mediar
intencionalmente o trabalho pedagógico, auxiliando no cumprimento da função
social da escola. Defendemos o pressuposto que as atividades de ensino
necessitam ser mediadas a partir da zona de desenvolvimento próximo, sendo
organizadas com a finalidade de conduzir o aluno à apropriação de conceitos
elaborados pela humanidade e que isso requer uma práxis metodológica. Esta
pesquisadora optou pelo materialismo histórico dialético conforme indicação das
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná e definido no
Projeto Político Pedagógico como linha da escola de intervenção. Percebemos
que os professores envolvidos na implementação pedagógica modificaram
parcialmente suas práticas, que o trabalho de intervenção e fundamentação
propiciado pelo PDE constitui-se num ponto de partida ao qual será dada
continuidade. Concluímos, portanto, que a teoria estudada e operacionalizada
por meio da M.M.D. trouxe contribuições qualitativas e quantitativas ao ensino e
à aprendizagem dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

Produção didático-pedagógica
Título: A contribuição da Teoria Histórico-cultural e da Metodologia da Mediação
Dialética – M.M.D. – para o ensino e a aprendizagem em sala de aula
Palavras-chave: Teoria Histórico-cultural; Metodologia da Mediação Dialética;
ensino-aprendizagem-desenvolvimento
Resumo: O Caderno Pedagógico “A contribuição da Teoria Histórico-cultural e
da Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D. – para o ensino e a
aprendizagem em sala de aula”, pretende discutir o ecletismo metodológico sem
aprofundamento teórico, se a adoção de uma práxis dialética, aplicando a
Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D. – contribui para melhorar o ensino
e a aprendizagem. Pretende ainda, colaborar para que o professor identifique
em sua prática pedagógica a origem de sua opção de método e linha
metodológica, através dos estudos das tendências pedagógicas; conceituar e
estabelecer relações entre método, metodologia, ensino e aprendizagem; entre
a função social da escola, as bases do desenvolvimento psicológico dos alunos,
com fundamento nas Teorias Histórico-cultural e Pedagogia Histórico-Crítica, no

estudo da ontologia do Ser social e na materialização do método dialético na
sala de aula, por meio da M.M.D. Tem a intenção de propiciar a relação teoria e
prática, oferecendo sugestões de como organizar a atividade de ensino. Essa
operacionalização envolve a mediação entre o professor e o aluno, por meio dos
conhecimentos dispostos dialeticamente, o que entra em consonância com as
DCE. Aspira ainda, redimensionar a ação do pedagogo por meio dos
fundamentos elencados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DALVA DO NASCIMENTO REIS
ORIENTADOR: JOAO VICENTE HADICH FERREIRA
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: PEDAGOGO: CONTEXTO ATUAL E POSSIBILIDADES
Palavras-chave: Função do Pedagogo. Mediação do trabalho pedagógico.
Identidade do pedagogo.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal o esclarecimento sobre a
real função do pedagogo na organização do trabalho pedagógico no interior de
uma escola. Atualmente o pedagogo é visto como um “faz tudo” pela comunidade
escolar, devido a isto, desenvolvi este projeto para uma reflexão e analise sobre
a função especifica do pedagogo no processo de ensino/aprendizagem, ou seja,
deixar claro que professores, diretores e até mesmo à equipe pedagógica, qual
a nossa função e como podemos contribuir com os docentes para a aproximação
da teoria e da prática, diminuindo assim a distância entre o pensar e o fazer da
prática pedagógica no interior da sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: “Pedagogo: contexto atual e possibilidades”.
Palavras-chave: Reflexão; função do pedagogo; tomada de consciência.
Resumo: Ao abordar o tema “O papel do Pedagogo na organização e mediação
do trabalho pedagógico na escola pública”, pretendo mostrar através de
pesquisas, encontros e debates, o que buscamos é que o pedagogo seja
colocado no lugar que lhe é de direito. Para tal, exige a reflexão e tomada de

consciência do seu legitimo papel por parte dos envolvidos. Portanto, o
pedagogo deve ter uma formação adequada, uma postura ética e política,
voltada para cidadania, tendo que ser necessariamente consciente de seu papel,
valorizar sua posição dentro da escola buscando embasamento teórico diante
das seguintes indagações: O que faz o Pedagogo? Qual sua verdadeira função?
Vamos pensar juntos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DALVA MARIA GALMACCI
ORIENTADOR: Sandra Regina Ferreira de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: O Pedagogo e o Processo de Ensino e Aprendizagem
Palavras-chave: Pedagogia; Gestão Democrática; Ensino e Aprendizagem;
Currículo; Dificuldades de Aprendizagem
Resumo: O ensino e a aprendizagem é parte integrante do processo educativo
e para que tenha êxito é fundamental a mediação pedagógica. Tanto o professor
como o aluno são protagonistas nesse processo, o professor, na transmissão
dos conhecimentos sistematizados e, o aluno que anseia pela aprendizagem e
assimilação destes conhecimentos. O objetivo deste artigo é socializar com
pedagogos, professores e alunos, alternativas para o enfrentamento das
dificuldades de aprendizagem. Utilizamos como referenciais teóricos, psicólogos
educadores e estudiosos, destacando Marchesi, Charlot, Saviani, Luckesi,
dentre outros. Os aspectos que envolvem o ensino e a aprendizagem
oportunizam uma análise reflexiva da prática pedagógica e provocam mudanças
visando à construção de aprendizagens significativas por meio das ações
pedagógicas, sendo concretizadas no trabalho coletivo, objetivando superar as
dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: O Pedagogo e o processo de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Pedagogia; Gestão Democrática; Aprendizagem; Dificuldades
ede Aprendizagem

Resumo: Pretendo desenvolver o projeto de intervenção enfocando o tema
“dificuldades de aprendizagem” devido ao aumento considerável de alunos que
apresentam problemas em aprender. Identificamos esse aumento por meio dos
discentes que recebemos e que a cada ano dominam cada vez menos os
conhecimentos básicos. O objetivo é desenvolver um trabalho que possa auxiliar
pedagogos, professores e alunos na superação das dificuldades e propor
alternativas para o enfrentamento do problema. Alunos com dificuldades de
aprendizagem estão presentes em todas as séries e modalidades de ensino.
Portanto este é um desafio que para ser superado necessita da participação de
todos os envolvidos no processo educativo, propondo soluções, proporcionando
uma aprendizagem mais significativa e atrativa aos alunos. Tendo isto em vista
essa problemática, o projeto de intervenção objetiva também propiciar aos
professores momentos de reflexão e análise sobre o tema em questão: “o
processo de ensino e a aprendizagem”. A partir das análises, pretende-se
elaborar práticas pedagógicas, por meio do trabalho coletivo, visando mudanças
e/ou intervenções no trabalho cotidiano em sala de aula, na tentativa de
superação das dificuldades apresentadas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DARLY DE LOURDES ANDREOLA CARVALHO SILVA
ORIENTADOR: Marcela Teixeira Godoy
IES: UEPG

Produção didático-pedagógica
Título: O Conhecimento na Escola :a relação imprescindível entre cultura e
educação
Palavras-chave: cultura-currículo;conhecimento;transposição didática
Resumo: Este estudo tem como objetivo, buscar uma reflexão sobre o
conhecimento e a cultura produzido e acumulado historicamente pela
humanidade e que deve ser priorizado no contexto escolar. Nessa perspectiva a
pergunta que se faz é: que conhecimento deve ser selecionado, reorganizado e
estruturado no currículo escolar para que ele se torne compreensível aos alunos,
ou seja, é necessário realizar a transposição didática?

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DARUSIA APARECIDA DE ALMEIDA SCHIAVINATO
ORIENTADOR: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: RESSIGNIFICANDO O SENTIDO DA PRÁTICA DE FORMAÇÃO DE
DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Prática de Formação. Instrumentos
de avaliação.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos a partir de pesquisa
realizada durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR).
O tema selecionado para a pesquisa foi o estágio supervisionado (Prática de
Formação), uma disciplina do curso de Formação de Docentes que, pelas
inúmeras dificuldades elencadas pelos docentes envolvidos, tornou-se, na
atualidade, muito polêmica. Além da dificuldade na relação teoria e prática – que
nada mais é do que a passagem do “saber sobre “ para o “saber como“,
validando o aprendizado teórico e prático confrontando- o com a realidade –
deparamo-nos com a difícil função de integrá-lo às demais disciplinas que
compõem o currículo, dando-lhe unidade estrutural. Desta forma pretendemos
que o estagiário consiga identificar as diferenças do mundo organizacional
escolar, exercitando a prática pedagógica no meio educacional. Para tanto,
partimos do problema: Qual a importância da prática pedagógica na formação
do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental? De que
forma os diferentes instrumentos de avaliação podem ser utilizados com o intuito
de efetivar a relação teoria-prática no processo de formação do professor da
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental? Assim, este estudo tem
como objetivo principal discutir de que forma o estágio está sendo organizado e,
ainda, de que maneira pode contribuir para a formação dos futuros professores
na sua elevação cultural e, nesta direção, contribuir significativamente para o
desenvolvimento qualitativo do ensino ofertado às classes trabalhadoras.

Produção didático-pedagógica
Título: Ressignificando o sentido da Prática de Formação de Docentes da
educação da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.
Palavras-chave: teoria ;prática ; práxis pedagógica - formação de Docentes
Resumo: A proposta do projeto considera minha atuação como professora da
disciplina de Prática de Formação e a necessidade de relacionar o significado
de” Prática” à “ aquisição de experiências ; à postura ação – reflexão – ação ; as
diferentes compreensões de prática , bem como uma dinâmica em que a teoria
orienta a prática. Pretendemos,portanto, mediar o trabalho dos professores de
forma coletiva, enfatizando a importância da Prática de Formação (Estágio
Supervisionado) na valorização do curso de formação de docentes.Assim
realizaremos diversas ações: Apresentação do projeto aos professores no início
da Semana Pedagógica de 2011 no mês de julho.Diagnóstico da utilização de
instrumentos de avaliação utilizados pelos professores de prática de Formação,
por meio de questionários.Discussões sobre o projeto de intervenção no Grupo
de trabalho em Rede – GTR , no qual abordaremos a fundamentação teórica e
as ações que serão realizadas durante a execução do projeto de envolvimento
direto de professores e alunos das 3ª e 4ª séries para o enriquecimento do
estágio e troca de experiências com outras instituições.Leitura e análise da
Proposta Pedagógica compreendendo – na sua totalidade. Realização de
seminário de prática de Ensino (Relato de experiências ).Apresentação do relato
final à comunidade escolar. Com intuito de fundamentar as discussões , a
presente unidade didática aborda sobre o Curso de Formação de Docentes , o
Estagio Curricular Supervisionado ( Prática de Formação) e seus instrumentos
de avaliação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DENISE MARIA BRAGA
ORIENTADOR: JAQUELINE DELGADO PASCHOAL
IES: UEL
Artigo

Título: A contribuição da educação para a construção da cidadania do aluno: um
olhar para a função social da escola
Palavras-chave: educação; famĩlia; escola;
Resumo:

Produção didático-pedagógica
Título: A contribuição da educação para a construção da cidadania do aluno: um
olhar para a função social da escola
Palavras-chave: Educação - família - escola
Resumo: A realidade escolar do aluno do ensino noturno se mostra bastante
adversa e distante de um patamar de qualidade. A ação do professor em sala de
aula deve contribuir para a construção de novos saberes dos alunos. Devemos
repensar sobre qual é efetivamente o papel da escola na construção de novos
saberes dos alunos, bem como para a construção da cidadania e qual o perfil
dos educadores e dos estudantes de educação frente à problemática
educacional na sociedade capitalista. O essencial do trabalho educativo é
garantir a possibilidade do homem tornar-se livre, consciente, responsável a fim
de concretizar sua humanização. E para isso tanto a escola como as demais
esferas sociais devem proporcionar a procura, a investigação, a reflexão,
buscando razões para a explicação da realidade, uma vez que é através da
reflexão e do diálogo que surgem respostas aos problemas. A família precisa
assumir seu papel na sociedade, trabalhar com seus filhos valores e atitudes
como honestidade, senso de justiça, solidariedade, amizade, respeito ao
próximo, respeito às leis, credos, empatia, enfim, todos aqueles que formam um
cidadão devem ser repassados pelos pais na educação de seus filhos que são
fundamentais e que acompanharão seus filhos durante a vida toda. O essencial
do trabalho educativo é garantir a possibilidade do homem tornar-se livre,
consciente, responsável a fim de concretizar sua humanização. E para isso tanto
a escola como as demais esferas sociais devem proporcionar a procura, a
investigação, a reflexão, buscando razões para a explicação da realidade, uma
vez que é através da reflexão e do diálogo que surgem respostas aos problemas.
Discutir a relevância da escola e dos conteúdos sistematizados; orientar e
incentivar os professores quanto à importância de um planejamento bem
elaborado para uma melhor organização do trabalho pedagógico na sala de aula;

refletir ações que transformam a prática do profissional vivenciada pelos
docentes e as contradições existentes na escola; incentivar os alunos a
dedicarem-se aos estudos, apesar das dificuldades e conscientizar a instituição
família sobre a realidade escolar de seu filho, visando o empenho de todos para
que os mesmos concluam o ensino médio de maneira satisfatória são objetivos
propostos na aplicação deste. O texto de Cristiane Kuhn de Oliveira, apresenta
reflexões que nos levam a analisar se estamos ofertando uma educação efetiva
aos alunos e a questionar e melhorar a metodologia de ensino, visando um
ensino de qualidade. Todas essas questões contribuem de fato para a crise
educacional, mas é preciso ir além e buscar compreender o núcleo dessa
problemática, encontrar a raiz desses fatores, entendendo de onde eles surgem.
A grande questão é: qual a origem desses fatores que impedem a qualidade na
educação? Questionários específicos aos professores e aos alunos oportunizará
maior conhecimento sobre os envolvidos diretamente na aplicação deste projeto.
Aos pais e ou responsáveis será oportunizada uma palestra onde o enfoque será
o

acompanhamento

da

vida

escolar,

sócio-afetiva

e

encaminhamento/direcionamento profissional de seus filhos. Nossos alunos
precisam ser tratados como realmente são: um ser humano em busca de
aprendizagens, valores e habilidades que possam torná-lo uma pessoa realizada
em todos os segmentos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DEVANIR MACHADO BORGES
ORIENTADOR: Evaldina Rodrigues
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: Avaliação da Aprendizagem de Surdos Do Ensino Fundamental- Anos
Finais, naDisciplina de Matemática.
Palavras-chave:

Surdez;

Grupo

de

estudos;

Avaliação

da

aprendizagem;Disciplina de Matemática.
Resumo: O presente artigo apresenta uma síntese da proposta executada por
exigência do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – Programa de
Formação Continuada para professores da rede pública estadual do Paraná.

Nele, discutimos maneiras para avaliar a aprendizagem de alunos surdos na
disciplina de Matemática no Ensino Fundamental, mediante um estudo, de
caráter teórico prático, desenvolvido durante a vigência da inserção no PDE atividades realizadas com professores e pedagogos, com o objetivo de buscar
alternativas para melhorar a qualidade de ensino do educando surdo e
desenvolver sua linguagem. A metodologia usada para desenvolver o trabalho,
foi de pesquisa bibliográfica, coletando informações com diferentes autores
sobre a temática, para serem analisadas e repassadas no grupo de estudo.
Consideramos como resultado da atuação do professor em fase de PDE, a
pesquisa de subsídios teóricos metodológicos sobre avaliação da matemática
em surdos e a discussão desses dados no grupo de estudos – formado em
virtude do PDE - no Colégio Marechal Rondon, em Campo Mourão – PR, com o
intuito de proporcionar um suporte teórico significativo. Consideramos o trabalho
realizado, um primeiro passo, que deve se estender a cada ano letivo com a
finalidade de reflexão sobre a escolaridade de alunos surdos no ensino regular.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação da aprendizagem de surdos do Ensino Fundamental-Anos
Finais, na Disciplina de Matemática
Palavras-chave: Avaliação- Aluno Surdo-Matemática
Resumo: A avaliação é parte integrante do processo ensino aprendizagem,
requer preparo técnico e grande capacidade de observação dos profissionais
envolvidos. Tem uma função fundamental na formação de conceitos por alunos
como sujeitos reconstrutores de sua própria história. Atualmente no processo
ensino aprendizagem a prática de avaliação é definida pela concepção de mundo
dos profissionais, os instrumentos avaliativos estão ligados a idéias e modelos
de realidade que os profissionais apresentam em relação a escola, ao ensino, a
função do professor e a função do aluno.Diante disso, consideramos importante
refletir sobre a prática avaliativa e assim redimensionar o rumo uma perspectiva
criativa e crítica de avaliação. A avaliação da aprendizagem do aluno surdo, na
disciplina de matemática é ponto merecedor de profunda reflexão, no projeto em
evidência, visto que, todos os profissionais envolvidos nesse processo deverão
estar conscientes de que o mais importante é que os alunos consigam aplicar os
conhecimentos adquiridos no dia a dia de forma que esses conhecimentos

possibilitem a superação dos desafios enfatizando as capacidades e
potencialidades do educando. Para tanto a proposta de implementação será
desenvolvida com grupos de estudos para professores da rede, com o objetivo
de construir uma nova prática pedagógica para alunos surdos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIONETE APARECIDA BRONOSKI ZIMMERMANN
ORIENTADOR: Marli de Fatima Rodrigues
IES: UEPG
Artigo
Título: Educação Infantil: um novo olhar sobre as políticas educacionais
Palavras-chave:

Legislação;

Ciclo

de

Políticas;

Educação

Infantil;

Aprendizagem
Resumo: Conforme a atual legislação brasileira a Educação Infantil se
apresenta sendo a primeira etapa da educação básica, onde a prática
pedagógica deve favorecer a construção do conhecimento das crianças de 0 a
5 anos de idade. Pois existe nos dias de hoje uma grande preocupação com a
educação das crianças pequenas, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Infantil garante o direito a uma educação pública gratuita e de qualidade a todas
as crianças. Porém, na prática observamos em nossas escolas de educação
infantil que não houve mudanças significativas, pois continuamos ter professores
com grande despreparo para atuarem nessa faixa etária e também sem
conhecimentos sobre a legislação específica desta etapa da educação infantil
brasileira. O objetivo deste trabalho é o de contribuir na fundamentação teórica
dos estudantes do curso de Formação de Docentes no que se refere à
Legislação da Educação Infantil, além de situá-la na história das políticas
públicas. As metodologias utilizadas como pesquisas, seminários, oficinas e
outras visam propiciar momentos significativos em aprendizagens coletivas,
além de contribuir na formação dos futuros professores, criando novas
possibilidades de trabalho, aprendizagens qualitativas e práticas significativas,
visando uma melhor qualidade de suas aprendizagens e assim contribuirmos
com a nossa sociedade.

Produção didático-pedagógica
Título:
Palavras-chave:
Resumo:

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIRLEIA APARECIDA MATIAS
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO/A NO COTIDIANO DA ESCOLA PÚBLICA:
Palavras-chave: Papel do pedagogo; cotidiano escolar; prática pedagógica;
Resumo: O presente artigo discute: O Papel do Pedagogo/a no Cotidiano da
Escola Pública: Implicações e Possibilidades, e foi escrito como artigo final do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), turma 2010, tem como
objetivo refletir e discutir não só o papel do/a pedagogo/a como o entendimento
a respeito do que consiste a organização do trabalho pedagógico da escola
pública; mais do que isso, de que forma este profissional pode fazer a diferença.
Baseia-se nas contribuições realizadas, durante o PDE, pelos teóricos
estudados nas disciplinas do Programa, pelos diversos momentos de formação
continuada, pela produção didáticopedagógica3, pelos profissionais da
educação que participaram do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), e
especialmente pelos profissionais que participaram da implementação do Projeto
de Pesquisa no Colégio Estadual Brasílio Vicente de Castro, localizado na
Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Produção didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo na Mediação do Currículo Escolar e a Inserção da
História e Cultura Africana e Afrobrasileira.
Palavras-chave:
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do
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e

Afrobrasileira
Resumo: A presente Unidade Didática aponta implicações e possibilidades
observadas nas discussões realizadas com pedagogas, pedagogos e com

professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, durante o DEB
Itinerante destacando questões sobre as complexas relações existentes entre “
O Papel do Pedagogo na Mediação do Currículo Escolar e a Inserção da História
e Cultura Africana e Afrobrasileira e a prática pedagógica. Apresenta alternativas
que pretendem contribuir com os pedagogos na relação teórico metodológicas e
a prática pedagógica, na condução da discussão desta temática e na reflexão
sobre os movimentos de mudança destes profissionais historicamente na sua
função. Nas questões iniciais e reflexivas, o trabalho apresenta considerações
quanto à Inserção da História e Cultura Africana e Afrobrasileira , com sua
importância constatada pela ousadia na busca de novas soluções, na
transformação das práticas docentes, na pesquisa e na construção dos próprios
conhecimentos fundamentados na participação de todos, e na organização do
currículo, levando os professores a rever suas crenças a respeito da educação,
da escola, do papel do professor, do pedagogo e do papel dos alunos. Nas
questões (ainda) a considerar fica o desafio que cada uma das crianças assimile
o conhecimento sistematizado para que consigam superar a condição social que
se encontram e as adversidades oriundas da cultura do preconceito, da
intolerância e a violência aos diferentes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DIVA SELMA SONTAG
ORIENTADOR: Antonia Maria Bersanetti
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: O Papel do Pedagogo na Mediação do Conselho de Classe
Palavras-chave: Conselho de Classe; Pedagogo; Aprendizagem
Resumo: O presente artigo resulta de uma pesquisa cujo tema foi \" O papel do
pedagogo na mediação do conselho de classe\" e teve como objetivo colegar
subsídios para fazer uma análise da importância do pedagogo como organizador
desse espaço, que favoreça a efetivação do trabalho colegiado com mais
qualidade. Também proporcionou informação para reorganizar o trabalho
pedagógico em favor do aluno em suas singularidades, aprendizagens, e
histórias particulares, foi o que justificou a escolha dessa temática. Para tanto,

utilizou-se o método materialista histórico dialético, com o objetivo de
compreender e transformar práticas pedagógicas, redirecionando o conselho de
classe em um trabalho relevante para a formação dos alunos. O projeto foi
implementado em oficinas com diretores, pedagogos e professores de um
colégio público de Engenheiro Beltrão -PR. Através das reflexões coletivas foi
possível desenvolver no grupo o entendimento de que o conselho de classe é
sem dúvida, um espaço coletivo que pode gerar novas ideias para ampliar e
aprofundar a qualidade da tarefa educativa. Quanto mais esse espaço for bem
organizado pelo pedagogo para promover debates, reflexões e estabelecer
metas para a superação dos problemas, certamente resultará em mudanças
significativas rumo à construção de uma escola menos excludente e mais
democrática.

Produção didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo na Mediação do Conselho de Classe
Palavras-chave: Conselho de Classe - pedagogo – tomada de decisões
Resumo: Diante da necessidade de repensar o papel do Conselho de Classe
enquanto órgão colegiado e democrático que tem a função de refletir a avaliar o
desempenho pedagógico do aluno bem como promover novas ações, surge
também a importante reflexão da atuação do Pedagogo como principal
articulador desse espaço avaliativo e educativo. Sendo assim esse trabalho
apresenta uma reflexão da atuação do pedagogo enquanto organizador do
trabalho

pedagógico

na

escola,

tendo

como

foco

sua

atuação

no

encaminhamento do Conselho de Classe. Essa preocupação será organizada
através de estudos e discussões coletivas a fim de concretizar-se nesse espaço
a melhoria do processo ensino aprendizagem de maneira participativa e
democrática. A Direção, Professores, pedagogos terão através desse estudo,
espaço de formação e valorização do Conselho de Classe e das verdadeiras
possibilidades de melhoria, envolvendo a discussão de fundamentos, bases
legais e estratégias para a organização do trabalho pedagógico. Prevê ainda
superar as discussões centradas nos índices de desempenho por nota e
dificuldades comportamentais fornecendo de fato uma tomada de decisões para
avanços educacionais. Dessa forma estaremos contribuindo para a melhoria do

ensino intervindo significativamente para que o Conselho de Classe cumpra seu
real papel: deliberativo, consultivo e de retomada da aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DULCELENA MARIA SABOIA OBRZUT
ORIENTADOR: Anizia Costa Zych
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A VIOLÊNCIA NA ESCOLA E A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Palavras-chave: Escola; violência; diálogo; mediação de conflitos
Resumo: Este artigo tem como finalidade analisar a implementação pedagógica
realizada em um colégio do município de Irati- Paraná e as discussões virtuais
de 13 pedagogos da Rede Pública Estadual do Paraná, inscritos no Grupo de
Trabalho em Rede - GTR. O projeto que fundamentou a intervenção pedagógica
foi resultado das atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE. Durante a implementação do projeto, bem como dos
trabalhos desenvolvidos no GTR foram realizados estudos e debates sobre o
tema “A violência na escola e a mediação de conflitos.” As participantes
mostraram interesse em aprofundar estudos sobre a referida temática,
respaldadas na reflexão de que os conflitos que surgem no ambiente escolar têm
possibilidades de serem solucionados através do diálogo.

Produção didático-pedagógica
Título: A mediação de conflitos como possibilidade de prevenir e enfrentar a
violência escolar
Palavras-chave: Escola, violência, legislação, mediação de conflitos
Resumo: A elaboração deste material didático, como estratégia de ação para a
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, visa cumprir
um dos requisitos obrigatórios do Programa de Desenvolvimento Educacional –
PDE, assim, para atender a tal exigência, foi elaborado com o objetivo de
oferecer subsídios teóricos, aos profissionais da escola, a fim de possibilitar a
prevenção e o enfrentamento à violência escolar, através da mediação de
conflitos. Ainda para compor este material, propiciou-se estudos sobre a

legislação vigente, no que se refere aos direitos e deveres dos alunos e
encaminhamentos de condutas infratoras. A escola tem exteriorizado a violência
que está presente na sociedade, tanto que professores e alunos presenciam no
dia-a-dia escolar, comportamentos violentos que contribuem para aumentar os
conflitos próprios das relações pessoais como também interferem no
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, buscouse como ponto de partida do trabalho a pesquisa acadêmica para aprofundar a
reflexão sobre a referida temática e, a partir de um novo parâmetro sobre os
conflitos, ter a possibilidade de tornar o cotidiano escolar mais fraterno e seguro
em consonância com a cultura da paz nas escolas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: DULCE TEREZINHA GUIBUR JULIATTO
ORIENTADOR: LUCI INES BASSETTO
IES: UTFPR
Artigo
Título: A Aplicação das Tecnologias na Escola Pública.
Palavras-chave: TECNOLOGIAS, EDUCAÇÃO, METODOLOGICA
Resumo: As tecnologias na educação exercem um efeito quase hipnótico de
sedução pedagógica no processo educativo ao utilizar imagens, sons e
movimentos o professor investe nas mídias como alternativas metodológicas que
apresentam um saudável resultado quanto ao seu enriquecimento pedagógico e
amadurecimento intelectual por parte dos alunos. No processo de implantação
do projeto foi feita a proposta de utilização das tecnologias em sala de aula, como
opção de transformar a metodologia do professor. Esta proposta trouxe incentivo
aos professores que utilizando alguns recursos tecnológicos dinamizam suas
aulas. A utilização das tecnologias na escola pública com o Portal Dia-a-Dia
Educação do Estado do Paraná e os vídeos elaborados pela equipe de
multimeios, TV Paulo Freire; ajudam a despertar a curiosidade dos alunos. Este
projeto no CEEBJA oportunizou a sala de aula um ambiente confortável,
disponibilizando condições favoráveis ao desenvolvimento de habilidades
relacionadas à expressão oral e escrita e ao pensamento crítico dos alunos.
Desta forma as tecnologias contribuem para apropriação do conhecimento com

aulas diferenciadas que permitem ao aluno aprofundar e abstrair novas relações
de conhecimento. Este artigo apresenta as aplicações das tecnologias utilizada
em sala de aula e os resultados observados no Centro Estadual de Educação
Básica de São José dos Pinhais.

Produção didático-pedagógica
Título: A ESCOLA NOPLANO TECNOLÓGICO E O USO EFICIÊNTE DAS TICs
NO TRABALHO PEDAGÓGICO
Palavras-chave: TECNOLOGIA METODOLOGIA INTERNET
Resumo: As Tecnologias da Comunicação e Informação na Escola Pública foi o
tema escolhido para a pesquisa do curso PDE. As tecnologias vieram para
fortalecer e facilitar o trabalho do professor, como poderá também despertar o
interesse dos alunos por meio das alternativas que a tecnologia apresenta.
Assim sendo as tecnologias possibilitam maior rapidez e facilidade na obtenção
de informações e dados, que permitem aos professores executarem diversos
tipos de pesquisa que servirão de base para o aprendizado dos alunos;
possibilitando maior incentivo e interesse no desenvolvimento das ações
pedagógicas. Existe ainda uma gama de outros recursos que bem utilizados
podem fazer a diferença como: pen drives, cd´s, dvd´s, multimídia, softwares e
outros. Todas estas ferramentas além de auxiliar e facilitar a compreensão da
tecnologia; tornam-se um princípio básico, para trabalhar com as diversas
maneiras de informações, que a tecnologia da informática apresenta. Este
projeto visa incentivar e auxiliar os professores ao uso das tecnologias no
planejamento de suas aulas, dinamizando, enriquecendo o fazer pedagógico e
modificando a metodologia dos professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDILAINE APARECIDA DELAMUTA
ORIENTADOR: JOAO VICENTE HADICH FERREIRA
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O professor pedagogo e sua origem
Palavras-chave: Pedagogo, Papel, Concepção, Significados

Resumo: Assim, este artigo tem como objetivo geral contribuir para o
entendimento de qual seria o perfil do Pedagogo na escola pública, a partir de
respostas para questionamentos como: Por que há uma crise de significados
tanto para os pedagogos, quanto para a escola? Existirá uma concepção
hegemônica sobre a formação do pedagogo tanto na academia quanto na
escola?

Produção didático-pedagógica
Título: O Professor Pedagogo e sua origem
Palavras-chave: Rssignificação, Identidade, Professor Pedagogo
Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar criticamente à luz de teóricos
contemporâneos a formação do(a) pedagogo(a). O tema e objeto de estudo
desta pesquisa partem dos problemas norteadores da hipótese a identidade
do(a)

pedagogo(a)

contemporâneo(a)

ainda

apresenta

contradições

epistemológicas, pluralidade de conhecimentos, imprecisão e incompreensão na
atuação profissional, como revelam a História da Pedagogia e os currículos de
formação inicial frente às Diretrizes Curriculares Nacionais/2006 (DCN). Os
procedimentos metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica sobre os fatos e
marcos históricos na construção da identidade dos cursos de Pedagogia;
pesquisa documental, de campo e leitura de trabalhos acadêmicos. Por isso, a
pesquisa nos fortaleceu como profissional da pedagogia que busca superar
fragilidades internas e externas. As leituras se embasaram em reflexões sobre a
formação dos pedagogos, embora o tema estudado ainda exija novas pesquisas
e novos debates para aprofundar as complexidades e diversidades em torno da
identidade do(a) pedagogo(a) para problematizar tanto a formação inicial
oferecida pelas Instituições de Ensino Superior (IES) quanto as demandas de
atuação profissional pedagógica, que se estendem a outros contextos que não
a sala de aula e a gestão escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDILENE BRANCALHAO
ORIENTADOR: Adriana Regina de Jesus
IES: UEL

Artigo
Título: Ensino e aprendizagem na perspectiva histórico-crítica: algumas
reflexões
Palavras-chave: ensino; aprendizagem; dificuldade; histórico-crítica
Resumo: Este trabalho pretende repensar o processo de ensino e
aprendizagem na sociedade contemporânea, tendo em vista a necessidade de
conhecer como o aluno aprende e fazer as intervenções necessárias. Conhecer
como se dá a aprendizagem dos alunos será um aspecto relevante para o
trabalho dos educadores, bem como compreender como ocorre esse processo
numa perspectiva sociocultural, onde discutiremos as dificuldades de
aprendizagem a partir das teorias de Vygotsky. Faz-se necessário ressaltar que
o grande desafio da escola atual é conhecer como os alunos aprendem e
construir estratégias de ensino que possam contribuir no processo de uma
aprendizagem significativa, bem como descobrir métodos de estudos e criar
espaços que possam contribuir na superação das dificuldades apresentadas
pelos alunos, garantindo-lhes o direito de aprender. Para o desenvolvimento
deste estudo utilizamos a pesquisa bibliográfica e de campo. Utilizamos como
estratégia a aplicação de questionário, onde levantamos alguns dados
relevantes na aprendizagem. Em seguida tabulamos os dados e trabalhamos
com algumas hipóteses levantadas. A intervenção pedagógica foi realizada no
período de contraturno, visando melhorar o desempenho acadêmico dos alunos
de 7ª série dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Justifica-se a escolha desta
turma, pois observamos os seguintes aspectos: baixo desempenho e a apatia
dos alunos em relação ao processo de aprendizagem; desinteresse pelo
conteúdo em sala de aula; a não realização das tarefas em sala e em casa.
Trabalhamos com os professores da série, os quais desenvolveram estratégias
de aprendizagem diferenciadas, obtendo um resultado satisfatório ao final da
intervenção.

Produção didático-pedagógica
Título: Ensino e aprendizagem na perspectiva histórico crítica: algumas
reflexões
Palavras-chave: ensino; aprendizagem; dificuldade; histórico crítica

Resumo: O presente trabalho, tem como ponto de partida repensar o processo
de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. A diversidade de
alunos em sala de aula, a dificuldade de aprendizagem desses alunos e o seu
fracasso escolar não pode passar despercebido em nossa prática pedagógica.
Pois os alunos são diferentes, aprendem de formas diferente, cada um no seu
tempo. Dessa forma percebemos que a educação homogênea não atinge a
todos e de forma igual, conhecer como se dá a aprendizagem nos alunos será
um instrumento que levará os educadores a repensarem suas práticas
pedagógicas respeitando o tempo e a forma de aprender de cada um, levandoos realmente a uma aprendizagem significativa. A partir das teorias de Vigotsky,
discutiremos as dificuldades de aprendizagem, tendo como finalidade
compreender como ocorre este processo numa perspectiva sócio-cultural.
Construir estratégias de ensino que possam contribuir no processo de uma
aprendizagem significativa, apresentar métodos de estudos e criar espaços que
possam contribuir na superação das dificuldades apresentadas pelos alunos,
podendo assim, garantir o direito de aprender. Utilizaremos a aplicação de
questionário aos alunos da 8a série, para levantamento de alguns dados
relevantes na aprendizagem, em seguida os dados serão tabulados e as
hipóteses levantadas. A intervenção pedagógica será realizada junto aos alunos
e professores no período de contra turno, visando melhorar o desempenho
acadêmico dos alunos. Após todo o processo percorrido no que se refere ao
trabalho desenvolvido com os alunos da 8a série, realizaremos a sistematização
de um artigo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: EDNA MARIA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Andrea de Souza
IES: UTFPR
Artigo
Título: Enfrentamento Pedagógico para a Superação da Aprendizagem e da
Evasão Escolar.
Palavras-chave:
Comprometimento,integração,desafio,buscas,saber,partipação

Resumo: Este Artigo: Enfrentamento Pedagógico resultou de um trabalho
pedagógico para melhorar o processo ensino aprendizagem, pois o papel da
escola é ensinar com qualidade, compromisso, criando condições para que o
saber aconteça de forma ativa sem empobrecer os conteúdos e diminuir as
exigências educativas. Dessa forma, articular a ação pedagógica é um constante
movimento para a concretização do processo de ensino, repensando o foco
aprendizagem. Portanto o objetivo foi consolidar o conhecimento articulando a
prática educativa para o fortalecimento daprática educativa, implementando
ações coletivas que subsidiaram a aprendizagem oportunizando a permanência
do discente em sala de aula. Pretendeu por meios de atividades diferenciadas
no contexto de uma escola voltada para o pedagógico garantir a qualidade de
ensino, onde o docente seja a mola mestra para o sucesso pedagógico, fazendo
do espaço escolar um lugar de integração e troca de experiência e
aprendizagem.Portanto repensar o foco aprendizagem para que a ação
pedagógica em sala de aula seja estruturada com atividades que enalteça o
discente e não desgaste o docente. Não esquecer que o discente real sente,
pensa e age. No entanto a participação dos envolvidos no cotidiano escolar
fortaleceu a qualidade da educação como tarefa de todos. Mesmo que a prática
educativa em sala de aula seja árdua e exige esforços, pois os docentes
precisam ter domínio de conhecimento, planejamento, estratégias para que as
atividades sejam desenvolvidas com qualidade. Assim a escola promoverá a
integração dos envolvidos por meio de reuniões, encontros, grupos de estudo,
mostra pedagógica, atividades recreativas entre outras.

Produção didático-pedagógica
Título: Enfrentamento Pedagógico para Superação da Aprendizagem e da
Evasão Escolar
Palavras-chave: Comprometimento; Integração; Desafio; Saber; Participação
Resumo: Esta unidade didática Enfrentamento Pedagógico visa a melhoria do
processo ensino aprendizagem,pois o papel da escola é ensinar com qualidade,
compromisso, criando condições para que o saber aconteça de forma ativa sem
empobrecer os conteúdos e diminuir as exigências educativas. Dessa forma,
articular a ação pedagógica é um constante movimento para a concretização do
processo de ensino, repensando o foco aprendizagem. Portanto o objetivo é

consolidar o conhecimento articulando a prática educativa para o fortalecimento
do ensino, implementando ações coletivas que subsidiem a aprendizagem
oportunizando a permanência do discente em sala de aula. Pretende por meios
de atividades diferenciadas no contexto de uma escola voltada para o
pedagógico para garantir a qualidade de ensino, onde o docente seja a mola
mestra para o sucesso pedagógico, fazendo do espaço escolar um lugar de
integração e troca de experiência e aprendizagem. Portanto repensar o foco
aprendizagem para que a ação pedagógica em sala de aula seja estruturada
com atividades que enalteça o discente e não desgaste o docente. Não esquecer
que o discente real sente, pensa e age. É importante a participação de
envolvidos no cotidiano escolar para que a qualidade de ensino seja tarefa de
todos. Mesmo que a prática educativa em sala de aula seja árdua e exige
esforços os docentes precisam ter domínio de conhecimento, planejamento,
estratégias para que as atividades sejam desenvolvidas com qualidade. Assim a
escola promoverá a integração dos envolvidos por meio de reuniões, encontros,
grupos de estudo, mostra pedagógica, atividades recreativas, entre outras.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE MARA CUNHA
ORIENTADOR: Rosangela Aparecida Volpato
IES: UEL
Artigo
Título: O Papel das Tecnologias no Contexto Educacional
Palavras-chave: Tecnologias; Conhecimento; Práticas Educativas; Formação
Continuada.
Resumo: O presente artigo configura-se como uma reflexão sobre O Papel das
Tecnologias no Contexto Educacional, tendo por base os resultados da pesquisa
desenvolvida no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional da Rede
Pública do Estado do Paraná. Os pressupostos teóricos das análises deste
estudo basearam-se nas diferentes abordagens e conceitos de tecnologia e na
inter-relação homem-tecnologia, haja vista a amplitude conceitual, por vezes
incompreendida e não refletida, dada a complexidade em que se pauta o
universo tecnológico. Seguindo essa ótica e considerando alguns dilemas

implícitos trazidos pelas inovações tecnológicas, destaca-se o interesse em
compreender, na percepção dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, as
diferentes formas de representação e comunicação propiciadas por esses meios,
bem como seu significado e relações, os conflitos percebidos e as perspectivas
na organização e implementação da prática pedagógica. Participaram dessa
pesquisa 20 (vinte) educadores, reunidos em dois grupos distintos: 07 (sete)
inscritos no GTR - Grupo de Trabalho em Rede (Educação a Distância) e 13
(treze) no Grupo de Estudos, ambos formados por Pedagogos e Professores de
diferentes disciplinas, que atuam na Rede Pública Estadual. Para as
interpretações, partiu-se dos registros realizados mediante depoimentos, troca
de experiências, bem como dos fóruns de discussões desencadeados ao longo
do processo de formação continuada. As análises demonstram a importância do
aprofundamento

teórico

reflexivo,

especialmente

em

torno

da

visão

marcadamente instrumental das tecnologias, favorecendo a percepção
compreensiva do educador frente a esse universo tecnológico que se articula
cada vez mais com o conhecimento.

Produção didático-pedagógica
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS
INFORMACIONAIS
Palavras-chave: tecnologias; educação; práticas pedagógicas
Resumo: A produção didático-pedagógica apresentada, em formato de Caderno
Temático, aborda o uso das tecnologias na organização e implementação do
trabalho pedagógico. Para tanto nossa proposta é direcionada ao Pedagogo e o
seu papel no contexto das tecnologias informacionais, dado a relevância deste
tema e com o intuito de apóia-los em sua ação educativa. Os conceitos
delineados visam possibilitar que os educadores possam compreender e
perceber os desdobramentos desse atual contexto tecnológico, a partir de sua
gênese histórica e epistemológica, na perspectiva de se poder entender a
tecnologia para além da visão instrumental e mecanicista. Nesse sentido,
pretende-se também retomar a importância das tecnologias no fazer
pedagógico, os conflitos percebidos e as perspectivas na organização e
implementação da prática pedagógica. Além disso, intentamos suscitar o debate
e a reflexão frente ao tema, por intermédio do aprofundamento teórico, na

perspectiva

da

construção

de

novos

conhecimentos

e

experiências

educacionais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE REGINA OLIVARES VOLPATO
ORIENTADOR: Maria Terezinha Bellanda Galuch
IES: UEM
Artigo
Título: Reflexões sobre propostas de organização curricular e demandas de
formação da sociedade atual
Palavras-chave: Currículo. Políticas Públicas. Formação de professores.
Resumo: Analisar a perspectiva de formação defendida por documentos oficiais
como: Relatório Jacques Delors, Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes
Curriculares Nacionais e Livro Didático.Estes documentos buscam orientar as
práticas pedagógicas nas escolas atendendo as demandas solicitadas pela
sociedade atual,uma proposta voltada para o desenvolvimento de atitudes,
valores, competências e habilidades exigidas pela sociedade globalizada. Este
tipo de formação secundariza os pressupostos da pedagogia História Crítica,
banalizando o ensino e a formação do professor

Produção didático-pedagógica
Título: Políticas públicas educacionais: implicações na organização curricular da
escola pública
Palavras-chave: Formação; currículo; políticas Públicas.
Resumo: Esta Unidade Didática: com o titulo: Políticas públicas educacionais:
“implicações na organização curricular da escola pública”, como parte da
produção,pertencente às atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE, no ano de 2011,aqui sintetizado: O currículo tem assumido
dimensões ideológicas contrárias a formação do aluno, neste contexto, busco
refletir juntos as possibilidades de compreensão e de superação, analisando os
documentos oficiais que norteiam a educação para o século XXI, bem como
definir o limite de uma prática pedagógica que se organiza com bases nestas
orientações. Objetivos: Analisar as transformações do mundo do trabalho e suas

implicações em termos de formação. Compreender as perspectivas de formação
presentes nos documentos oficiais, entendendo as contradições do mundo
capitalista. Analisar os limites e possibilidades de superação da perspectiva de
formação presente em propostas oficiais, mediante o desenvolvimento de um a
prática

pedagógica

centrada

em

conhecimentos

das

diversas

áreas.

Metodologia. Será desenvolvido através de leitura analítica,comparações,
sínteses.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE SCHRAMM VOLPE
ORIENTADOR: Tania Maria Rechia
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: CONTRATOS PEDAGÓGICOS Alternativas pedagógicas para o
enfrentamento da indisciplina na escola
Palavras-chave: Contrato Pedagógico; Indisciplina; Escola; Relação ProfessorAluno.
Resumo: A produção deste artigo é fruto de estudos desenvolvidos no Programa
de Desenvolvimento Educacional – PDE e dos resultados colhidos na
Intervenção Pedagógica realizada no Colégio Estadual Rui Barbosa. A
experiência foi profícua porque, além dos estudos e debates realizados na
UNIOESTE – Campus de Cascavel, foram construídos os “Contratos
Pedagógicos” como uma alternativa didática para o enfrentamento da
indisciplina e administração das tensões cotidianas em sala de aula. As ações
enfatizaram a necessidade de construir e discutir continuamente questões
relacionadas à disciplina e à indisciplina no âmbito escolar, haja vista que os
profissionais da educação da rede estadual de Formosa do Oeste – PR vêm
apontando essa temática como um problema que dificulta o desempenho
docente e discente em sala de aula. O público alvo foram os alunos da 1ª série
do Ensino Médio (EM) – noturno, professores, pedagogo e direção. Chegou-se
à conclusão de que, embora a indisciplina não esteja relacionada somente à
escola, pois envolvem também outros espaços sociais, os estudos e debates
sobre esta temática devem fazer parte do planejamento escolar para um

aprofundamento dos entendimentos sobre os episódios de indisciplina
engendrados na escola e que podem ser minimizados por meio de uma melhora
da qualidade na relação professor-aluno. Considerou-se também que o Contrato
Pedagógico pode ser uma alternativa à indisciplina, não de forma definitiva, mas
como um instrumento que deve ser construído e discutido contínua e
coletivamente.

Produção didático-pedagógica
Título: CONTRATOS PEDAGÓGICOS: alternativas pedagógicas para o
enfrentamento da disciplina na escola
Palavras-chave: Contrato didático; indisciplina; professor-aluno.
Resumo: A Unidade Didática contratos pedagógicos: alternativas pedagógicas
para enfrentamento da indisciplina na escola é extremamente importante porque
não apenas propor estudos e discussões, mas construir coletivamente, regras
claras e firmes, que possam auxiliar professores a administrarem as tensões
cotidianas em sala de aula. Tem como objetivo enfatizar a necessidade de se
construir e discutir continuamente questões relacionadas à disciplina e a
indisciplina no âmbito escolar haja vista que os professores e as professoras da
rede estadual de Formosa do Oeste - PR, vem apontando a indisciplina como
um problema que vem impedindo o desempenho do trabalho docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELAINE TERESINHA KLOCK ERNZEN
ORIENTADOR: Manuela Pires Weissbock
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS E A PRÁTICA DO PROFESSOR
Palavras-chave: Eduacação;Novas tecnologias;Prática pedagógica
Resumo: Este artigo objetiva a investigação do papel das novas tecnologias na
educação e sua influência no processo de construção do conhecimento, bem
como, analisar a inserção das novas tecnologias na escola e como utilizá-las na
produção de material didático. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo,
a fim de verificar o conhecimento dos docentes sobre as novas tecnologias e sua

utilização em práticas pedagógicas. Em seguida, foram organizadas oficinas de
formação para professores, utilizando algumas ferramentas do Google (Doc’s,
books e download de imagens), o Youtube e o Blog. Partindo dessas
experiências, verificou-se que os professores não utilizavam as novas
tecnologias, por falta de prática no seu manuseio. Contudo, após a formação nas
oficinas, a maioria modificou sua forma de trabalho e aplicou as informações no
planejamento de suas aulas, tornando-as mais interativas. Palavras - chave:
Educação; Novas tecnologias; Prática pedagógica. 1 Introdução

Produção didático-pedagógica
Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO
PROFESSOR
Palavras-chave:

EDUCAÇÃO;

NOVAS

TECNOLOGIAS;

PRÁTICA

PEDAGÓGICA.
Resumo: Este projeto busca, de uma forma mais geral, compreender o sentido
da educação, da escola e dos agentes da educação, fundamentando uma
intervenção pedagógica que concentrará seus esforços na tentativa de
responder algumas perguntas: Hoje, no Colégio Estadual Nestor de Castro Sulina/PR, os professores enfrentam algum tipo de dificuldade no preparo de
suas aulas? Se existem algumas dificuldades, elas estão ligadas de algum modo
ao uso das novas tecnologias? Ao utilizar as novas tecnologias, por exemplo, os
professores tem conhecimento de como utilizá-las de modo autônomo, crítico e
reflexivo? Tem como objetivo desenvolver uma intervenção pedagógica (unidade
didática) que contemple: uma reflexão sobre o sentido da educação, da escola
e de seus agentes e uma discussão sobre como o uso das novas tecnologias
em sala de aula podem auxiliar os professores, no preparo de suas aulas,
dinamizando conteúdos elaborados e saberes didático. Queremos elaborar uma
síntese de embasamento teórico, através de leituras fichamentos, discutindo a
função da educação, da escola e de seus agentes, discutir sobre a inserção das
novas tecnologias na escola e como utilizá-las de forma autônoma e reflexiva na
produção de material didático e construir uma unidade didática que ajude os
professores na utilização de ferramentas da web 2.0, como por exemplo, o blog,
o youtube e o Google como dispositivos para a produção de material didático.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELEANE APARECIDA DE SOUZA
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo
Título: O CONSELHO DE CLASSE E O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Gestão Democrática; Avaliação da Aprendizagem; Conselho
de Classe.
Resumo: Este artigo contém a descrição de um trabalho desenvolvido no
Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, por meio de Grupo de Estudos,
envolvendo professores da Rede Pública Estadual, do Ensino Fundamental e
Médio, Pedagogos e Gestores, com o objetivo de refletir sobre a prática
pedagógica e a finalidade do Conselho de Classe, levando-se em conta que este
é o momento de se discutir coletivamente os resultados obtidos e até onde essa
retomada tem promovido o desencadeamento de novas ações, visando à
efetivação da aprendizagem. Para isso, foram utilizados textos de vários autores
que possibilitaram o aprofundamento teórico acerca dos aspectos fundamentais
para a concretização de uma proposta de Conselho de Classe com princípios
mais democráticos, que possa efetivamente auxiliar no processo ensino e
aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELENILCE FUGI
ORIENTADOR: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e
IES: UEL
Artigo
Título: O papel do professor na construção do projeto político pedagógico
Palavras-chave: projeto político pedagógico; participação; coletivo
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar os resultados de um
projeto denominado “Organização do trabalho pedagógico: o papel do professor
como partícipe no processo de construção do projeto político pedagógico da

escola”. Teve por objetivo discutir a construção coletiva do projeto político
pedagógico da escola, na perspectiva de efetivar a participação dos professores
nesse processo, entendido como aspecto essencial para nortear a organização
do trabalho pedagógico. O trabalho foi desenvolvido com professores e
pedagogos de uma escola pública. As ações ocorreram em forma de grupo de
estudos, em cinco encontros no período de agosto a dezembro de2011.
Procuramos destacar que o PPP., ao ser assumido pela coletividade, possibilita
a participação de todos os profofessores nas discussões e tomada de decisões
na definição do tipo de educação, homem e sociedade que se deseja. Neste
sentido, permite que a escola cumpra com seu papel. O resultado da intervenção
nos revelou que é necessário proporcionar aos professores espaço e
instrumentos

que

favoreçam

o

aprofundamento

teórico

necessário

à

compreensão de que a organização do trabalho pedagógico da escola está
diretamente ligada às práticas pedagógicas realizadas em sala de aula e que o
avanço em direção à legitimidade da democratização da escola se dá pela via
da participação.

Produção didático-pedagógica
Título: Reflexão para a Ação
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Prática pedagógica; participação.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo proporcionar aos professores
e equipe pedagógica da escola, momentos de discussão e reflexão sobre a
organização do trabalho pedagógico no sentido de aproximar os pressupostos
teóricos das práticas pedagógicas no âmbito escolar, aprofundando a
compreensão do que é o PPP, na intenção de colaborar para o entendimento de
sua ainda complexa elaboração, no contexto da escola pública. Numa
perspectiva de contribuir para fundamentação necessária à concretização da
construção coletiva do PPP como instrumento orientador das ações realizadas
no âmbito escolar, promover a mudança da prática pedagógica e,
consequentemente a melhoria da qualidade do ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELENIRCE GARDINAL BERBEL

ORIENTADOR: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA
IES: UEL
Artigo
Título: Adolescente: Planejando o Futuro em Parceria com a Escola
Palavras-chave: Adolescente; orientação profissional; ensino médio
Resumo: Neste artigo tem como objetivo promover a reflexão dos profissionais
da educação acerca da importância da Orientação Profissional ser oferecida aos
alunos do ensino médio da rede pública de ensino. Este estudo faz parte do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/ 2010, oferecido pelo Estado
do Paraná aos professores da rede. O desenvolvimento deste trabalho deu-se
tendo como metodologia a pesquisa ação que possibilitou a construção de
conhecimentos esclarecedores sobre a realidade pesquisada. O procedimento
investigativo utilizado foi entrevista semi-estruturada. Este trabalho realizou–se
por meio de diferentes encontros com os alunos: palestras, conversas,
entrevistas e visitas a universidades possibilitando compreender como se faz
necessário o trabalho de Orientação Profissional nas escolas públicas do Ensino
Médio a fim de auxiliar o jovem aluno em suas escolhas profissionais e no
planejamento de suas perspectivas de vida tornando este período mais tranqüilo
e promovendo escolhas mais seguras e assertivas.

Produção didático-pedagógica
Título: Adolescente: planejando o futuro em parceria com a escola
Palavras-chave: Adolescente; orientação profissional; ensino médio
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo oportunizar aos alunos
momentos para a reflexão em torno do que almejam para seu futuro profissional,
se pretendem fazer um curso técnico ou um curso superior. A metodologia
aplicada com os alunos do 3º ano do Ensino Médio Matutino será a partir dos
dados coletados com os alunos através de um questionário sobre seus
interesses em relação ao prosseguimento dos estudos, ao mercado de trabalho
e as profissões que gostariam de conhecer de forma mais aprofundada. Após a
coleta de dados convidaremos diversos profissionais a virem até a escola para
apresentarem ao grupo de adolescentes aspectos referentes ao seu dia a dia
enquanto profissional, prestando esclarecimentos sobre o mercado de trabalho
e também responder algumas dúvidas que os jovens possam apresentar. Outras

atividades como visitas às instituições de Educação Superior e Feira Profissional
também serão promovidas

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELENITA FATIMA DE OLIVEIRA HALLA
ORIENTADOR: REGINA CELY DE CAMPOS HAGEMEYER
IES: UFPR
Artigo
Título: O PEDAGOGO, OS PROFESSORES E A NOÇÃO DE INDISCIPLINA
NA

ESCOLA

:

A

CONSTRUÇÃO

DE

NOVAS

POSSIBILIDADES

PEDAGÓGICAS.
Palavras-chave: INDISCIPLINA; ALUNOS DA ESCOLA ATUAL; ATUAÇÃO
DOCENTE
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar as análises sobre o projeto
desenvolvido pela autora e sua implementação durante o ano de 2011, como
participante do Programa de Desenvolvimento Educacional ( PDE ), da
Secretaria de Eduacação do Estado do Paraná e em parceria com a
Universidade Federal do Paraná. O tema proposto refere-se ao problema
definido como indisciplina, levantado por professores do Colégio Estadual João
Bettega. Foram desenvolvidas as concepções sobre indisciplina com base em
pesquisadores do tema : Franco, Aquino, Makarenko, Guimarães, Hagemeyer e
Guattari. Na discussão da noção, considerou-se as novas influências culturais
da sociedade atual, que implicaram na caracterização dos sujeitos que
frequentam o colégio. Apresenta-se as metodologias de pesquisa qualitativa,
baseadas em Lüdke e André, com aplicação de questionário semi estruturado e
análise documental e pesquisa-ação, com base em Thiollent. Na análise dos
questionamentos e alternativas levantadas pelos professores pesquisados e
participantes do GTR ( previsto no PDE ), destaca-se a relevância das novas
necessidades e interesses dos alunos da escola atual, e são desmistificados
aspectos

definidos

como

indisciplina,

possibilidades pedagógicas identificadas.

Produção didático-pedagógica

explorando

conceitos

e

novas

Título: Repensando a Disciplina : Repensando a Construção de Valores de
Vínculos Positivos na Escola Pública Atual.
Palavras-chave: Indisciplina, aluno, professores
Resumo:

O

presente

caderno

temático

foi

elaborado

buscando

o

desenvolvimento do tema indisciplina. A proposta de contribuir com elementos
teórico-práticos para o trat da indisciplina na escola atual, levando-se em conta
a realidade cultural e social das escolas públicas. Propiciando fontes de estudo,
reflexão, pesquisa e propostas de ação para os professores. Pretende-se que os
assuntos aqui abordados possam levar de forma sistematizada a algumas
tomadas de posições na escola, sobretudo, possibilitando aos educadores
condições para formação de vínculos positivos dos alunos com a escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIANA MARA SANCHES
ORIENTADOR: SANDRA REGINA DOS REIS RAMPAZZO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Alguns caminhos para melhor avaliar
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem; instrumentos de avaliação; prova;
Resumo: Uma análise mais aprofundada sobre a avaliação da aprendizagem
escolar permite-nos constar que ainda há pouca preocupação sobre como estão
sendo elaborados os instrumentos de avaliação. Acreditamos que a avaliação
não pode ser deixada de lado pelos professores em especial a prova, que ainda
é o instrumento mais utilizado para avaliar, sendo relevante estudos sobre a
temática, a fim de responder a questões sobre como os professores elaboram
suas provas, com o fim de avaliar os conteúdos trabalhados em sala de aula, o
que fazem para tornar a prova um processo menos desgastante para alunos e
professor e o que é apresentado no Projeto Político Pedagógico que torna a
avaliação determinante para a qualidade do ensino. Para responder aos
questionamentos, realizamos um estudo que teve como objetivo analisar a
elaboração das provas nas diversas disciplinas das séries finais do ensino
fundamental e propor subsídios para elaboração de um instrumento mais
adequado e coerente com o conteúdo, forma de trabalho e realidade escolar.

Para responder aos questionamentos foi realizado um trabalho de pesquisaação, que partiu de um estudo teórico fundamentado sobre a temática da
avaliação da aprendizagem escolar e os instrumentos avaliativos, que culminou
com uma implementação nas séries finais do ensino fundamental do Colégio
Estadual Papa Paulo VI – E.F.M., de Nova América da Colina

Produção didático-pedagógica
Título: ALGUNS CAMINHO PARA MELHOR AVALIAR
Palavras-chave: PROVA;ENSINO E APRENDIZAGEM;AVALIAÇÃO
Resumo: O presente estudo tem como objetivo compreender como os
professores do ensino fundamental séries finais avaliam seu alunos e como são
elaboradas suas provas. E a partir dessa analise trabalhar modelos de provas
que facilitarão o ensino e a aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIANE FERREIRA DA ROZA
ORIENTADOR: Edneia Consolin Poli
IES: UEL
Artigo
Título: Avaliação fundamentada na leitura
Palavras-chave: Função Social da Escola. Projeto Político Pedagógico.
Aprendizagem. Leitura. Avaliação.
Resumo: O presente artigo apresenta a reflexão de ações, estudos e pesquisas
proporcionadas pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da
Rede Pública Estadual do Paraná, cuja discussão gerou em torno do trabalho
pedagógico e apontamentos sobre a avaliação e o envolvimento da leitura no
cotidiano escolar. Este artigo tem o objetivo de refletir a prática pedagógica tendo
como foco a avaliação fundamentada na leitura. A intervenção pedagógica foi
pautada em reflexões, discussões, sobretudo com debates sobre a função social
da escola, o projeto político pedagógico, bem como exposição sobre a
elaboração da proposta pedagógica e plano de trabalho docente, avaliação da
aprendizagem, assim como, a importância da leitura e interpretação, agregada
ao instrumento de avaliação nas atividades escolares no dia-a-dia. No decorrer

do desenvolvimento das ações discutiu-se com os professores do Ensino
Fundamental e Médio, a leitura como recurso pedagógico com o intuito de
melhorar os resultados avaliativos. Esta proposta oportunizou aos participantes
do grupo de estudos debater e discutir sobre as ações pedagógicas vivenciadas
no âmago da escola, ressaltando as práticas pedagógicas no tocante às
avaliações mais adequadas à aprendizagem. Os resultados indicaram reforçar o
trabalho com a leitura visando melhorar a compreensão e entendimento nas
atividades avaliativas.

Produção didático-pedagógica
Título: O Trabalho Pedagógico: articulação entre os diferentes segmentos no
âmbito escolar
Palavras-chave: Função Social da Escola, Projeto Político Pedagógico,
Avaliação, Recuperação Paralela.
Resumo: A intenção deste documento é discutir a Avaliação em seus aspectos
instrumentais e pedagógicos. Tenho como objetivos: analisar a avaliação nos
aspectos conceituais e em sua forma trabalhada pelos professores; analisar e
discutir a importância e implicações da mesma no trabalho da escola. Busco a
melhoria da qualidade do ensino, cuja intenção será contribuir para a
compreensão e para intervenções mais qualificadas no cotidiano escolar. O
projeto será apresentado a direção da escola equipe pedagógica, professores e
funcionários. Após, será aplicado um instrumento de coleta de dados para a
direção, equipe pedagógica e professores, com o objetivo de obter informações
sobre as fragilidades da prática docente que envolve a avaliação, os
encaminhamentos pedagógicos, a questão da nota e as implicações dos
resultados avaliativos na aprovação , reprovação, evasão, permanência ou
exclusão do estudante da escola. De posse dos dados obtidos, será organizada
reunião para discussão, oportunizando aos docentes reflexões para encontrar os
pontos de dificuldades do professor, do aluno e da instituição, buscando
reformular as práticas pedagógicas e favorecendo mudanças para estratégias
de avaliação mais adequadas à aprendizagem de cada aluno. Nos demais
encontros com os professores, serão realizadas várias leituras, discussões e
reflexões de textos com questionamentos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIANE HUNGRIA
ORIENTADOR: Ione da Silva Jovino
IES: UEPG
Artigo
Título: Acompanhamento da aprendizagem do aluno de 6ª série após aprovação
em Conselho de Classe-um desafio para ser solucionado
Palavras-chave: professores;pais;alunos;família;aprendizagem.
Resumo: Este Artigo traz os resultados do trabalho intitulado Acompanhamento
da aprendizagem do aluno de 6ª série após aprovação em Conselho de Classe
– Um desafio para ser solucionado, executado no Colégio Estadual Professor
João Ricardo Von Borell Du Vernay, através das atividades propostas no
Caderno Pedagógico.O trabalho foi organizado de acordo com cada unidade de
estudo e objetivou a inserção de propostas que serviram de reflexão aos
professores(as), alunos(as) e pais.Através de uma proposta de intervenção
baseada em diálogos entre os envolvidos: professores (as) , pais e alunos (as)
utilizou-se uma metodologia que oportunizasse o trabalho em grupo e a
discussão e reflexão sobre as ações estabelecidas.Na unidade referente aos
encontros com professores oportunizamos a discussão a respeito dos diversos
problemas da atualidade e possíveis soluções para a melhoria do processo de
ensino aprendizagem.Nos encontros e oficinas com os alunos objetivamos
promover uma maior motivação para o estudo e melhorar a organização das
atividades escolares promovendo a obtenção de um conhecimento significativo
para ele.No relato do trabalho com os pais apresentamos dinâmicas que
oportunizaram a eles a reflexão sobre o papel da educação, da família e da
valorização do conhecimento. Através das discussões em grupos concluiu-se
que é no espaço do Conselho de Classe que devem ser apontadas quais as
medidas para se solucionar a questão de não aprendizagem, de não aquisição
de conhecimentos pelo (a) aluno (a), de que forma se dará o acompanhamento
dos (as) alunos (as) que apresentam defasagem de aprendizagem.

Produção didático-pedagógica

Título: Acompanhamento da aprendizagem do aluno de 6ª série após aprovação
em Conselho de Classe-Um desafio para ser solucionado.
Palavras-chave: defasagem, aprendizagem, alunos, professores, pais.
Resumo: O Projeto envolverá Professores, Pais ou Responsáveis e os alunos
de 6ª série do Ensino Fundamental.Este Projeterá executado no Colégio
Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay. Através do
levantamento dos relatórios do Conselho de Classe, os professores tomarão
conhecimento sobre quem são os alunos aprovados com defasagem de
aprendizagem.Por

meio

de

relatórios

semanais

pretende-se

ter

um

acompanhamento das atividades escolares dos alunos.Serão realizadas
reuniões com os pais ou responsáveis, comunicando-os sobre o andamento da
aprendizagem e também oportunizando a troca de informações a respeito da
importância do acompanhamento da vida escolar de seus filhos.Os alunos serão
conscientizados sobre a importância de se obter hábitos de estudo para que sua
aprendizagem seja de significativa e oportunize a aquisição de novos
conhecimentos.O Material Didático a ser produzido, será um caderno
Pedagógico, onde pretende-se oferecer subsídios teóricos e práticos aos
professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIANE KOZMINSKI DA COSTA
ORIENTADOR: MARIA MADSELVA FERREIRA FEIGES
IES: UFPR
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO DOCENTE
Palavras-chave: PEDAGOGO;PLANO DE TRABALHO DOCENTE
Resumo: Este artigo analisa a construção, execução e acompanhamento do
Plano de Trabalho Docente, tratando-o como instrumento que visa dar um novo
significado ao ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Essa prática
possibilita à escola cumprir sua meta de formar homens criadores, inventores,
descobridores que utilizem os conhecimentos sistematicamente organizados
para a produção de novas idéias, de novas ações que transformem a sociedade

tornando-a um lugar melhor e mais justo. É função do pedagogo articular junto
aos professores as novas demandas da educação decorrentes das
transformações do mundo do trabalho e das relações sociais, na construção
coletiva do Plano de Trabalho Docente.

Produção didático-pedagógica
Título: PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Palavras-chave: PLANEJAMENTO
Resumo: Esta unidade temática resultante do Projeto de Pesquisa PDE/2010 “A
Função Social da Escola Pública na Sociedade Contemporânea”, discute o
Planejamento Participativo como uma forma de contribuir para a mudança das
práticas pedagógicas em sala de aula. Está organizado em três seções, sendo:
l - Estudo da fundamentação teórica sobre o planejamento. II- Mãos à obra Planejamento na disciplina de geografia III-Plano de Trabalho Docente: Um
Registro

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIETE CAMARGO GONCALVES
ORIENTADOR: Silvia Borba Zandona Cadenassi
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Em Busca de uma Identidade Profissional para o Pedagogo
Palavras-chave: De Dificuldades Financeiras; Educação Financeira; Equilíbrio
Financeiro;
Resumo: Atualmente vem ocorrendo uma mudança cultural, financeira, política,
tecnológica, onde se perceber a interferência destas mudanças na área
educacional e profissional de várias formações, no caso em específico desta
pesquisa bibliográfica, o Pedagogo no curso de pedagogia, existe a necessidade
de realizar este trabalho com a intenção de possibilitar aos pedagogos a
compreensão de sua capacidade de atuação profissional, que para isso é
primordial que o curso de formação ofereça elementos fazendo com que estes
profissionais tenham segurança e competência profissional, ou seja, um
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para atender

demandas sócio-educativas de tipo formal, não-formal e informal, decorrentes
de novas realidades, novas tecnologias, novos atores sociais, ampliação das
formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida, presença dos meios de
comunicação

e

informação,

mudanças

profissionais,

desenvolvimentos

sustentados, preservação ambiental – não apenas na gestão, supervisão e
coordenação pedagógica de escolas, como também na pesquisa, na
administração dos sistemas de ensino, no planejamento educacional, na
definição de políticas educacionais, nos movimentos sociais, nas empresas, nas
várias instâncias de educação de adultos, nos serviços de psicopedagogia e
orientação educacional, nos programas sociais, nos serviços para terceira idade,
nos serviços de lazer e animação cultural, na televisão, no rádio, na produção de
vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na requalificação profissional, etc.

Produção didático-pedagógica
Título: Em busca de uma identidade profissional para o pedagogo.
Palavras-chave: Atuação profissional, Curso de formação, Pedagogo.
Resumo: Atualmente vem ocorrendo uma mudança cultural, financeira, política,
tecnológica, onde se perceber a interferência destas mudanças na área
educacional e profissional de várias formações, no caso em específico desta
pesquisa bibliográfica, o Pedagogo no curso de pedagogia, há a necessidade de
realizar este trabalho com a intenção de possibilitar aos pedagogos a
compreensão de sua capacidade de atuação profissional, que para isso é
primordial que o curso de formação ofereça elementos fazendo com que estes
profissionais tenham segurança e competência profissional, ou seja, um
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para atender
demandas sócio-educativas de tipo formal, não-formal e informal, decorrentes
de novas realidades, novas tecnologias, novos atores sociais, ampliação das
formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida, presença dos meios de
comunicação

e

informação,

mudanças

profissionais,

desenvolvimentos

sustentados, preservação ambiental – não apenas na gestão, supervisão e
coordenação pedagógica de escolas, como também na pesquisa, na
administração dos sistemas de ensino, no planejamento educacional, na
definição de políticas educacionais, nos movimentos sociais, nas empresas, nos
serviços de psicopedagogia e orientação educacional, nos programas sociais e

outros, com o objetivo de refletir sobre a função do pedagogo no espaço escolar,
e propor formas de resgate da sua identidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELINES ZANONI NICOLADELI
ORIENTADOR: GRACIALINO DA SILVA DIAS
IES: UFPR
Artigo
Título: A participação da família na escola: um estudo de caso em uma escola
pública da cidade de curitiba-pr
Palavras-chave: sociedade e educação;família e escola;formação humana
Resumo: O artigo objetivou apresentar as atividades desenvolvidas na escola
abordando a participação da família na instituição de ensino de maneira a
contribuir na aprendizagem dos filhos.Sabendo da importância dos mesmos na
vida escolar dos filhos, tem por objetivo traçar metas e buscar estratégias de
ação que possibilitem um repensar na atuaçaõ dos pais na educação do filho,
diagnosticando as necessidades e os anseios dos pais, professores e
comunidade para o desenvolvimento educativo, conscientizando da importância
da relação família-escola no processo ensino aprendizagem.Conclui-se que
cada vez mais a escola terá de conhecer o perfil da família, onde a instituição
está inserida.A educação não deve somente transmitir os conhecimento, e sim
permitir ao aluno a possibilidade de transformar sua condição de vida.

Produção didático-pedagógica
Título: A Participação da Família na Aprendizagem Escolar.
Palavras-chave: Família;Adolescente;Escola;Sociedade
Resumo: A produção deste Caderno Temático faz parte das atividades do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação
do Estado do Paraná; e tem por finalidade subsidiar a professora PDE na
implementação de seu Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola Estadual
Doracy Cezarino – Curitiba/PR. A área escolhida é a Pedagogia, sob o título: A
PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA APRENDIZAGEM ESCOLAR: UM ESTUDO
DE CASO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE CURITIBA-PARANÁ. O

mesmo terá a finalidade de promover discussões acerca de determinados
assuntos-chave de forma a promover a leitura e reflexão de profissionais e
especialmente das famílias, a fim de elucidar a participação da aprendizagem de
seus filhos. O Caderno Temático que será utilizado nos encontros que ocorrerão
entre a professora PDE e a família é composto de quatro Unidades Temáticas:
“Adolescente” , “Família” , “Escola e Aprendizagem”, e “Família, Escola e
Sociedade”. A linguagem utilizada na construção deste caderno é acessível ,pois
acredita-se que após o encerramento destes encontros os familiares poderão vir
a consultar este Caderno Temático quando se fizer necessário a fim de relembrar
conceitos e orientações apontadas pelo grupo participante. Pretende-se por
meio deste Caderno Temático apresentar aos envolvidos no processo ensino
aprendizagem - sendo: familiares, profissionais da educação e alunos – temas
referentes ao processo de aprendizagem a fim de promover reflexões e que a
partir dessas, que a comunidade escolar possa através de um trabalho em
conjunto, promover a melhoria da qualidade de aprendizagem das crianças e
adolescentes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELISABETE DOS SANTOS GONCALVES GIL
ORIENTADOR: Mauricio Goncalves Saliba
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

FAMÍLIA-ESCOLA:UMA

PARCERIA

NECESSA´RIA

PARA

A

APRENDIZAGEM.
Palavras-chave: Aprendizagem;Escola;Família
Resumo: Este artigo foi desenvolvido para conscientizar os pais da importância
do estudo e da participação na vida escolar de seus filhos, melhorando o
relacionamento entre escola e família para o aprimoramento da aprendizagem
dos alunos. A metodologia utilizada para a elaboração desse artigo foi o da
pesquisa bibligráfico-descritiva para a exposição da teoria, na qual se utilizou da
observação da realidade, para que, posteriormente, fosse possível expor uma
posição subjetiva em relação ao problema e objetivos propostos. Este trabalho

se justificou no sentido de criar informações relevantes acerca do tema, para
melhor trabalhar o cotidiano escolar. .

Produção didático-pedagógica
Título:

FAMÍLIA-ESCOLA:UMA

PARCERIA

NECESSA´RIA

PARA

A

APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Famíla;Escola;Parceria;Aprendizagem
Resumo: Considerando a importância da participação da família na escola, é
necessário que haja comunicação entre as mesmas em relação ao
comportamento e aprendizagem dos alunos. Observando a não participação da
família no processo de aprendizagem e desempenho escolar de seus filhos.
Objetivou-se investigar e incentivar a participação das famílias na escola para
melhorar a aprendizagem e disciplina dos alunos, iniciando o trabalho pela 5ª
série A, podendo assim alcançar melhor desempenho escolar das crianças
através de troca de experiências

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELISABETH SGUARIO COBBE
ORIENTADOR: Marli de Fatima Rodrigues
IES: UEPG
Artigo
Título: A utilização da internet como recurso pedagógico no desenvolvimento de
aprendizagem colaborativa.
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Internet; Aprendizagem colaborativa.
Resumo: O referido artigo aborda a aprendizagem colaborativa como uma
metodologia de ensino, no qual, por meio do trabalho em grupo e pela troca entre
os pares, as pessoas envolvidas no processo aprendem juntas. As
possibilidades para esse fim são muitas, como a pesquisa em sala de aula e o
uso da Internet. A investigação orientou-se pela necessidade de incluir esse
alunos numa educação de qualidade, por meio do conhecimento histórico,
científico, artístico, filosófico e tecnológico, possibilitando que tenham condições
de analisar a sociedade atual em suas contradições, instrumentalizando-os para
transformar sua prática social.

Produção didático-pedagógica
Título: A utilização da internet como recurso pedagógico no desenvolvimento de
aprendizagem colaborativa.
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Internet;
Resumo: Unidade Didática destinada a alunos e professores da 5ª Série do
Ensino Fundamental, que traz, através de integração teoria e prática, reflexões
e orientações básicas que servirão de suporte para oportunizar um espaço para
o uso da Internet de forma significativa na realização de pesquisa escolar
propiciando uma aprendizagem colaborativa. Para tanto, essa Unidade está
organizada em três partes. Na primeira Parte apresenta-se a Fundamentação
Teórica elaborada a partir de estudo sobre diversas obras a respeito do uso da
pesquisa escolar na Internet como potencializadora de uma aprendizagem
colaborativa. A Segunda Parte traz a Metodologia que será utilizada para
implementação desse material na escola. E, na Terceira parte encontram-se as
atividades que serão realizadas com os alunos, e que, poderão ser aproveitadas
no cotidiano escolar por professores que desejam reorganizar seu fazer
pedagógico de forma mais significativa e criativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELISANA SALDENI MORETTI
ORIENTADOR: ELOY TONON
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Artigo
Título: A Tecnologia e a Prática Pedagógiga Docente
Palavras-chave: Tecnologias;Professor;Prática Pedagógica
Resumo: O artigo visa apresentar os resultados da pesquisa realizada no
Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira de União da Vitória/PR, entre a direção,
equipe pedagógica, professores, objetivando compreender e contextualizar em
ambiente escolar, conhecimentos, discussões e reflexões sobre a nossa prática
com relação ao uso das Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs). A
pesquisa caracterizou-se como qualitativa, tendo como ponto de partida um
instrumento diagnóstico investigativo sobre a compreensão de posicionamentos

de Diretores, Equipe Pedagógica e Professores em relação ao uso dos aparatos
tecnológicos disponíveis na escola. As abordagens são para compreender que
ser educador está se tornando cada vez mais complexo, pois vivemos em um
contexto social, econômico, político que se transforma rapidamente dado ao
desenvolvimento científico e tecnológico. Visualizando também que o
desenvolvimento altera o modo de vida das pessoas, da escola criando
mudanças na organização do trabalho pedagógico, e no processo de ensino
aprendizagem. Percebe-se cada vez mais que as TCIs ganham espaço na
escola, dispondo de diversos recursos, com diferentes finalidades, colocando os
educadores diante de novas possibilidades de acesso a informação, contribuindo
para o aprimoramento do processo ensino aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A tecnologia e a prática pedagógica do professor
Palavras-chave: tecnologia; professor; prática pedagógica
Resumo: Ser educador está se tornando cada vez mais complexo, pois vivemos
em um contexto social, econômico, político que se transforma rapidamente dado
ao desenvolvimento científico e tecnológico, que altera o nosso modo de vida, e
na escola cria mudanças na organização do trabalho pedagógico e no processo
de ensino aprendizagem. Cada vez mais as tecnologias da comunicação e
informação (TCIs) ganham espaço na escola, dispondo de diversos recursos,
com diferentes finalidades, colocando os educadores diante de novas
possibilidades de acesso a informação, contribuindo para o aprimoramento do
processo ensino aprendizagem. As abordagens realizadas são para entender o
quão se faz importante a construção do conhecimento no âmbito das TCIs, será
oferecido aos profissionais da escola encontros para reflexão em torno do uso
das tecnologias da comunicação e informação, como forma de disseminação do
trabalho desenvolvido. É fundamental, que os profissionais tenham o mínimo de
fundamentação teórica, para tanto, este material apresenta alguns conceitos,
referências e sugestões de como abordar o assunto. O material sugere um
estudo teórico reflexivo, estruturado com os professores para que se dêem conta
do valor e da importância no uso das TCIs presentes na escola, desenvolvendo
novas habilidades para utilizar as ferramentas disponíveis neste universo digital,
tornando suas aulas mais atrativas, interativas e dinâmicas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELIZABETH DO ROCIO SILVA BURAKOWSKI
ORIENTADOR: LUCI INES BASSETTO
IES: UTFPR
Artigo
Título: VIOLÊNCIA ESCOLAR E QUESTÕES DA DIVERSIDADE
Palavras-chave: Violência. Diversidade. Currículo.
Resumo: A não aceitação da diversidade nas escolas gera incidentes com
variadas formas e tipos de violência e isto preocupa toda a comunidade escolar.
A escola trabalha com os conhecimentos historicamente construídos,
transformados em conteúdos escolares para permitir sua transmissão. Este texto
procura noticiar o que foi realizado no Colégio Estadual São Cristóvão Ensino
Fundamental e Médio, São José Pinhais, em um projeto do PDE, sobre a
possibilidade de inserção de conhecimentos transformados em conteúdos
escolares que possam propiciar atitudes de aceitação da diversidade, de
valorização das diferenças e a diminuição de incidentes de violência nas
relações sociais dentro do ambiente escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Conhecimento e violência na escola: possibilidade de mudanças
Palavras-chave: conhecimento, violência, conteúdos escolares
Resumo: A não aceitação da diversidade nas escolas gera incidentes com
variadas formas e tipos de violência e isto preocupa toda a comunidade escolar;
mas a escola trabalha com os conhecimentos historicamente construídos,
transformados em conteúdos escolares para permitir sua transmissão. Este texto
procura discutir a possibilidade de inserção de conhecimentos transformados em
conteúdos escolares que possam propiciar atitudes de aceitação da diversidade,
de valorização das diferenças e a diminuição de incidentes de violência nas
relações sociais dentro do ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELSIRA TERESINHA CALGAROTTO RITTER
ORIENTADOR: DANIELA DE MAMAN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Palavras-chave: Tecnologias, ensino e aprendizagem,docência
Resumo: Este artigo propõe a reflexão, análise e discussão sobre o uso dos
recursos tecnológicos como material didático no processo de ensino e
aprendizagem no contexto educacional na contemporanieda- de, com vistas
para a utilização dessas ferramentas pelos professores e alunos na tentativa que
vivenciem as diferentes possibilidades que as tecnologias oferecem de forma a
contribuir nas suas atividades didáticas em sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: Grupos de Estudos- Tecnologia Educacional
Palavras-chave: tecnologia, professor; ensino aprendizagem
Resumo: A introdução de forma sistematizada da temática sobre tecnologias na
escola brasileira, iniciada a partir dos anos 1960, e com o crescimento de um
pensamento educacional mais critico a partir dos anos de 1980, a tecnologia
educacional passou a ser cmpreendida, não como algo intruso , mas sim como
uma opção de se proporcionar ao processo de ensino com as questões sociais
e suas contradições.Vivendo num período de mudança cultural, no qual a
tecnologia está presente em todos os segmentos da sociedade.Nesta
perspectiva,qual é realmente as contribuições que os recursos tecnológicos
desmpenham para auxiliar o professor em suas atividades na sala de aula.
Pautando-se nessa preocupação, este estudo objetiva analisar a utilização das
tecnologias em relação aos conteúdos. Discutir e analisar e analisar as leitura
teóricas sobre o assunto. Observou-se que trabalhar os conteúdos com imagens
é diferente de trabalhar com texto escrito,livros,lousa etc. No conteúdo visual,
estão presentes, sons,palavras,cor, movimento que possibilitam o aluno e ao
professor lidar com o processo de ensino e aprendizagem de maneira dinâmica
e contextualizada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELVIRA MARIA NEGRINE RODRIGUES KUHL
ORIENTADOR: Terezinha Oliveira
IES: UEM
Artigo
Título: A LEITURA DOS CLÁSSICOS E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Palavras-chave:

LEITURA;AUTORES

CLÁSSICOS;

FORMAÇÃO

DE

PROFESSOR
Resumo: Este artigo apresenta resultados dos estudos realizados no Programa
de Desenvolvimento Educacional – PDE, realizado pela Secretaria da Educação
do Estado do Paraná em parceria com as Universidades públicas estaduais e
federal, destinado à qualificação de professores e pedagogos da rede estadual
de ensino. Quando se trata da formação de professores é comum focar no
estudo de conteúdos específicos da disciplina a qual o professor vai lecionar. No
entanto, é importante destacar que a leitura dos autores clássicos tem muito a
ensinar. Este modelo de leitura é condição fundamental para a formação do
professor, porque por meio dela o professor amplia seu universo de
conhecimento, conhece o significado de uma passagem histórica, envolve-se
com o universo do texto lido, amplia suas referências, conhecimentos, compara
pontos de vista de autores diferentes, dentre muitas outras inferências que a
leitura pode proporcionar. A leitura dos clássicos leva o professor ao universo do
conhecimento que pode mudar a vida de quem lê. A leitura de uma obra original
suscita novas leituras, porque clássicos são aqueles livros que nunca esgotam
sua capacidade de produzir surpresas e criar novos universos, exatamente
porque tratam dos grandes dramas humanos. Neste artigo será apresentado o
resultado da proposta de trabalho planejada no projeto de implementação
pedagógica, desenvolvido por meio de curso de extensão, com a participação de
professores do Colégio Estadual Ary João Dresch – EFMNP, no qual foram
realizados estudos e leituras fundamentados em autores clássicos. Esse
processo possibilitou a formação de um grupo coeso de leitores que se propôs
dar continuidade à sua formação, realizando, periodicamente, leitura de autores
clássicos.

Produção didático-pedagógica
Título: A LEITURA DOS CLÁSSICOS E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Palavras-chave: LEITURA; CLÁSSICOS; FORMAÇÃO DE PROFESSOR
Resumo: O material didático apresenta atividades de leitura de textos
selecionados, bem como a reflexão sobre o tema estudado. A organização do
material é para ser realizado com a explanação do tema pela professora PDE e
atividades de leitura dos textos selecionados com socialização das leituras
propostas como tarefa. Foram divididos em encontros para a apresentação das
obras a serem lidas e Didascálicon - da arte de ler. Introdução e tradução Antonio
Marchionni. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. A vida de Lazarilho de Tormes-suas
formas e adversidades; Tradução de Roberto Gomes. Porto Alegre: L&PM, 2008.
(Autor Anônimo do século XVI). KANT, I. Sobre a pedagogia. Tradução de
Francisco CockFontanella. 4.ed. Piracicaba Editora UNIMEP, 2004.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ELZA MARIA DE ALMEIDA
ORIENTADOR: Carlos Willians Jaques Morais
IES: UEPG
Artigo
Título: Ética e Educação: a formação de valores Morais com os alunos
provenientes do campo de Santana do Itararé
Palavras-chave: Educação do Campo; Ensino as Artes; Projeto Projovem;
Consciência Moral
Resumo: Diante das ações desenvolvida com os educandos, percebeu-se a
valorização rica de conhecimentos culturais. As atividades foram relevantes para
um olhar crítico da realidade, tornando-os sujeitos da sua própria história, por
meio da razão e da moral garantindo uma vida como um Valor do Direito Humano
Supremo.

Produção didático-pedagógica
Título: ètica, Educação: a formação de valores morais com os alunos
provenientes do campo
Palavras-chave: Sujeitos, campo,formação da consciência moral

Resumo: A intenção deste artigo é propor aos sujeitos do campo a
transformação na sua forma do pensar e agir humano, respeitando moralmente
a natureza, o campo, o meio ambiente e as pessoas. Portanto, a
disciplinarização e a consciência do dever são atributos indispensáveis para
garantir a vida como um valor e um direito humano supremo. Por meio de ações
educativas e pela formação ética e cultural, a escola pode se tornar uma
referência moral para uma sociedade carente de princípios, de modo crítico e
emancipado, em que as pessoas agem de forma justa e equilibrada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ERICA SIMONE DE CARVALHO
ORIENTADOR: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER
IES: UFPR
Artigo
Título:

ESCOLA:EDUCAÇÃO

E

PROTEÇÃO,

IDENTIFICAÇÃO

E

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Palavras-chave: violência; violência doméstica; escola; proteção à infância e à
adolescência
Resumo: Este artigo foi produzido atendendo a uma das etapas do Programa
de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do
Estado do Paraná e busca atender aos anseios e angústias de professores,
pedagogos e direção de escolas da Rede Estadual de Ensino sobre o tema
violência contra crianças e adolescentes. O estudo foi feito por meio de pesquisa
bibliográfica e busca abordar os conceitos de violência, enfatizando a
importância da apropriação de conhecimentos como forma de enfrentamento do
problema, oferecendo à comunidade escolar a oportunidade de participação e
envolvimento. Este trabalho não tem por objetivo elaborar um “receituário” com
alternativas que venham a sanar o problema, mas sim oportunizar aos
envolvidos no processo educacional momentos para reflexão e análise sobre o
tema abordado e oferecer subsídios para uma possível mudança de atitudes
dentro da escola a partir dessas considerações.

Produção didático-pedagógica

Título: Escola, Educação e Proteção: Identificação e Enfretamento à violência
contra crianças e adolescentes
Palavras-chave: violência; violência doméstica; educação; proteção à infância
e à adolescência
Resumo: Com este caderno temático pretendemos contribuir para que
professores e profissionais da educação se instruam e se instrumentalizem
sobre os problemas de violência que ocorrem contra crianças e adolescentes e
que possam intervir quando necessário tomando as medidas corretas e
procurando os órgãos certos para o eficaz combate da problemática da violência.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ERMINIA DE MASSENA
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo
Título: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Pública: Indisciplina e
violência.
Palavras-chave: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Pública:
Indisciplina e violência.
Resumo: Veem-se praticamente em todas as formas de mídias existentes que
é característica também das unidades escolares públicas do Paraná e
especificamente do público por elas atendido, a apresentação de altos índices
de Indisciplina e de Violência que afetam o trabalho pedagógico como um todo
nas escolas. São muitas as transformações que esses dois assuntos têm
provocado na organização desse trabalho, atingindo diretamente a qualidade de
ensino ofertada. Quando se fala especificamente do trabalho pedagógico,
pontualmente se falam do desenvolvimento, organização e reorganização do
mesmo. Trata-se de ressignificar esse trabalho, uma vez que no mundo
contemporâneo novas mudanças no comportamento e atitudes de todos os
atores da educação e em especial dos alunos tem aparecido, exigindo novos
enfrentamentos a eles. Esse artigo propõe-se a direcionar sua atenção para as
questões relacionadas ao trabalho pedagógico na escola pública, onde a
organização deste requer novas posturas e novos olhares para uma melhor

reorganização no sentido de munir equipe pedagógica e professores de
conhecimentos que levem à melhor compreensão dos problemas atuais.
Partindo dessas considerações este trabalho discute a organização e
reorganização do trabalho pedagógico nas escolas visando a melhoria na
indisciplina e a redução dos índices de violência e dos problemas de ensino e
aprendizagem em específico nas 5ªs séries do Ensino Fundamental.

Produção didático-pedagógica
Título: O papel do professor pedagogo na organização do trabalho pedagógico
na escola pública visando a melhoria da indisciplina acadêmica: Estudo e
Intervenção nas 5ª séries
Palavras-chave: professor; pedagogo; trabalho; indisciplina; violência
Resumo: Tem a finalidade de trazer subsídios teóricos para os professores e
pedagogos visando auxiliar e intervir sobre os problemas de indisciplina e
violência na escola pública. Organizado em 3 unidades: Indisciplina na Escola,
Violência, Indisciplina e Educação e Violência e Avaliação. A reflexão e o estudo
sobre a Indisciplina e Violência nas escolas públicas têm a intenção de sanar os
problemas oriundos de sala de aula. É um material pedagógico a ser trabalhado
coletivamente, com pedagogos e professores, através de grupos de estudos, de
forma dialogada e reflexiva e servirá de base para a implementação do projeto
de intervenção pedagógica na escola. Ao término de cada unidade será realizada
uma síntese geral, o qual poderá se constituir em material de apoio para as
atividades dos professores e pedagogos no cotidiano escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ESMERALDA TEREZINHA BOGDANOVICZ
ORIENTADOR: Rita de Cassia da Silva Oliveira
IES: UEPG
Artigo
Título: Os Valores que mediam a relação professor e aluno na escola.
Palavras-chave: auto-estima;respeito;solidariedade.
Resumo: O Professor deve ser um conquistador, um exemplo a ser seguido por
seus alunos.Para isso existe a necessidade de uma reflexão sobre sua prática

pedagógica, pois ele não é apenas um transmissor de conhecimentos.Ele deve
ser um mediador entre conteúdo, aluno e os valores que mediam essa
relação.As pessoas precisam de referenciais , principalmente daqueles que
sejam positivos. Se o aluno tiver estes exemplos também estará sendo
influenciado para ser um cidadão capaz de contribuir para um futuro melhor,
conquistar o seu espaço e sentir-se realizado como ser social.

Produção didático-pedagógica
Título: Os Valores que mediam a relação professor e aluno na escola
Palavras-chave: auto-estima;respeito;solidariedade.
Resumo: O Professor deve ser um conquistador, um exemplo a ser seguido por
seus alunos.Para isso existe a necessidade de uma reflexão sobre sua prática
pedagógica, pois ele não é apenas um transmissor de conhecimentos.Ele deve
ser um mediador entre conteúdo, aluno e os valores que mediam essa
relação.As pessoas precisam de referenciais , principalmente daqueles que
sejam positivos. Se o aluno tiver estes exemplos também estará sendo
influenciado para ser um cidadão capaz de contribuir para um futuro melhor,
conquistar o seu espaço e sentir-se realizado como ser social.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FANI APARECIDA HEBERLE PEREIRA
ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: DINAMIZANDO AS AULAS DO ENSINO NOTURNO EM BLOCOS
Palavras-chave: ensino médio noturno; jovem trabalhador; ensinar; aprender
Resumo: O objetivo deste trabalho é integrar alunos e professores no
desenvolvimento dos conteúdos e das atividades propostas no cotidiano escolar,
ajudando a diminuir o problema de fracasso escolar que tem gerado
preocupações no campo educacional. Através do estudo de alguns textos de
Paulo Freire e José Carlos Libâneo buscamos formas de compreender o ensinar
e o aprender como uma construção coletiva na escola, fazendo uma parceria
entre professores e alunos rumo a uma aprendizagem significativa, acreditando

que a educação deve ser base da mudança e que esta é indispensável para
resgatar a dignidade de todo ser humano. Com o vídeo Mestrado da Vida e o
filme Escritores da Liberdade procuramos mostrar a importância do papel do
educador no ambiente em que atua, mostrando que podemos fazer a diferença
como educadores e é possível os alunos saírem de uma condição de
marginalizados e oprimidos para a condição de real competência escolar, sendo
de conhecimento e educação. Almejamos que o presente artigo instigue a
reflexão dos profissionais envolvidos com a educação, na busca de práticas
alternativas, provocando uma reformulação no desenvolvimento das atividades
propostas e estimulando o resgate da vitalidade do ato de ensinar.

Produção didático-pedagógica
Título: Dinamizando as aulas do Ensino Noturno em Blocos de Disciplinas
SemestraisB
Palavras-chave: Ensino Médio em Blocos; parceria;mudanças
Resumo: Para que o aluno realmente aprenda precisamos encantá-lo e envolvêlo no processo ensino-aprendizagem, apresentando o conteúdo de forma que o
aluno interaja na aula, tornando-se sujeito da aprendizagem. Instigar o aluno na
busca de novas possibilidades de resposta, problematizando o conteúdo,
tornando-o interessante, levando o aluno ao prazer da descoberta da resposta,
tornado a aprendizagem prazerosa. Mas para que isso aconteça o professor
deve dominar com segurança o conteúdo a ser trabalhado, planejando suas
aulas de forma diversificada desafiando o aluno na busca de novas soluções.
Isso pode ser feito através de questionamentos bem elaborados, recortes de
filmes e vídeos, de jornais, de revistas, músicas e de sites educativos. Para que
assim o aluno tenha contato com outras fontes de informações, novos conteúdos
e com isso variar opiniões, fazendo dos recursos um aliado na aprendizagem,
ajudando-o a atingir o objetivo proposto. O Professor deve estar continuamente
inovando, revendo objetivos e conteúdos permitindo ao educando apresentar
suas próprias idéias e participar do processo educacional. O ensino em blocos
de disciplinas tem um diferencial: além da interdisciplinaridade entre as
disciplinas dos blocos afins, o professor pode trabalhar com um maior dinamismo
em suas aulas, devido ao tempo em contato com os alunos, despertando no
aluno maior interesse pelas atividades propostas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FATIMA APARECIDA DE SOUZA
ORIENTADOR: Silvia Alves dos Santos
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Educação do Campo: A Busca de Novas Alternativas que Viabilizem a
Permanência do Homem no Campo
Palavras-chave: Educação do Campo; Escola; Identidade; Protagonismo.
Resumo: O presente artigo visa apresentar uma Educação do Campo que vá
além dos muros da escola, pois “Os sujeitos do campo tem direito a uma
educação pensada, desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua
cultura e as suas necessidades humanas e sociais (PARANÁ/SEED, LIMA,
2006)”. Nasceu no seio dos movimentos sociais afirmando que educação é mais
do que escola: é a luta por permanecer na terra, por um trabalho digno, ter direito
de acesso à cultura, participar ativamente da política e defender o meio
ambiente. Partindo desses princípios é que vimos a necessidade de entrar nesse
processo de reflexão e análise sobre as práticas pedagógicas relacionadas à
Educação do Campo que parte de um currículo essencialmente urbano,
deslocado das necessidades e da realidade do campo e também sobre o
protagonismo, visto que às vezes é deslocado da classe de camponeses
organizados em movimentos sociais, para um continuum do que se entende por
educação rural. A Educação do Campo tem o papel de fomentar reflexões sobre
um novo projeto de desenvolvimento e fortalecer a identidade e autonomia dos
povos do campo, ajudando na compreensão de que a cidade não vive sem o
campo que não vive sem a cidade. O ponto básico das Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica nas Escolas do Campo é o reconhecimento de que as
pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela
oferecida a quem vive nas cidades. Esse reconhecimento compreende as
necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral desses
indivíduos.

Produção didático-pedagógica

Título: “Projeto político-pedagógico para uma Escola do Campo: construindo
caminhos para a gestão democrática”
Palavras-chave: Educação do Campo; Escola; Identidade; PPP.
Resumo: Neste Caderno Temático propomos um estudo sobre a importância da
participação da comunidade escolar na construção de um Projeto PolíticoPedagógico para uma escola do campo, visto ser um trabalho que exige o
comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo. Partindo do
princípio que é preciso educar o sujeito do campo garantindo-lhe o direito ao
conhecimento, à ciência e à tecnologia, sem deixar de lado seus valores, cultura
e identidade, e diante da insatisfação de professores, equipe e direção, vimos a
necessidade de entrar nesse processo de reflexão e análise sobre práticas
pedagógicas relacionadas à Educação do Campo, visto que nossa prática ainda
sustenta um currículo urbanizado. Esse trabalho visa identificar no discurso dos
sujeitos do campo (pais, alunos) quais as suas expectativas em relação à escola;
Proporcionar aos professores vinculados a educação do campo formação
continuada no ambiente de trabalho, por meio de estudos, pesquisas e debates;
e Contribuir para a ampliação do entendimento sobre educação do campo no
município de Bandeirantes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FATIMA APARECIDA GRANDI
ORIENTADOR: ALINE PEREIRA LIMA
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: As relações entre o professor e a internet como instrumento de pesquisa
para a sua prática docente
Palavras-chave: Internet; Pesquisa; Prática docente; Formação de Professores.
Resumo: Dada as preocupações vivenciadas pelo atual momento com a
constante reinvenção das novas Tecnologias da Informação e comunicação
(TIC) este trabalho visou compreender as relações que os professores da
educação básica estabelecem com a internet como instrumento de pesquisa
para sua prática docente. Para isso, utilizaram-se procedimentos investigativos
próprios da pesquisa qualitativa. Considerando que a Internet se constitui em

recurso didático potencial para a realização de pesquisas cientificas, colocando
as informações em movimento, universalizando o acesso ao conhecimento e que
a pesquisa é elemento crucial na formação do profissional da educação buscouse ainda, num curso de extensão, (re) significar o conhecimento científico por
meio da metodologia de pesquisa e viabilizar essa prática no cotidiano escolar.
Os resultados da pesquisa realizada com os professores de uma escola estadual
do município de Campo Mourão mostraram que os mesmos até conhecem a
internet e a reconhecem como um importante recurso, no entanto, possuem
algumas dificuldades ao utilizá-la e suas potencialidades não são exploradas.
Pesquisar na internet e fazer dessa um recurso pedagógico eficiente mostrou-se
uma habilidade complexa a ser construída pelo professor e que depende
também de investimentos dos órgãos governamentais com ações direcionadas
a efetivar a inclusão digital e inserir o uso da tecnologia nas atividades do
cotidiano escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: As relações entre o professor e a internet como instrumento de pesquisa
para sua prática docente.
Palavras-chave: Pesquisa; Internet; Formação de Professores; Educação
Básica
Resumo: A partir do estudo das relações estabelecidas entre o professor da
escola básica e a pesquisa, buscar-se-á, através de um processo de formação,
evidenciar aos professores participantes a pesquisa como elemento crucial na
formação inicial e continuada do profissional da educação. Da mesma forma, ao
perceber o lugar que a internet ocupa na pesquisa para a formação e pratica
docente, promover-se-á situações formativas que afirmem a internet como uma
ferramenta possível e relevantes na realização da pesquisa

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FLORINDA SILVA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Carmen Celia Barradas Correia Bastos
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: Avaliação escolar: das possibilidades de realização às práticas de
superações
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Escola.
Resumo: Dentre os processos didáticos realizados na escola, o que mais se dá
ênfase é a prática dos professores ao realizarem avaliação do ensino e da
aprendizagem, para obterem com resultado, o rendimento escolar na forma de
boletins dos alunos de acordo com o regime: bimestral, trimestral ou semestral.
A partir deste contexto, o presente artigo contém a reflexão final sobre a proposta
de estudo, a pesquisa de campo e a intervenção na realidade escolar, decorrente
da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE Turma
2010, no que se refere a prática da avaliação no processo de ensino e
aprendizagem. Considerando as transformações sociais no contexto mundial e
brasileiro, em específico no Estado do Paraná por um período de
aproximadamente vinte e um anos; a história da educação, das linhas
pedagógicas e das políticas nos níveis Estadual e Federal, o presente estudo se
localizou no contexto escolar, do Colégio Estadual Jardim Consolata Cascavel/PR onde foi realizada uma pesquisa de campo sobre a avaliação do
ensino-aprendizagem, com o objetivo de conhecer a dinâmica do processo com
os/as professores (as) pedagogas e diretores(as), e posteriormente a
intervenção na realidade escolar com a elaboração e execução da produção do
material didático e a implementação do grupo de reflexão/estudos na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Unidade Didática: Passos para o uso da avaliação como instrumento para
aprender e desenvolver.
Palavras-chave: avaliação diagnóstica; pesquisa; avaliação; problematização
Resumo: A unidade didática (passos para o uso da avaliação como instrumento
para aprender e desenvolver) se justifica pela ação educativa de reflexão e
estudos com base na metodologia da problematização em que parte da realidade
vivida em que faz o estudo da mesma e volta à realidade com ações superadoras
da problemática levantada, propiciando o contato dos professores e professoras
com o objeto temático; avaliação na teoria e na prática oportunizando-os a dispor
e produzir um acervo de saberes teórico-prático com fim de orientar e/ou
reorientar a prática pedagógica das escolas, dos profissionais da rede pública

estadual. Portanto, objetiva ser e se fazer em mais um subsídio, tanto para sua
formação, como em sua atuação docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR
ORIENTADOR: ELIAS CANUTO BRANDAO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Função Social e Pedagógica da escola
Palavras-chave: função social da escola; ensino de qualidade; formação
pedagógica.
Resumo: O presente artigo estuda a função social da escola, tendo como
referência teórica estudiosos do tema. É resultado de estudos e reflexões da
temática e da realização de um curso de capacitação desenvolvido com os
profissionais e representantes dos segmentos escolares do Colégio Estadual
Lysímaco Ferreira da Costa – Ensino Fundamental e Médio do município de
Paranapoema – Paraná, como etapa final das atividades propostas e realizadas
no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – 2010, da Secretaria de
Educação do Estado do Paraná. Escolhemos como tema a função social da
escola, por entendermos que todo profissional da educação deseja melhorar sua
prática pedagógica e participar de uma educação de qualidade. No decorrer da
implementação, aprofundamos os conhecimentos que envolvem a educação
escolar, conhecendo a trajetória da função social da escola e a proposta que
consta nos documentos escolares, visando contribuir para um processo
educativo eficiente.

Produção didático-pedagógica
Título: Estudos e reflexões - Função social da escola - Podemos contribuir para
sua efetivação.
Palavras-chave: Função social da escola; ensino de qualidade; formação;
trabalho coletivo.
Resumo: O presente caderno pedagógico apresenta a proposta de um curso de
capacitação, a ser ofertado aos funcionários e membros dos segmentos

escolares do Colégio Estadual Lysímaco Ferreira da Costa do município de
Paranapoema, objetivando estudar a função social e pedagógica da escola,
visando melhorar a qualidade do ensino, tendo como base alguns referenciais
teóricos: a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
e Diretrizes e Orientações do Estado do Paraná e idéias de alguns teóricos
educacionais, visando o desenvolvimento do conhecimento e da consciência da
importância da contribuição de cada um para a realização de um trabalho
coletivo, a fim de desenvolver um ensino de qualidade, que desempenhe com
sucesso a função social da escola. Propõe também analisar os documentos
oficiais da escola, verificando o que e em qual perspectiva pedagógica estão
propostos, assim como os resultados obtidos a fim de realizar propostas de
ações e trabalhos coletivos para o desenvolvimento de um ensino de qualidade.
O curso de capacitação terá duração de 32 horas, dividido em 6 encontros de 4
horas presenciais, e 8 horas não presenciais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: FRIDA IENSEN DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Sandra Regina Ferreira de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: O Jogo no processo de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: jogos,lúdico,aprendizagem,motivação.
Resumo: Neste artigo apresentaremos reflexões sobre o processo de
implementação na escola do Projeto “O Jogo no Processo Ensino e
Aprendizagem”. O objetivo foi buscar alternativas metodológicas para motivar as
aulas. Optamos pelo uso dos jogos. Sabemos que o jogo é uma estratégia de
ensino, na qual o aluno aprende de forma lúdica e também desperta o espírito
de

cooperação,

socialização,

respeito

e

amizade.

Utilizamos

como

fundamentação teórica, principalmente, os estudos do pesquisador e professor
Lino de Macedo que segue a linha construtivista. As atividades elaboradas
podem ser utilizadas por professores e pedagogos, que desejam tornar a escola
um lugar mais agradável, prazeroso e menos cansativo para se ensinar e
aprender. O artigo está dividido em três partes: primeiro destacamos a

importância dos jogos no processo de aprendizagem. Segundo, apresentamos
aspectos importantes vivenciados no processo de implementação do projeto na
escola e, por fim, analisamos alguns jogos elaborados e a importância dos
mesmos no processo de ensino e aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: O Jogo no processo ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Jogos, Lúdico, Aprendizagem, Motivação
Resumo: A presente Produção Didática está voltada para o uso de jogos
destinado aos professores e pedagogos. Estudaremos alguns pesquisadores
que incentivam o uso dos jogos destacando a a importância de trabalhar o lúdico
no cotidiano escolar. O jogo proporciona uma aprendizagem eficiente, raciocínio
rápido, na interpretação, na socialização e no respeito ás regras. O jogo é uma
estratégia de ensino na qual o aluno tem prazer em aprender e o professor pode
alcançar sucesso em suas aulas, tornando-as motivadoras. Por meio das
atividades aqui propostas o professor pode reforçar os conteúdos e trabalhar o
espírito de competição e a cooperação. Os jogos apresentados neste material
didático, podem ser adequado a todas as disciplinas e conteúdos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GIANNE SILVA STORI
ORIENTADOR: Elenice Parise Foltran
IES: UEPG
Artigo
Título:
Palavras-chave:
Resumo:

Produção didático-pedagógica
Título: Formação de Professores em Educação a Distância - Abordagens no
Espaço do Conhecimento
Palavras-chave:

formação

de

professores;Ead;

professores,tutoria, ambientes virtuais de aprendizagem

formação

de

Resumo: O presente estudo procura entender como se dá a construção do
conhecimento na formação continuada de professores na Modalidade de
Educação a Distância e, através do conhecimento dessa proposta, qual a ação
do professor-tutor nos ambientes virtuais de aprendizagem e como aproveitar
esses conhecimentos em outras modalidades de ensino buscando um
estreitamento das tecnologias digitais com a prática docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GILDA MARIA CARNEIRO AZILIERO DUDA
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CORSO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO
NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ENTRE AS DISCIPLINAS
DA BASE NACIONAL COMUM E DISCIPLINAS TÉCNICAS NO ENSINO
MÉDIO INTEGRADO
Palavras-chave:

Ensino

Médio

Integrado.

Organização

do

Trabalho

Pedagógico. Formação Continuada. Proposta Curricular Integrada.
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar uma reflexão de uma
das etapas da a integralização do PDE – Programa de Desenvolvimento
Educacional – 2010, que se trata do Projeto de Intervenção Pedagógica, o qual
teve como público alvo os profissionais que atuam como professores no Ensino
Médio Integrado do Centro Estadual Florestal de Educação Profissional
Presidente Costa e Silva do município de Irati no Estado do Paraná. A
intervenção deu-se sob a forma de curso de extensão, com certificação pela
UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste. A intenção desta forma
de intervenção pedagógica foi a de proporcionar, em meio ao grande acúmulo
de trabalho que recai sobre o professor, uma oportunidade para a reflexão a
cerca da organização do trabalho pedagógico no cotidiano da escola, em
especial, sobre a proposta curricular integrada. Tendo como material de apoio o
Caderno Temático elaborado pela professora PDE, e como metodologia a leitura
e discussão dos textos do caderno, essa formação continuada teve como
objetivo o aprofundamento teórico-científico em relação à integração curricular

prevista na proposta curricular da SEED/PR. Durante o curso, tendo em vista a
efetiva participação e grande interesse por parte dos cursistas, constatou-se a
validade deste tipo de iniciativa como forma de melhoria na qualidade pretendida
no trabalho pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: A Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino Médio Integrado
Palavras-chave: Organização; Trabalho Pedagógico; Ensino Médio; Currículo
Integrado
Resumo: O presente projeto partiu das dificuldades encontradas no cotidiano da
escola em relação a integração curricular. Após o estudo teórico sobre o assunto
será implementado na escola um projeto de extensão com o objetivo de
contribuir para a efetivação da proposta curricular integrada. Os objetivos que se
pretende alcançar são: Geral: Avaliar os benefícios que a intervenção
pedagógica, como formação continuada, poderá trazer para a mediação do
trabalho pedagógico e para a efetivação da proposta curricular integrada.
Específicos: Diagnosticar as principais dúvidas; Fomentar a criação de um grupo
de estudos; Promover momentos de leitura sobre o assunto; Implantar um
sistema de comunicação permanente dentro da escola para a socialização das
boas práticas sobre a integração curricular.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GILDETE FERNANDES DE OLIVEIRA SOUCEK
ORIENTADOR: Rosangela Aparecida Volpato
IES: UEL
Artigo
Título: Interações na Escola e o Papel do Pedagogo Frente a Indisciplina
Palavras-chave: Indisciplina, Pedagogo, Interação, Escola
Resumo: Neste artigo, refletimos sobre a temática: A Interações na Escola e o
Papel do Pedagogo frente à Indisciplina, a partir da Teoria de Piaget sobre o
desenvolvimento moral. Propomos a refletir sobre a necessidade do
envolvimento coletivo docente, articulado pelo pedagogo e como a intervenção
é estabelecida na escola. Percebe-se a angústia dos pedagogos quanto ao seu

papel e a gestão democrática, com relação a problemática em questão e as
concepções que cercam a disciplina\\indisciplina escolar, que ainda encontramse

enraizadas

no

modelo

tradicional,

e

aos

conceitos

de

autoridade\\autoritarismo. A partir das considerações apontadas, acredita- se na
prática reflexiva teórica- metodológica como ferramenta eficiente para
fundamentação do trabalho educativo, revisão de conceitos e posturas
educacionais e a superação das dificuldades na prática pedagógica, construindo,
assim, uma dinâmica das relações professor – aluno e, conseqüentemente,
melhorias na qualidade do trabalho pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: INTERAÇÕES NA ESCOLA E O PAPEL DO PEDAGOGO FRENTE A
INDISCIPLINA
Palavras-chave: INTERAÇÕES;ESCOLA;INDISCIPLINA;PEDAGOGO.
Resumo: Apresento a temática sobre: As Interações na Escola e o Papel do
Pedagogo Frente a Indisciplina. A partir da Teoria de Piaget, sobre o
desenvolvimento moral, como o modo de intervenção é estabelecido na escola.
Sente-se a angústia dos pedagogos quanto ao seu papel e a gestão
democrática, com relaçao á problemática em questão e as concepções que
acerca a disciplina\\indisciplina escolar, que ainda se encontra enraizada no
modelo tradicional, e os conceitos de autoridade\\autoritarismo. Buscamos
promover a prática reflexiva, fundada em bases teóricas que promova a
construção de saberes e revisão de conceitos em uma transformação
pedagógica

através

de

estudos

teóricos

e

compreensão

dos

fatos,

redimencionando a nossa prática pedagógica, com o compromisso de quem se
propõe a trabalhar com a educação

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GIOVANA KARLA ZAN
ORIENTADOR: Maria Lidia Sica Szymanski
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: O CONSELHO DE CLASSE: em busca da socialização do saber
historicamente acumulado
Palavras-chave:

Conselho

de

Classe;

Ensino

Fundamental;

Ensino-

Aprendizagem.
Resumo: Este artigo reflete sobre uma pesquisa indagando a concepção e a
prática no Conselho de Classe, relatada por 39 professores pedagogos,
integrantes do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, turma 20102011, os quais representavam vinte e seis municípios que compõem os seis
Núcleos Regionais de Educação da região Oeste e Sudoeste do Paraná. Baseiase no que é proposto pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná – SEED,
que alerta sobre a necessidade de uma Educação que possibilite ao aluno ser
contemplado como um todo. Constatou-se, entretanto, que a efetivação do
Conselho de Classe apresenta-se, ainda nos dias atuais, envolta em
contradições,

sendo

polêmica

e

complexa,

acontecendo

de

maneira

fragmentada, com ênfase no individual, o que resulta em um Conselho de Classe
classificatório

e

excludente,

evidenciando-se

dessa

forma

as

suas

artificialidades. Os resultados da pesquisa de campo foram discutidos e
fundamentaram um processo de intervenção objetivando a ressignificação do
Conselho de Classe do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone. Cumpre
salientar que não são apresentadas receitas prontas, mesmo porque elas não
existem, mas é no coletivo escolar que se articula o fazer pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: O Conselho de Classe: Em busca da socialização do saber
historicamednte acumulado
Palavras-chave: Avaliação. Ensino/aprendizagem. Conselho de Classe.
Resumo: Visto que a filosofia das escolas públicas alerta a respeito da
necessidade de uma Educação que possibilite ao aluno ser visto como ser social
e portador de identidade própria, contemplado como um todo e não como
fragmento de um individualismo classificatório e excludente, é indiscutível a
necessidade e a obrigatoriedade de uma postura consciente por parte dos
professores no processo do Conselho de Classe, voltado para a aprendizagem.
O Conselho de Classe é um momento para pensar nos processos de
ensino/aprendizagem e na avaliação e salientar que a verdadeira função do

Educador é oportunizar ao aluno plena consciência dos seus deveres e dos seus
direitos e o acesso e a apropriação do conhecimento historicamente acumulado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GISLAINE BLAZELIS
ORIENTADOR: Marta Sueli de Faria Sforni
IES: UEM
Artigo
Título: DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONHECIMENTO CIENTÍFICO E
Palavras-chave: Ensino. Apropriação. Conhecimento Científico.
Resumo: Este artigo é uma síntese do trabalho realizado ao longo da
participação da autora no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE.
Foram elaborados um projeto, um material didático e implementação desse
material numa escola pública da rede estadual de ensino do Estado do Paraná.
O tema trabalhado foi “Desenvolvimento Humano, Conhecimento Científico e
Organização do Ensino”. Este trabalho discute a função principal da escola, a
transmissão de conhecimento científico com apoio na Pedagogia HistóricoCrítica e na Teoria Histórico-Cultural. Partiu da constatação de que a qualidade
de ensino nas instituições públicas tem sido insatisfatória, como revelam os
dados de avaliações externas, realizadas em âmbito nacional. A conclusão
destaca a importância de professores e pedagogos terem claro o seu papel de
organizadores e promotores da apropriação de conceitos científicos pelos
estudantes, planejando adequadamente as atividades de ensino e os seus
encaminhamentos de acordo com o PPP: Projeto Político Pedagógico, a PPC:
Proposta Pedagógica Curricular de cada disciplina, assumindo, realmente, esse
documentos como a base para a construção do PTD: Plano de Trabalho Docente
e de continuidade de estudos pelos profissionais envolvidos na educação, além
de proposição de políticas públicas que garantam condições físicas e materiais
que ofereçam suportes adequados às práticas educativas permitindo, assim, que
a escola exerça o papel que lhe cabe na formação intelectual dos estudantes.

Produção didático-pedagógica

Título: Desenvolvimento Humano, Conhecimento científico e Organização do
Ensino
Palavras-chave:

Teoria

Histórico-Cultural;

desenvolvimento

humano;

conhecimento científico; organização do ensino.
Resumo: Esta Unidade Didática contempla um estudo sobre o resgate de se
trabalhar com o conhecimento científico na escola, com base em uma teoria que
dá ênfase ao processo educacional ao ser humano como possibilidade de
desenvolvê-lo e aprimorá-lo para atuar de forma consciente na sociedade em
que vive. Este trabalho tem a intenção de refletir, por meio de leituras sobre a
função da escola de ensinar os conhecimentos científicos de modo que elevem
o pensamento humano. Não se tem, nos limites desta produção didáticopedagógica, a pretensão de esgotar tal assunto, mas de destacar alguns
aspectos que podem contribuir para se pensar que tipo de ação docente se faz
necessária tendo em vista tal finalidade formativa. Desta forma, procuramos
nesta unidade didática, abordar alguns subsídios da Teoria Histórico- Cultural,
presentes na obra de seu principal exponte – Vygotsky, que vem nos trazer uma
grande contribuição para a compreensão do processo educacional e repassá-lo
aos professores, pedagogos, enfim comunidade escolar do Colégio Estadual Dr.
Gastão Vidigal, por meio de um curso de extensão propiciado pela professora
PDE e IES UEM, sobre a coordenação do orientador, enfatizando o aspecto
conceitual da apropriação dos conhecimentos científicos e formação dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GISLENE LUCIA BARZOTTO
ORIENTADOR: Caroline Machado Cortelini Conceicao
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Pedagogo como articulador da prática pedagógica
Palavras-chave: Função do Pedagogo; Apoio Pedagógico; Prática Educativa
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar uma experiência
desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, no período
de 2010/2012, sintetizando as ações desenvolvidas no projeto de intervenção
pedagógica realizado no Colégio Estadual Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas

– Ensino Fundamental e Médio, intitulado “Apoio Pedagógico ao Professor na
Organização da Prática Docente”. O trabalho tem como proposta refletir sobre
as funções do Pedagogo nas Escolas Públicas do Estado do Paraná, discutindo
a necessidade de desenvolver propostas, alternativas, sugestões no intuito de
promover o desenvolvimento e o aprimoramento do trabalho pedagógico escolar
junto aos professores. Este projeto visa um estudo das possibilidades de
realização de apoio pedagógico ao professor na organização de sua prática
pedagógica na escola e programar ações nessa perspectiva. A implementação
pedagógica envolveu a Direção, Equipe Pedagógica e Professores da escola.
Os resultados apontaram que o trabalho desenvolvido pelo pedagogo
juntamente com o professor se faz necessário nas escolas contribuindo para a
melhoria do ensino – aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Apoio pedagógico ao professor na organização da prática docente.
Palavras-chave: Função do Pedagogo; Apoio Pedagógico; Prática Pedagógica.
Resumo: A proposta de implementação do projeto de intervenção pedagógica é
envolver Direção, Equipe Pedagógica e Professores do Colégio Estadual Dr.
Mário Augusto Teixeira de Freitas - EFM Gestão Democrática, Papel do
Pedagogo, Formação Continuada, Plano de Trabalho Docente e Ensinar e
Aprender: Dificuldades e Possibilidades, favorecer aos Profissionais da
Educação para um maior comprometimento em relação as suas atribuições.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: GIZELIS MARIA DIAS
ORIENTADOR: Maria Antonia de Souza
IES: UEPG

Produção didático-pedagógica
Título: Evasão no Ensino Médio Noturno: um desafio a ser superado
Palavras-chave: Frequência - revrovação- Evasão
Resumo: Sabe-se que a evasão escolar é uma das inquietações do Ensino
Médio. Este trabalho de pesquisa está centrado no tema Evasão Escolar do

Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Professor Eugênio Malanski de
Ponta Grossa. Percebe-se que os alunos encontram dificuldade de conciliar a
escola com outras atividades, o que gera altos índices de reprovação e evasão.
Pretende-se analisar quais são estas dificuldades. Surge portanto, a
necessidade de pesquisar sobre o assunto, para que se tente identificar e
minimizar as causas de desistência dos alunos. Para tanto, será realizada com
os alunos do 1º ano do Ensino Médio Noturno, coleta e análise de dados para
verificar a porcentagem de alunos reprovados e evadidos, bem como as causas
de evasão. Espera-se com esse trabalho traçar metas e estratégias de ação que
possibilite buscar alternativas para minimizar este problema que é a evasão e
repetência.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: HELENA LUCINI
ORIENTADOR: Jussara Isabel Stockmanns
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR PEDAGOGO NO PROCESSO DO
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCOLA
Palavras-chave:

Planejamento;

Projeto

Político

Pedagógico;

Ensino;

Aprendizagem
Resumo: Este trabalho oferece informações a respeito do Planejamento
Participativo e do Projeto Político Pedagógico e as suas funções na escola.
Pretende-se com esse estudo compreender as dificuldades ou barreiras que os
professores encontram ao planejar suas aulas. Percebe-se que o plano é
construído mecanicamente, padronizado e sem vida, sem espaço para reflexões
sobre os conteúdos desenvolvidos, sobre a realidade social e sem embasamento
no Projeto Político Pedagógico e a mediação do professor pedagogo. Entendese que estes documentos sejam norteadores de um processo importante,
auxiliando todo o trabalho educativo no interior da escola e, portanto, devem ser
elaborados com a participação de todos os envolvidos nesse processo. A escola,
não pode, nem deve deixar cair na rotina ações que fazem parte do ensinoaprendizagem. O Planejamento é um espaço de trabalho coletivo em que os

educadores podem criar, trocar ideias, renovar, construir e reconstruir aquilo que
necessitam para ensinar. Os educadores aprenderam que o trabalho pedagógico
na escola deve ser flexível e mutável. O desenvolvimento das atividades
propostas levou os professores a refletirem e a aperfeiçoarem sua práxis,
principalmente no que concerne a elaboração do Planejamento, Projeto Político
Pedagógico e dos Planos de Aula, além de outros documentos importantes para
processo ensino-aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A mediação do professor pedagogo no processo do planejamento
participativo na escola
Palavras-chave: Planejamento; Ensino; Aprendizagem
Resumo: Este caderno temático oferece sugestões, e debates sobre o
planejamento

participativo,

o projeto político

pegagogico, unidades e

importancias no espaço escolar e observação dos marcos: situação, conceitual
e operacional na elaboração dos planos de aula. Além disso, esse material
oferece subsídios para que os professores busquem no PPP auxilio para
melhorar sua praxis educativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: HELIANA BORGES DE PAIVA PONTES
ORIENTADOR: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER
IES: UFPR
Artigo
Título: Pensando a indisciplina no Contexto Escolar
Palavras-chave: Indisciplina; família; escola-comunidade, ECA
Resumo: Este artigo procurou, com base em pesquisa teórica e de campo,
analisar as causas e consequências da indisciplina escolar, perpassando pelas
questões familiares, as relações professor-aluno e professor conhecimento, bem
como a organização escolar e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
Enfatizou-se a necessidade de pensar a escola na sua relação com a família e
a comunidade em que está inserida.

Produção didático-pedagógica
Título: Construindoa disciplina no espaço coletivo da escola
Palavras-chave: coletivo, envolvimento, participação, superação, reflexão,
sugestões e ações.
Resumo: Diante das dificuldades de lidar com a indisciplina escolar e após ter
buscado embasamento teórico, percebemos a necessidade de repensar e
planejar as ações escolares com o envolvimento de todos os segmentos da
escola, com ênfase no professor e suas metodologias, nas ações que serão
desenvolvidas para a superação da indisciplina e prestar esclarecimento sobre
o ECA e falar das responsabilidades dos pais na formação de seus filhos, criando
momentos para repensar o seu papel com o auxílio de técnicos e professores.
Proporcionar momentos de reflexão entre professores e equipe pedagógica para
avaliar as suas metodologias e proposta pedagógica e finalmente convocar os
alunos para dar sugestões nas ações que deverão ser desenvolvidas.
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Artigo
Título: GESTÃO ESCOLAR E A ABORDAGEM DO TEMA EVASÃO EM
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Gestão Educacional; Evasão Escolar; Ensino Médio Noturno.
Resumo: Este artigo discute as causas da evasão escolar no ensino médio
noturno e as possibilidades de trabalho pelo gestor educacional na identificação
e estabelecimento de estratégias, junto a comunidade escolar, para a diminuição
de índices de evasão em escolas de ensino médio. Aborda resultados de uma
pesquisa desenvolvida junto ao Projeto de Implementação Pedagógica intitulado
Gestão Escolar e a Abordagem do Tema Evasão nas Escolas de Ensino Médio,
em uma escola pública do município de Altamira do Paraná, no período de julho
a dezembro de 2011, por meio da realização de atividades integrantes do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (SEED). No desenvolvimento do Projeto, buscou-se

estudar o tema evasão escolar no ensino médio noturno, por meio da leitura de
materiais bibliográficos, como de Arroyo (2006), Frigotto (2004), Krawczyk
(2009), Kuenzer (2009), Oliveira (2004), Marchesi (2004), Corti e Freitas (2010)
e Saviani (2005), e pesquisar a situação e as causas da evasão nas salas de
ensino médio noturno de um colégio do município de Altamira do Paraná, a partir
de entrevistas e questionários direcionados à alunos, professores e
coordenadores pedagógicos, bem como da verificação de documentos da
escola. É importante que a escola e os profissionais da educação direcionem
atenção à realidade da evasão nas escolas de ensino médio e busquem
alternativas para o conhecimento e diminuição desses índices, preocupando-se
não apenas com as condições de ingresso do aluno na escola, mas também com
sua permanência. O ensino médio noturno possui especificidades e
necessidades próprias, que precisam ser consideradas na organização escolar.
Para a efetivação do ensinar e do aprender na escola, o gestor educacional e o
professor devem articular caminhos que favoreçam a busca e a consolidação de
uma trajetória educativa que permita reorganizar e democratizar os espaços
educativos, levando em conta o contexto da escola atual e o da escola desejada.

Produção didático-pedagógica
Título: Gestão Escolar e a Abordagem do tema Evasão em escolas de Ensino
Médio.
Palavras-chave: Gestão Educacional; Evasão Escolar; Ensino Médio Noturno.
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva apresentar considerações sobre
Evasão escolar em escolas do ensino médio noturno. A evasão escolar
históricamente tem se caracterizado como um assunto presente em debates e
reflexões no âmbito da educação pública brasileira. Na atualidade ocupa espaço
de relevância no cenário das políticas públicas e da educação em particular. O
getor educacional, em conjunto com a comunidade escolar, no âmbito da escola,
pode promover estratégias para a identificação da situação, das causas,
consequencia e prevenção da evasão escolar. É importante que a escola e os
profissionais da educação direcionem atenção à realidade da evasão escolar nas
escolas de ensino médio e busquem alternativas para o conhecimento e
diminuição desses índices, preocupando-se não apenas com as condições de
ingresso de alunos na escola, mas também com a sua permanência.
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Artigo
Título: CONSELHO ESCOLAR: LIMITES E POSSIBILIDADES
Palavras-chave: Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho Escolar,
participação.
Resumo: RESUMO O presente artigo apresenta as análises feitas a partir do
projeto de intervenção que problematizou a atuação do conselho escolar do
Colégio Estadual Vicente Rijo-EFMP. A gestão democrática, na concepção dos
professores e funcionários do colégio, contribui para mostrar a importância do
trabalho coletivo e da participação de todos os segmentos da escola, com o
objetivo de alcançar a educação de qualidade almejada por todos. A escolha dos
membros dos Conselhos escolares deve ser pautada na efetiva participação: o
importante é a representatividade, a disponibilidade e o compromisso. Também
é importante consultar e dar voz aos representantes dos segmentos da escola.
O Conselho Escolar é um espaço de participação, e, portanto, propicia o
exercício político. Seus representantes refletem a pluralidade de interesses e
visões que existem entre os diversos segmentos envolvidos, levando a ações
mais legitimadas e maior transparência nas decisões coletivas tomadas

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho Escolar: Limites e Possibilidades
Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Conselho Escolar
Resumo: Este artigo discute as dificuldades e as possibilidades encontradas na
efetivação

do

conselho

escolar.

Busca

contribuir

para

proporcionar

conhecimento teórico sobre o tema. O referencial teórico foi pautado em autores
que abordam a gestão democrática e os mecanismos para sua efetivação. Por
meio da participação da comunidade escolar na organização do trabalho
pedagógico, seguindo assim os princípios da gestão democrática, a escola pode
contribuir para auxiliar no processo contínuo de construção de uma sociedade

mais democrática. A criação de um conselho escolar onde todos as categorias
da escola estejam presentes e operantes contribui para descentralizar o poder
escolar. A participação numa gestão democrática que envolva toda comunidade
escolar, contribui para fortalecer o sentimento de pertencimento e aprimorar o
compartilhamento de responsabilidades sobre a organização do trabalho
pedagógico. O conselho escolar precisa ser visto como instrumento para a
formação do sujeito político e sua ação permeia a intenção explicitada no projeto
político-pedagógico.
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Artigo
Título: Motivação e Aprendizagem na Escola: Concepções de Alunos e
Professores
Palavras-chave: \"motivação\";\"aprendizagem\";\"adolescência\"
Resumo: Este artigo apresenta dados de pesquisa de caráter exploratório
realizada com alunos de uma turma de oitava série de uma escola estadual do
município de Curitiba, Pr. e com seus professores. Foram levantadas as
concepções de alunos e de seus professores sobre adolescência, motivação,
aprendizagem BM como sobre a relação dos jovens e a escola. Os processos
metodológicos utilizados com os alunos incluíram: questionário de múltipla
escolha e dinâmicas de grupo com temas relacionados à adolescência e à
escola. Os processos metodológicos utilizados com os professores incluíram
leitura e debate de textos sobre motivação e adolescência; discussão sobre as
respostas do questionário realizado com os alunos e dinâmicas de grupo com
temas: motivação e adolescência. As concepções dos alunos corroboram o que
a literatura de referencia afirma sobre adolescentes. As concepções dos
professores contradizem a literatura consultada e vão de encontro às
concepções dos alunos sobre eles mesmos.

Produção didático-pedagógica

Título: A Falta de Motivação e de Interesse Escolar dos Alunos de 8ª Série do
Ensino Fundamental - Um Desafio para os Educadores
Palavras-chave: motivação; adolescentes; escola; formação de professores
Resumo: Este Caderno Pedagógico, elaborado para atender uma das
exigências do Programa de Desenvolvimento Educacinal-PDE- tem por objetivo
trabalhar com professores e alunos de 8ª série do Ensino Fundamental questões
relacionadas à falta de motivação e de interesse escolar dos alunos bem como,
à maneira como adolescentes de escola pública compreendem o que é aprender
e o papel da escola e do conhecimento para sua formação e vida futura. O tema
motivação na perspectiva da escola e da aprendizagem tem se apresentado
como objeto de preocupação e de indagação, não só para educadores como
também, para psicólogos, o que se encontra relatado em livros e trabalhos
acadêmicos. Tal fenômeno representa um grande desafio ao estabelecimento
de metas e práticas pedagógicas que correspondam ao sucesso do processo
ensino-aprendizagem. O trabalho proposto neste Caderno Pedagógico busca a
reflexão e o estudo por parte dos professores sobre o tema da motivação escolar
- à luz de alguns referenciais teóricos - no período da adolescência. Com a
implementação das atividades investigativas, o que se pretende é compreender
o significado da aprendizagem na perspectiva dos alunos, a relação que eles
estabelecem com o saber escolar da forma que é veiculado, descobrir suas
necessidades educacionais, as concepções e idéias que têm sobre a escola,
suas preferências e as relações construídas nesse espaço educacional.
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Artigo
Título: CAUSAS DA EVASÃO NA EJA
Palavras-chave: Educação–trabalho- cultura – Inclusão – Identidade
Resumo: O processo de educação de jovens e adultos é antes de tudo uma
forma de retorno às origens ao sistema educacional, na qual importante parcela
da população desamparada pelo contexto social a que foram inseridos, não

tiveram as condições necessárias para a escolarização no período regular de
ensino. Os motivos que levaram a esta exclusão temporária, são os mais
variados, porém é incontestável destacar que, as dificuldades encontradas por
esta população também influíram em sua formação e assimilação social e no
trabalho. A EJA é uma modalidade de ensino, que busca resgatar não somente
o conhecimento, mas também as condições necessárias para o resgate social.
Por essa razão é importante afirmar que seu retorno ao contexto educacional
deverá ser realizado de forma harmônica, ou seja permitindo que esta clientela
tenha as condições de adaptação necessária,quanto ao seu desenvolvimento
pedagógico ou quanto ao seu aspecto de integração,no intuito de devolver a este
segmento social,a sua auto-estima e o respeito necessário para que se sintam
incluídos como partícipes do processo educativo, construindo desta forma um
alicerce seguro para a continuidade de seus estudos em um contexto de desafios
e envolvimento com atividades pedagógicas especialmente adaptadas a sua
função social,através de conteúdos relacionados ao trabalho,e as suas vivências
culturais.
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Título: CAUSAS DA EVASÃO E DESISTÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVEM E
ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL .
Palavras-chave: Exclusão; trabalho; ensino; evasão; modalidade.
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo conhecer aspectos sociais,
históricos e pedagógicos da educação de Jovens e Adultos, a partir de sua
formação e cultura, sob uma forma de conhecimento das diversas faces que
compõem o ensino da EJA no Brasil. Para isto, este material didático é formado
por capítulos que sintetizam os diversos contextos relacionados as condições
que influem no desenvolvimento desta modalidade de ensino. Por outro lado é
importante destacar que a evolução histórica da EJA, foi realizada sob um
contexto similar a formação e ao desenvolvimento das classes populares que
são a base da sociedade e a clientela natural da Educação de Jovens e Adultos.
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Artigo
Título: NOSSOS ENCONTROS, NOSSOS OLHARES: A ORGANIZAÇÃO
METODOLÓGICA DA AULA NA PERSPECTIVA DO MÉTODO DIALÉTICO DE
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO.
Palavras-chave: Aula; Conjunto de Reflexões; Processo Dialógico de Produção
de Significações.
Resumo: O presente artigo é parte integrante do processo de formação
continuada desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná,
através do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Consiste assim,
em um recorte do conjunto de reflexões que desenvolvemos a partir dos
encontros propostos e realizados no trabalho de implementação didáticopedagógica. Abordam-se aqui as possibilidades de mudança no olhar da/sobre
a prática pedagógica docente, a partir de leituras, reflexões e conclusões por
professores em um contexto caracterizado pelo processo dialógico de produção
de significações sobre a organização metodológica da aula. Para tanto,
utilizamos referenciais teóricos cujo arcabouço conceitual fundamenta-se na
concepção dialética do conhecimento tendo o materialismo histórico-dialético
como método, o que nos permitiu compreender e perceber os pontos de
encontro, as similaridades, as diferenças, a particularidade do olhar de cada
participante em relação à temática aula.
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Título: AULA: ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA DE FAZERES DOCENTES
NUMA PERSPECTIVA DO MÉTODO DIALÉTICO DE CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
Palavras-chave:

Organização

metodológica

da

aula.

Aula

expositiva.

Construção do conhecimento.
Resumo: O presente artigo é uma produção didático-pedagógica que faz parte
das exigências legais do Plano de Desenvolvimento Educacional- PDE. Assim,
esta produção didático-pedagógica tem por finalidade oferecer aos profissionais
da educação, particularmente, aos docentes, alguns elementos que permitam a
reflexão e a discussão de questões que consideramos significativas para a

organização metodológica da aula, na perspectiva do método dialético de
construção do conhecimento. Tradicionalmente, a aula expositiva tem tido um
lugar privilegiado na prática docente e na educação brasileira, porém é criticada
insistentemente, quanto à centralidade do professor e à passividade do aluno,
tornando o ensino mecânico com a exposição oral do professor, que se limita a
reproduzir conhecimentos. O que é preciso fazer é tornar a aula expositiva mais
atrativa para o aluno. Para tanto tem que ser aperfeiçoada, melhorada. Precisa
ser transformada e contextualizada socialmente, sempre em um sentido crítico,
permitindo a reflexão crítica dos alunos e do próprio professor, numa perspectiva
de (re) construção dialética dos saberes e dos saberes/fazeres escolares. A
partir das considerações feitas, propomo-nos, através deste projeto formas de
organização metodológica dos conteúdos curriculares, a partir da perspectiva do
método dialético de construção do conhecimento.
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Artigo
Título: PLANEJAMENTO: um desafio pedagógico como proposta de formação
continuada
Palavras-chave: planejamento estratégico; escola; PDE; pedagogia;
Resumo: Planejamento é essencial na atividade humana. Na educação, ela
fornece a base de conhecimentos e valores para formação dos sujeitos em todas
as dimensões. O presente artigo trata de alguns aspectos relacionados ao
planejamento educacional, tendo como base as Leis de Diretrizes e Bases
Nacionais-9394/96, as Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica
do Estado do Paraná e a fundamentação teórica de autores conceituados na
área de Planejamento Estratégico e Participativo, Projeto Político-Pedagógico,
Proposta Pedagógica Curricular e Plano de Trabalho Docente, visando despertar
na equipe de professores, pedagogos e direção, a consciência, participação,
cooperação e reflexão sobre o desenvolvimento diário das atividades escolares,
da prática pedagógica e resultados educacionais obtidos. Os avanços se tornam

possíveis com um trabalho pedagógico efetivo, eficiente, desfragmentado e com
resultados qualitativos, se fazendo uso do planejamento estratégico, participativo
e dialético. Neste, pretende-se expor o trabalho realizado através de estudos
individuais e coletivos durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica
e o Grupo de Trabalho em Rede, a abordagem metodológica e os resultados
obtidos no que concerne ao tema proposto, onde se percebia uma grande
defasagem de conhecimento e compreensão. Julga-se importante relatar o
progresso observado no decorrer da primeira experiência de planejamento
ocorrida na Semana Pedagógica deste ano letivo, após o desenvolvimento do
projeto de intervenção pedagógica.
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Título: PLANEJAMENTO: Um Desafio Pedagógico como Proposta de Formação
Continuada.
Palavras-chave: PLANEJAMENTO; PPC; PTD; PPP
Resumo: Este Caderno Temático, composto por cinco Unidades Didáticas,
sendo que, a primeira Unidade trata do Planejamento segundo as Diretrizes, a
segunda, Planejamento Estratégico e Participativo, terceira Unidade, Projeto
Político Pedagógico (PPP), a quarta, Proposta Pedagógica Curricular (PPC) e a
última Unidade trata do Plano de Trabalho Docente (PTD). Cada Unidade
Didática se subdivide em: Procedimentos; Conteúdos de Estudo; Orientações e
Proposta de Avaliação. Todas as Unidades foram elaboradas pela Professora
PDE e estão de acordo com as Diretrizes Nacionais e Estaduais, bem como as
demais legislações vigentes e também subsidiadas por livros e artigos sobre o
assunto, escritos por autores consagrados e atuais, com o objetivo de auxiliar o
professor na elaboração do planejamento. Além das cinco Unidades Didáticas,
possui um tópico com sugestões de artigos, vídeos e filmes que abrangem o
tema de estudo.
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Artigo
Título: ESTRATÉGIAS PARA EVITAR O MAL-ESTAR DOCENTE: ABERTURA
DE UM ESPAÇO DE ESCUTA EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO
Palavras-chave: Educação; Professor; Mal-estar docente
Resumo: O mal-estar docente é um assunto muito discutido dentro da área da
educação. Muitos são os problemas enfrentados pelos professores e estes, por
sua vez, acaba acarretando em problemas de saúde física e emocional.
Percebeu-se, com essa realidade, que o professor não tem um espaço na escola
para falar das situações que o afligem. Diante disso, elaborou-se um estudo com
o objetivo de oferecer aos professores pertencentes ao Colégio Monteiro Lobato,
em Colorado-Pr, um espaço de escuta que os levassem à reflexão sobre as
várias faces do seu mal-estar e o que pode ser feito para amenizá-lo. Os
pressupostos teóricos-metodológicos foram baseados na pesquisa bibliográfica
sobre o tema e na realização de um espaço onde os professores falaram sobre
mal-estar. Após a revisão de literatura e implementação pedagógica no Colégio
analisado percebeu-se que os professores necessitavam de um espaço para
refletirem sobre sua vida profissional, seu sentimento em relação a educação e
evolução de sua carreira. Com os estudos científicos sobre o tema mal-estar
docente, estes profissionais, refletiram também, sobre as possíveis causas que
levam a esse mal, destacando-se a falta de estrutura do sistema de ensino,
indisciplina escolar, salas de aula superlotadas e famílias que transferem para a
escola toda responsabilidade da “educação”. Enfim, a chave do mal-estar
docente está na desvalorização da escola, do professor e do aluno.
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Título: Mal-estar docente
Palavras-chave: Mal-estar, saúde, professor, estratégia e escuta.
Resumo: Em face às diversas atribuições impostas pelo novo modelo de
sociedade ao professor, o mesmo vem sentindo a falta de um espaço de escuta,
onde possa entender as causas do mal-estar docente que acomete o professor
em muitos casos, bem como estudar as possibilidades de viabilizar estratégias
para melhorar seu desempenho profissional e também sua saúde.
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Artigo
Título: A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NO PROCESSO DE INCLUSÃO
DOS ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Palavras-chave: altas habilidades/superdotação; inclusão; formação de
professores.
Resumo: Quando se trata de educação formal especializada, normalmente vem
à mente a ideia de projetos voltados para a inclusão de crianças e jovens com
dificuldades na aprendizagem. Esse paradigma deixa de lado crianças e jovens
com altas habilidades/superdotação que podem desenvolver comportamentos
inadequados em seus relacionamentos sentindo-se excluídas, frustradas e
discriminadas levando-as, por vezes, à marginalização. Diante disso, há a
necessidade de preparar educadores para reconhecer o aluno com essas
habilidades, melhorando técnicas e planejando melhor as ações que refletirá no
ensino-aprendizagem dessa população. Na verdade, a educação de alunos com
altas habilidades/superdotação não é diferente dos demais alunos, no entanto,
faz-se necessário oferecer-lhes metodologia adequada às suas habilidades e
interesses. A escola é geradora de grande parte de conhecimentos e do
desenvolvimento intelectual e, nessa medida, é seu papel mediar às relações de
interação que a criança ou adolescente faz com o meio onde está inserida. É
compreensível que o desconhecido provoque medo e incertezas dos professores
com relação aos alunos com altas habilidades, porém esse fator não pode ser
usado como desculpa para que o professor não busque orientação para saber
lidar com a educação destes alunos. O enriquecimento curricular oferecido aos
professores/educadores pelo PDE vem colaborar para obtenção de melhores
resultados no processo ensino-aprendizagem mudando o foco de uma educação
deficitária proporcionando ao corpo docente subsídios e capacitação para a
educação desses alunos.

Produção didático-pedagógica

Título: A importância do professor no processo de inclusão dos alunos com altas
habilidades/superdotação.
Palavras-chave:

Alta

habilidade/superdotação;

inclusão;
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enriquecimento curricular.
Resumo: A educação sempre está sendo exercida nos diversos espaços de
convívios sociais, mas a prática educativa formal ocorre nos espaços
escolarizados. As maiorias dos professores passam por convivência com muitos
alunos e com isso carregam responsabilidades variáveis, mas o seu desafio
maior é com o processo ensino aprendizagem. Oferecer subsídios teóricometodológicos aos professores é o alvo deste estudo acerca de altas
habilidades/superdotação, possibilitando assim que estes reconheçam alunos
que apresentem indicativos de altas habilidades/superdotação É na escola que
são proporcionadas a maioria das oportunidades de conhecimento e do
desenvolvimento intelectual e a aquisição deste conhecimento se faz a partir das
relações inter e intrapessoais. E neste contexto passa a ser tarefa do professor
criar um ambiente estimulador que facilite aos estudantes o desenvolvimento e
ampliação do seu potencial. A escola pode se tornar um ambiente de frustrações
e fracassos se os professores não perceberem que a origem das dificuldades
pode estar nas altas habilidades/superdotação. Sendo a educação deste aluno
uma tarefa mais complexa, do que a dos demais, então se faz necessário
oportunizar,

aos

docentes,

esclarecimentos

na

área

de

altas

habilidades/superdotação com vistas na identificação das características do
educando a fim de valorizar estratégias e metodologias que beneficie o
educando.
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Artigo
Título: Transformando ,desmotivação em interesse.
Palavras-chave: motivação, interesse, sala de aula.

Resumo: Por meio deste estudo, procurou-se identificar as verdadeiras causas
da indisciplina, motivação e interesse dos alunos do terceiro ano do ensino
médio. A falta de motivação e interesse dos alunos pelas salas de aula mostrou
que o ensino médio cresceu muito rápido, e que a falta de condições causa um
desestímulo aos alunos, como a falta de professores melhores capacitados para
o trabalho com este nível de ensino e o número excessivo de alunos em sala de
aula. De modo geral ocasionando vários fatores que comprometem o ensinoaprendizado como, a indisciplina em sala de aula, a evasão escolar, a migração
para escolas de jovens e adultos, e até mesmo a opção de trocar o estudo, por
um trabalho qualquer.

Produção didático-pedagógica
Título: Transformando, desmotivação em interesse.
Palavras-chave: Motivação,interesse,ensino médio.
Resumo: A falta de motivação e interesse dos alunos pelas salas de aula vem
mostrando que o ensino médio cresceu muito rápido, e que a falta de condições
causa um desestímulo aos alunos, como a falta de professores melhores
capacitados para o trabalho com este nível de ensino, o número excessivo de
alunos em sala de aula. Isto geralmente vai vem ocasionando vários fatores que
comprometem o ensino-aprendizagem como, a indisciplina em sala de aula, a
evasão escolar, a migração para escolas de jovens e adultos, e até mesmo a
opção de trocar o estudo, por um trabalho qualquer. Através deste estudo,
procurar-se-á identificar as verdadeiras causas da indisciplina, motivação e
interesse dos alunos do terceiro ano do ensino médio.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRMA BEATRIZ GOMES VIEIRA
ORIENTADOR: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Tecnologias e suas Linguagens:Desafios e Encantos de uma Prática
Pedagógica
Palavras-chave: Tecnologias;Conheciemento;Professor;Zapeador;Blog.

Resumo: A sociedade de hoje se considera tecnológica e globalizada e as
instituições de ensino devem estar preparadas para acompanhar as
modificações e cumprir seu papel nesse cenário mutante possibilitando a
construção de uma escola que atenda à inclusão digital. Diante dessas
constatações e desafios, o uso de mídia em contextos educacionais requer
práticas que instiguem novas possibilidades de aprendizagem e a vivência de
processos criativos, com diálogos e interações múltiplas. O tema em tela deixa
lacunas e nos impulsiona a desenvolver esta pesquisa, questionando-se: Quais
são os desafios que os educadores, emergentes e imigrantes à era digital,
precisam enfrentar como indivíduos nativos digitais? Por que a escola deve
apropriar-se da mídia? Porque o professor deve apropriar-se da linguagem
digital? Objetivou-se com este estudo, coordenar e aplicar as novas tecnologias
na educação, inserindo o computador utilizando o recurso do blog, propondo
uma

intervenção

pedagógica

que

possa

construir

colaborativamente

aprendizagens significativas e consequentemente contribuir para uma escola
que ofereça novas possibilidades.

Produção didático-pedagógica
Título: Tecnologia e suas Linguagens: Articulando a Mediação Pedagógica
Palavras-chave: Tecnologias; Educação; Mediação; Humanização; Blogs.
Resumo: Para que haja mudanças em educação, precisa-se transformar as
práticas pedagógicas em um processo que possibilite a linguagem entre os
agentes envolvidos – professores e alunos. Frente às grandes transformações
na sociedade moderna e instrumentalizada, o uso das tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) dentro do contexto pedagógico vem provocando
revoluções em diversas áreas entre elas na educação. A utilização dos recursos
tecnológicos se articulam na construção de práticas pedagógicas vinculadas às
novas concepções que contribuem para a inclusão social, oportunizando, assim,
novas maneiras de olhar a educação e a tecnologia. A inserção e a interação
das tecnologias promovem e agregam novos saberes – científicos e filosóficos –
ao se apropriar de uma cultura já posta e própria de uma sociedade altamente
tecnológica. Pela importância do tema torna-se relevante pensar que as
tecnologias enquanto ferramentas para construção de conhecimentos,

contribuem para uma nova visão de educação, ampliando os espaços educativos
dispostos e incorporados nas TIC.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IRMA FERNANDES
ORIENTADOR: Marcia Luiza Traskurkemb Funatsu
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA: MITO OU REALIDADE?
Palavras-chave: Formação docente; Curso de Pedagogia; Pedagogo escolar;
Professores.
Resumo: O objetivo desse artigo científico é analisar as funções e papeis
desenvolvidos pelos pedagogos/as da rede pública estadual paranaense. O
delineamento do objeto de estudo partiu das alterações ocorridas na
organização escolar, justificando-se pela atuação da pesquisadora na rede
pública e por querer compreender o atual papel do pedagogo nas escolas da
rede pública estadual no estado do Paraná. Pode-se considerar, em linhas
gerais, que a construção do conhecimento sobre a formação do pedagogo não
é linear, ao contrário, observam-se avanços e retrocessos na defesa de uma
base orientadora para formação desse profissional; a identidade do especialista
em

Educação,

incluindo

o

supervisor

e

orientador

educacional.

Os

procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa bibliográfica e o
resultado da intervenção na escola aplicada aos professores do Colégio
Estadual Imaculada Conceição, em Jacarezinho, Paraná que atuam no 2º
segmento do Ensino Fundamental, especificamente das 5ª e 6ª séries ou 6º e 7º
anos e do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) com a participação de professores
das escolas estaduais de diversos municípios do Estado, a fim de conhecer a
real atuação do pedagogo na escola. De modo geral, o que se pode observar
como resultado dessa pesquisa é que o papel do pedagogo na escola não
parece definido e nem coerente permanecendo a cultura de que o pedagogo
deve ser o cuidador de situações que outros não dão conta de resolver.

Produção didático-pedagógica

Título: PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA: MITO OU REALIDADE?
Palavras-chave: Palavras-chave: Formação docente. Curso de Pedagogia.
Pedagogo escolar. Professores.
Resumo: O objetivo do artigo científico é analisar as funções e papeis
desenvolvidos pelos pedagogos/as da rede pública estadual paranaense,
especificamente, dos que atuam na Escola Estadual Imaculada Conceição, em
Jacarezinho, Paraná. O delineamento do objeto de estudo partiu das alterações
ocorridas na organização escolar, justificando-se pela atuação da pesquisadora
na rede pública e por querer compreender o atual papel do pedagogo nas
escolas da rede pública estadual no estado do Paraná. Pode-se considerar, em
linhas gerais, que a construção do conhecimento sobre a formação do pedagogo
não é linear, ao contrário, observam- se avanços e retrocessos na defesa de
uma base orientadora para formação desse profissional; a identidade do
especialista em Educação, incluindo o supervisor e orientador educacional,
sempre esteve muito atrelada à formação docente e a ampliação do conceito de
docência em que o profissional deve estar apto à gestão, pesquisa e docência.
Neste aspecto, o projeto de intervenção na escola, enquanto parte das propostas
desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) propõe-se
cumprir o objetivo citado. Utiliza como procedimentos metodológicos, o
levantamento de referências em livros, artigos e documentos disponíveis em
bancos de dados da internet, assim como aplicar a intervenção na referida escola
da rede pública estadual no município de Jacarezinho, Paraná, junto aos
professores

que

atuam

no

2º

segmento

do

Ensino

Fundamental,

especificamente das 5ª e 6ª séries ou 6º e 7º anos, a fim de conhecer a real
atuação do pedagogo na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ISABELA MARIA PONCIANO PUPULIN
ORIENTADOR: Hilda Alberton de Carvalho
IES: UTFPR
Artigo
Título: Avaliação: Conselho de Classe, processo democrático de reflexão e ação
coletiva

Palavras-chave: Conselho de Classe; Avaliação escolar; Pesquisa-ação
Resumo: O conselho de classe como tema norteador deste artigo aborda por
meio da revisão teórica e pesquisa, a releitura da função social da escola e suas
articulações. Fundamentando o desenvolvimento do trabalho pedagógico, de
forma que ratificasse o acompanhamento continuo, interativo e processual do
Conselho de Classe na Instituição de Ensino Colégio Estadual Pe. Arnaldo
Jansen – Ensino Fundamental e Médio. Contemplou-se conceituações a
operacionalizações dos Conselhos de Classes durante a fase da implementação
do projeto de pesquisa na unidade escolar já citada. Buscou-se por meio da
pesquisa-ação³ ampliar possibilidades de reflexões da avaliação escolar,
propiciando uma visão totalitária da participação dos sujeitos comprometidos
com processo de construção do ensino e da aprendizagem. A participação dos
sujeitos comprometidos com o conselho de classe promoveu a construção da
prática por meio da reflexão e ação coletiva, continua e processual, estruturando
as tomadas de decisões a partir da reconfiguração da qualidade de
desenvolvimento e aproveitamento escolar, rompendo com visões unilaterais e
decisões isoladas, priorizando olhares diferenciados e sensibilização para a
prática propriamente dita, conferindo a ação do conselho de classe à
possibilidade de ultrapassar as barreiras dos aspectos burocráticos, autoritários
e verticalizados presentes ainda no contexto escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: Relação de poder burocratizado ou processo
democrático com reflexão e ação coletiva?
Palavras-chave: Conselho de Classe ; Avaliação coletiva ; Pesquisa-ação
Resumo: Este artigo como proposta de material didático aborda por meio de
estudos e diálogos a releitura da função social da escola, como premissa básica
para estimular de maneira reflexiva o desenvolvimento do trabalho pedagógico
no segmento processual do Conselho de Classe na Instituição de Ensino Colégio
Estadual Pe. Arnaldo Jansen – Ensino Fundamental e Médio. Fundamentandose em diretrizes designadas pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná,
procurar-se-á uma operacionalização do Conselho de Classe diferenciada, que
contribua efetivamente com a ampliação conceitual da avaliação escolar,
institucionalizando práticas coletivas e acompanhamento pedagógico continuo,

permitindo uma visão totalitária da ação de todos os sujeitos participativos do
processo de ensino e aprendizagem. No sentido de não limitar a pesquisa
somente aos aspectos institucionais e burocráticos, buscar-se-á na pesquisaação3 um desempenho qualitativo, salientando a importância em promover a
participação daqueles sujeitos que terão algo a refletir, a dizer e a agir,
acreditando na possibilidade deste processo interativo contribuir como alavanca
para a reestruturação almejada dos Conselhos de Classes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA JUNQUEIRA DE FARIAS
ORIENTADOR: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UM GUIA DE LEITURA NA
DISCIPLINA DE PRÁTICA DE FORMAÇÃO
Palavras-chave: Formação de Docentes; Prática de Formação; Guia de leitura.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto desenvolvido no Colégio Estadual
Rio Branco – EFMNP, no município de Santo Antônio da Platina, com o segundo
semestre do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Aproveitamento
de Estudos. Buscou-se com este trabalho orientar as leituras que embasam a
ementa

desse

semestre,

entitulada

Sentidos

e

significados

do

professor/educador. A proposta foi desenvolvida com as alunas, utilizando a
produção didático-pedagógica: Guia de leitura para a disciplina de Prática de
Formação: uma construção possível, como recurso de aprendizagem, mediado
pela professora PDE1, que elegeu uma turma de segundo semestre, para
aplicação do projeto durante o segundo semestre de 2011, em cumprimento ao
cronograma do PDE. Pretendeu-se verificar se a utilização de um recurso que
organiza as leituras da Prática de Formação, sob a forma de um Guia,
engessaria ou não a prática pedagógica dos professores da disciplina de Prática
de Formação, e seu uso, verificando seus limites e possibilidades como um
instrumento norteador, direcionando caminhos para não se perder de vista a

intencionalidade do ato de educar, bem como os princípios pedagógicos da
Proposta Pedagógica Curricular do Curso de Formação de Docentes.

Produção didático-pedagógica
Título: Guia de leitura para a disciplina de Prática de Formação: uma construção
possível.
Palavras-chave: Formação de Docentes; Prática de Formação; Guia de Leitura
Resumo: Para enfrentar as adversidades percebidas no Curso de Formação de
Docentes, na disciplina de Prática de Formação, em situações de substituições
e troca de professores, acarretando a falta de compreensão dos princípios
pedagógicos e concepção pedagógica expressos na Proposta Curricular do
Curso de Formação de Docentes, este material tem a intenção de indicar,
pesquisar, organizar e disponibilizar ao aluno do primeiro ano/segundo
semestre, sugestões de leituras de textos (livros, jornais, revistas, artigos, etc.),
vídeos e atividades que organizem a apropriação dos conhecimentos científicos,
garantindo ao mesmo um recurso de aprendizagem coerente, no caso o Guia de
Leitura, com as ideias pedagógicas presentes nas orientações oficiais das três
esferas da educação: MEC, SEED/PR e SME – Santo Antônio da Platina.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ITELMARES WARMLING MEURER
ORIENTADOR: Roseli de Fatima Rech Pilonetto
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Pedagogo na Escola: uma análise coletiva do seu trabalho
Palavras-chave: Professor Pedagogo; Trabalho Pedagógico; Pedagogo
Mediador
Resumo: Neste trabalho apresentamos as ações desenvolvidas para o
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, nos anos de 2010 a 2012. O
fator motivador para o ingresso no PDE, foi a atuação como pedagoga em escola
pública ao nos depararmos diariamente com reclamações e preocupações dos
professores relacionadas ao ensino e a aprendizagem. Assim, conhecer o papel
do pedagogo na escola, bem como contribuir com os docentes na busca de

alternativas para problemáticas do processo educativo, unindo o trabalho do
pedagogo ao do professor e também ao da comunidade escolar, foram os
objetivos para o trabalho. Neste artigo, realizamos estudo sobre o pedagogo, no
intuito de compreender como esse profissional se constituiu ao longo da história,
além do trabalho de intervenção com pais, alunos, agentes educacionais I e II,
direção, pedagogas e professores, desenvolvido na escola em que atuamos.
Autores como Libâneo (2002), Pimenta (2003) e Silva (2002) deram suporte para
as discussões teóricas sobre o pedagogo realizadas neste texto. Posteriormente,
apontamos como o Estado do Paraná define, em sua legislação, a função do
pedagogo na escola e o que as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Pedagogia (2006), indicam como o papel desse profissional. Apresentamos o
que pensam os sujeitos que estão na escola sobre a ação do pedagogo com
base em alguns resultados da implementação feita. Ao final, algumas
considerações indicam nossa avaliação do trabalho desenvolvido nestes dois
anos.

Produção didático-pedagógica
Título: Pedagogo: Que Sujeito é Esse?
Palavras-chave: Professor Pedagogo, função, trabalho pedagógico.
Resumo: A unidade didática constitui-se em material didático de intervenção e
implementação pedagógica a qual se realizará no Colégio Estadual Irmã Maria
Margarida – Ensino Médio e Normal e aborda o tema Pedagogo: Que Sujeito é
Esse? Contém sugestões de atividades que serão desenvolvidas com diretores,
pedagogas, professores do curso de formação de docentes, alunos do terceiro
ano do curso de formação de docentes, pais, agente educacional I e II do
respectivo Colégio, objetivando, debates e reflexões sobre o tema proposto
durante os meses de agosto, setembro, outubro, e novembro. O objetivo deste
trabalho será conhecer e divulgar a função do Pedagogo para a comunidade
escolar afim de que esta conheça o papel do Pedagogo na escola. Este
conhecimento se dará através de atividades como: Leitura de texto; Técnica
painel integrado; História em quadrinho e Análise de conceitos sobre o
pedagogo. Sendo assim este estudo irá contribuir para a identificação do
Pedagogo, esclarecendo os fatores que interferem no seu processo de atuação
em sua função.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANI DE JESUS DUARTE AZEVEDO ROQUE
ORIENTADOR: Rosangela Celia Faustino
IES: UEM
Artigo
Título: Plano de Trabalho Docente: contribuições para a melhoria da prática
pedagógica.
Palavras-chave: Professor; Planejamento Escolar; Atuação Docente.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo
realizado no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, cuja temática foi
a importância do planejamento de ensino para a atuação docente considerando
as políticas educacionais atuais e as produções acadêmicas da área. Procurouse enfatizar a importância do Plano de Trabalho Docente e do planejamento para
o avanço da prática pedagógica realizada por professores da educação básica.
A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394 de 1996) apresentou novas orientações
para a educação brasileira, expressando o compromisso dos estabelecimentos
de ensino em elaborar e se comprometer com o cumprimento do Plano de
Trabalho Docente de acordo com o Projeto Político Pedagógico e a Proposta
Pedagógica Curricular, o que provocou uma ampla discussão na escola sobre o
planejamento. O estudo contou com a realização de cursos de formação de
professores realizados na Universidade Estadual de Maringá, levantamentos
bibliográficos e documentais, estudos teóricos e desenvolvimento de um projeto
de intervenção pedagógica, sobre o tema, destinado aos professores,
pedagogos e funcionários do Colégio Estadual Maria Carmella Neves de Souza
que atuam na Educação Básica, Ensino Fundamental Séries Finais e no Ensino
Médio por Bloco de Disciplinas Semestrais, por intermédio de um curso de
extensão.

Produção didático-pedagógica
Título: As contribuições do Plano de Trabalho Docente como instrumento para
uma prática pedagógica eficaz
Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente;Prática Pedagógica.

Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica teve como objeto de estudo o
Plano de Trabalho Docente e suas contribuições como instrumento para uma
prática pedagógica eficaz, pois observa-se que na escola o Plano de Trabalho
Docente está vinculado apenas a questões meramente burocráticas e para
atender as determinações da equipe pedagógica, desvinculada de uma prática
pedagógica docente reflexiva. Percebemos que na prática diária tanto
pedagogos quanto professores não tem ampla clareza sobre todas as questões
relacionadas ao Plano de Trabalho Docente, o que acaba gerando dificuldades
em se definir, conjuntamente uma metodologia adequada, bem como uma
proposta de avaliação articulada ao PPP (Projeto Político Pedagógico) do
Colégio e à PPC (Proposta Pedagógica Curricular). A partir destas
considerações, objetivamos desenvolver estudos e pesquisas sobre o Plano de
Trabalho Docente e sua importância para o trabalho dos professores, ampliando
a reflexão sobre o mesmo, através da realização de curso de extensão em
parceria com a UEM (Universidade Estadual de Maringá), para formação
continuada de pedagogos e professores do Colégio Estadual Maria Carmella
Neves de Souza, no município de Presidente Castelo Branco- PR.Tem como
proposta, aos professores e pedagogos um material para estudo e
aprofundamento,

com

textos

e

sugestões

de

atividades

de

leitura

complementares sobre o Plano de Trabalho docente.Visa auxiliar professores
das diversas disciplinas, acesso de um subsídio que contribua com a promoção
e aprimoramento teórico por meio de pressupostos conceituais e práticos, o
entendimento de suas ações na elaboração do Plano de Trabalho Docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVANIR ALVES RIBEIRO
ORIENTADOR: ELIAS CANUTO BRANDAO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Estudo das causas e consequências do bullying na escola pública
Palavras-chave: Indisciplina; Incivilidade; Violência; Bullying.
Resumo: Este artigo propõe analisar as condições e as prováveis causas da
Violência Escolar observada na escola, tendo como consequência o fenômeno

bullying. Tem como objetivo dar conhecimento ao fenômeno supracitado,
despertando nas pessoas a ideologia do trabalho preventivo, possibilitando a
inibição de ações de violência que possa acontecer na escola, na rua, em casa
e no meio virtual. A investigação pedagógica foi focada nos alunos do curso de
Educação Geral e nas alunas do curso de Formação de Docentes, subsidiado
por estudos bibliográficos, discutindo conceitos de bullying e violência com
possibilidades de ações de enfrentamento aos conflitos desencadeados e
vivenciados no ambiente escolar, visando promover a aprendizagem que é a
função social primeira da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: ESTUDO DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING NA
ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Violência: vítima: ação
Resumo: A violência social, à medida que se multiplica, torna-se uma prática
natural, cotidiana. Incorporadas como normal, descaracterizam-se no coletivo,
tornando-se imperceptíveis, desencadeando sentimentos de banalizações e
levando os cidadãos a ficarem indiferentes diante da gravidade dos
acontecimentos, resultando no desenvolvimento de comportamentos que
interferem no bem estar e nas ações dos envolvidos, sobretudo do praticante do
Bullying, levando-os à irracionalidade do que pratica, impedindo-o de perceber a
dimensão dos seus atos. Nas escolas, a violência acontece e é tratada de forma
pontual , isolada do conjunto e do contexto social, na maioria das vezes com
advertências aos pais e ou punições ao aluno, sem um trabalho preventivo .
Pouco estudado no Brasil, esse fenômeno tem ganhado espaços de
investigação na academia científica e por psicólogos, além de preocupação nas
gestões educacionais. O Bullying é um fenômeno crescente e assustador nas
escolas do Brasil, com consequências ao desenvolvimento intelectual dos
cidadãos

envolvidos,

tornando-se

objeto

de

nossa

investigação

para

compreendê-lo e levantar pontos de ações que contribuam nos trabalhos
preventivos às instituições de ensino, evitando vítimas e culpados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: IVETE DONIN POLACHINI
ORIENTADOR: Marciana Pelin Kliemann
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: DO VHS AO BLU-RAY: POSSIBILIDADES PARA MINIMIZAR OS
DESAFIOS NO
Palavras-chave: Estratégias de ensino, subsídios tecnológicos, recursos
Resumo: Presente artigo possibilita uma perspectiva quanto à utilização dos
recursos televisivos e da rede computacional uma vez que, na ação pedagógica,
necessita-se a busca de conhecimento quanto à exploração de curta e longa
metragens. Procurase possibilidades de ações efetivas em sala de aula,
considerando as necessidades dos professores no enfrentamento da falta de
interesse por parte de seus alunos para o fomento de sua própria aprendizagem.
Buscou-se o confronto entre a teoria e o cotidiano da prática educativa. Os
pontos para discussão tomaram corpo a partir das linguagens da televisão e dos
vídeos-clipes, usos inadequados dos filmes em aula, propostas de utilização,
dinâmicas de análise e produções de vídeos pelos alunos como mais um recurso
interdisciplinar

que

favorece

o

estabelecimento

da

relação

tempo/espaço/linguagem/memória, na escolha intencional do educador,
estabelecendo relação com os conteúdos e as disciplinas curriculares. Destacase a necessidade de formação continuada nas modalidades presencial e à
distância com o uso das tecnologias, disponibilização de internet com maior
velocidade, equipamentos modernos para serem utilizados em sala de aula,
laboratório de informática e um agente educacional atendendo e assessorando
os professores nos laboratórios de informática disponibilizados nas escolas
públicas no Estado do Paraná, pois a internet é fonte amensurável de fontes de
mídia filmatícia, para que o processo de incorporação de seu uso seja mais
rápido tornado desta maneira o processo de ensino mais colaborativo e eficiente.

Produção didático-pedagógica
Título: Os vídeos do VHS ao Blu-ray: possibilidades para minimizar os desafios
no processo de ensino e aprendizagem nas série finais do ensino fundamental
através da mídia computacional.

Palavras-chave: Estratégias de ensino; subsídios tecnológicos; recursos
audiovisuais; práxis pedagógica.
Resumo: O uso das tecnologias na organização e implementação do trabalho
pedagógico é a intenção desta pesquisa, uma vez que na ação pedagógica em
auxiliar aos docentes, no uso do recurso televisivo e da rede computacional na
práxis pedagógica dos professores, percebe-se a necessidade de avançar na
busca de conhecimento na área de exploração de curta e longa metragens,
procurando possibilidades mais efetivas no uso destes recursos em sala de aula
e o que justifica a tecnologia audiovisual disponível é a usabilidades destas na
vinculação dos conteúdos propostos pela matriz curricular do Ensino
Fundamental, pois se não ocorrer a relação direta destes com a produção do
conhecimento certamente a práxis pedagógica estará propicia a falhas no
tangente de organização e domínio dos conteúdos sistematizados das áreas do
conhecimento. Com o objetivo de possibilitar uma crescente perspectiva quanto
a utilização do recurso televisivo e da rede computacional na práxis pedagógica
dos professores das séries finais do ensino fundamental, através de
intervenções, pesquisa-ação e analises do processo ensino e aprendizagem dos
alunos, revendo as necessidades metodológicas, a importância do uso das
tecnologias na visão dos docentes e discentes e principalmente estabelecer
ações conjuntas que possibilitem a qualidade e a melhoria do trabalho educativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVONE MARIA GREZZANA
ORIENTADOR: Clarice Schneider Linhares
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: As funções do pedagogo
Palavras-chave: educação; Pedagogo; Trabalho coletivo.
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado final da Intervenção
Pedagógica no 4º ano do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual
José Armim Matte – EFMNP, onde foi apresentada a história da Pedagogia e a
função do professor pedagogo no Estado do Paraná segundo a Lei 103/2004, a
qual trata desse profissional como generalista, não tendo uma função específica

e reconhecida. Ouviu-se pedagogos, professores e alunos, relatando o
conhecimento a respeito do trabalho desse profissional da educação e sua
atuação no ambiente escolar como elo de ligação entre todos os envolvidos no
processo ensino aprendizagem. Após as reflexões e discussões chegou-se a
conclusão que é necessário redimensionar esse profissional dentro da escola,
de modo que o seu trabalho seja realmente voltado à qualidade e melhores
resultados no processo educativo, desenvolvendo seu trabalho com habilidade,
segurança e competência.

Produção didático-pedagógica
Título: As funções do pedagogo
Palavras-chave: Educação; Pedagogo; Trabalho coletivo;
Resumo: A Produção Didático Pedagógica aqui apresentada tem por objetivo
focalizar o papel do professor pedagogo na organização do trabalho pedagógico
destacando a sua função no contexto escolar. Será implementado no Curso de
Formação de Docentes onde será discutida a história da pedagogia e as funções
do professor pedagogo no Estado do Paraná, segundo a Lei 103/2004, a qual
trata desse profissional como generalista, não tendo uma função específica e
reconhecida. Sabe-se que o professor pedagogo deve coordenar, promover,
organizar, participar, avaliar e intervir no processo ensino aprendizagem, sendo
responsável pelo trabalho didático e pedagógico desenvolvido pelo coletivo
escolar. Assumindo uma diversidade de trabalhos a escola pública passa por
uma desorganização nas funções, pois atende os imprevistos que surgem no
cotidiano como encaminhamento assistencialista e judiciário, desenvolvimento
de projetos na comunidade, acompanhamento a freqüência do aluno, ao
aproveitamento e aprendizagem, e desse modo o professor pedagogo passa a
maior parte do tempo resolvendo situações conflituosas e momentâneas,
desgastando-se física e emocionalmente, gerando um descontentamento e falta
de motivação. O embasamento do trabalho pesquisado é pautado na teoria de
Saviani e Libâneo

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IVONETI BREVE BERNARDES

ORIENTADOR: Sheila Maria Rosin
IES: UEM
Artigo
Título: O Papel do Pedagogo na busca de novos significados às aulas de Arte
Palavras-chave: arte; educação; práticas pedagógicas.
Resumo: Este artigo é uma sistematização dos estudos desenvolvidos durante
nossa participação no PDE – Programa de desenvolvimento Educacional - no
Colégio Estadual Rachel de Queiroz, município de Ivaté, com professores da
disciplina de arte. Objetivávamos dar suporte aos professores no momento da
elaboração do PTD – Plano de Trabalho Docente – no qual os mesmos precisam
escolher a forma de ação, a seleção dos materiais necessários e o momento de
seu uso. Desta forma, sabendo que a arte está presente no dia-a-dia das
pessoas, mas que muitas vezes nem é percebida, o presente estudo traz uma
proposta de aulas de arte como espaço de criatividade, para que a mesma possa
ser trabalhada de forma que mostre ao aluno que a arte tem um sentido, um
domínio específico, uma linguagem própria e uma contextualização histórica
entrelaçada com o cotidiano. A investigação está apoiada nos estudos e
pesquisas de alguns autores os quais apresentam suporte teórico-prático para o
trabalho escolar que requer novas ações e novos encaminhamentos. Ao final do
estudo concluímos que um ensino de arte significativo pode encaminhar o
educando á formação do senso estético, bem como estimular a inteligência,
podendo ainda contribuir para a formação de sua personalidade.

Produção didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo na busca de novos significados às aulas de Arte
Palavras-chave: Arte; Ensino; Aprendizagem
Resumo: Neste trabalho, da disciplina de arte, proponho a utilização de
materiais didáticos para melhoria das aulas com professor e alunos do segundo
ano do Ensino Médio. Farei uma entrevista com o professor de Arte e alunos do
2º ano do Ensino Médio e mostrarei algumas atividades relacionadas à disciplina.
Pretendo realizar aulas teóricas e práticas esperando assim aulas mais
interessantes e proveitosas, já que o tema é Utilização de Matériais Didáticopedagógicos como Recursos de Apredizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IZABEL CRISTINA GONCALVES
ORIENTADOR: Marciana Pelin Kliemann
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O USO DA TECNOLOGIA COMPUTACIONAL: AVALIAÇÃO DA
ERGONOMIA DOS SITES ESPECÍFICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL –
SÉRIES FINAIS
Palavras-chave: Palavras- chave: Tecnologia; ensino e aprendizagem; software
Resumo: A necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o tema surgiu
mediante as propostas de incentivo e instrumentalização do professor, para a
utilização de softwares educacionais e tem como objetivo o favorecimento da
reflexão, a criatividade e a troca ampla e aberta de experiências centrada numa
postura educacional que visa reconhecer no aluno múltiplas abilidades e
favorecer seu desenvolvimento, pois não basta utilizar o computador em sala de
aula, é preciso repensar a metodologia de trabalho. Nesse contexto, os softwares
educacionais deverão estar relacionados ao planejamento e a execução de cada
conteúdo a ser trabalhado, onde deverá ser considerado o nível de
conhecimento dos alunos, o seu ritmo de aprendizagem e os tipos de motivação
que os inspiram. Esse procedimento visa o respeito às diferenças individuais e
as características mais importantes de cada aluno, na realização das atividades.
O trabalho de prática interventiva foi realizado no Ensino Fundamental anos
finais do Colégio Público E. P. V. A. com a abordagem de vários teóricos,
destacando José Manoel Moran, Miriam Penteado, José Armando Valente e
Marcelo Borba; A aplicação do projeto se revelou quando observou que na
instituição escolar possuía uma sala de informática com aparelhos novos e em
grande quantidade e não estava sendo utilizada para fins pedagógicos. A
instrumentalização

dos

docentes

quanto

ao

uso

dos

conhecimentos

tecnológicos, facilitou o objetivo maior que é mediar o conteúdo das diretrizes
curriculares promovendo a aprendizagem dos alunos através de sites
educacionais das áreas do conhecimento. Finalmente utilizar recursos
tecnológicos disponíveis para a educação é colaborar para que os professorese
alunos transformem suas vidas.

Produção didático-pedagógica
Título: O USO DA TECNOLOGIA COMPUTACIONAL: AVALIAÇÃO DA
ERGONOMIA DOS SITES ESPECÍFICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL –
SÉRIES FINAIS
Palavras-chave: : Tecnologia, ensino e aprendizagem, software.
Resumo: A necessidade de estudar esse tema surge mediante a dificuldade dos
professores em utilizar as tecnologias disponíveis na escola, que por sua vez
desperdiçando este valioso recurso didático tecnológico, exclui assim diferentes
estratégias de ensino junto aos discentes, pode-se portanto destacar que o
objetivo deste é instrumentalizar os docentes do Ensino Fundamental série finais
do Colégio Público paranaense - E.P.V.A. quanto ao uso dos conhecimentos
tecnológicos, para que atinjam o seu objetivo maior que é o mediar dos
conteúdos propostos pelas diretrizes curriculares do Estado do Paraná. Para que
se cumpra o objetivo deste serão analisados sites específicos das áreas do
conhecimento a fim de propor uma consideração pedagógica, a qual se destina
principalmente ao conhecimento do site enquanto ferramenta educacional. Após
a fundamentação e a organização dos aportes teóricos serão evidenciadas
sugestões de trabalho aos docentes e sistematizado todo o material em um o
caderno pedagógico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: IZAMARA MARIA MARIANO CIAN
ORIENTADOR: Augusta Padilha
IES: UEM
Artigo
Título: Estudo sobre a função social da escola com base na análise de filmes e
textos
Palavras-chave: Escola. Projeto Político Pedagógico. Prática Pedagógica.
Resumo: O artigo pautou-se em um estudo coletivo da concepção marxiana
sobre, principalmente, o fenômeno da educação e da educação escolar, bem
como sobre o homem, o conhecimento e a realidade social/escolar. Com base
nos estudos de Dermeval Saviani e outros estudiosos do assunto, objetivou-se

trabalhar as diversas teorias pedagógicas, mas direcionando os estudos
posteriores com base na Pedagogia Histórico-Crítica. Para articular os
conteúdos dos temas a serem ministrados, foram selecionados alguns filmes que
se constituíram em uma poderosa ferramenta não apenas para ilustrar conceitos,
como para enriquecer as discussões. A proposta incide na perspectiva da busca
de alternativas e resultados para a organização da escola, oportunizando a
reflexão sobre a necessidade duma fundamentação teórica crítica como
condição para a realização de uma prática pedagógica necessária e eficiente
para que a escola cumpra sua função social. Parte-se, ainda, do princípio de que
o estudo coletivo dos pressupostos básicos da Pedagogia Histórico-Crítica
contribui para a análise e a organização do Projeto Político-Pedagógico das
escolas

públicas

com

vistas

à

ação

docente

como

promotora

do

desenvolvimento intelectual e humano dos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: Caderno Temático e Unidade Didática / Curso de Extensão: Introdução
ao estudo da função social da escola com base na análise de filmes.
Palavras-chave:

Pedagogia;

Escola;

Função

Social;

Projeto

Político

Pedagógico
Resumo: A Unidade Didática que denominamos Curso de Extensão “Introdução
ao estudo da função social da escola com base na análise de filmes” é por nós
considerada como uma forma de encaminhar a comunidade escolar para
repensar a função social da escola e a articulação do trabalho pedagógico entre
os diferentes segmentos no âmbito escolar, que em síntese é o repensar do
Projeto Político-Pedagógico da escola. No âmbito de 32 horas de curso, o
objetivo é organizar meios para estudar, analisar e debater sobre a função social
da escola na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e nos fundamentos que
apreende da teoria do Materialismo Histórico-Dialético, bem como seus
desdobramentos em determinadas áreas do conhecimento como a Filosofia, a
Psicologia, a Pedagogia, a História e outras. Trata-se de uma proposta que
incide na formação do profissional da educação escolar, especificamente no
processo de seu pensamento pela análise –síntese da realidade social e escolar,
com a finalidade de instrumentalizá-los com recursos intelectuais para o trabalho
de construção do Projeto Político Pedagógico da escola onde atua. Essa

Unidade Didática que é o Curso de Extensão prioriza, portanto, o exercício da
crítica do complexo fenômeno da educação e da educação escolar vistos como
conteúdos da função da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANETE APARECIDA DA CRUZ
ORIENTADOR: MARY SYLVIA MIGUEL FALCAO
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E O TEATRO PEDAGÓGICO. UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA.
Palavras-chave: Linguagem teatral; aluno; escola.
Resumo: Investiga a possibilidade de promover o embasamento teórico prático
da arte teatral como forma de integrá-la com a educação, visando à
interdisciplinaridade e compreendendo o fazer teatral como arte integradora e
unificadora, trazendo à discussão os limites e as possibilidades que a linguagem
teatral oferece no ambiente escolar, contribuindo para que o aluno compreenda
a importância da atividade teatral e amplie sua capacidade de estudo e reflexão,
participando de oficina, improvisação e dramatização, fazendo assim, do espaço
da sala de aula, um lugar de criação. Este documento procura mostrar a
participação do aluno no processo criativo do teatro na escola, possibilitando-lhe
condições de ampliar a sua visão de mundo e o seu conhecimento, o que
contribuirá para a realização da obra como um todo e para o seu reconhecimento
individual na produção coletiva, como caminho da sua permanência no ambiente
escolar. Ao participar de um processo coletivo, mesmo não estando no palco
como ator, o aluno reconhece sua importância nas atividades de teatro. Para que
isso ocorresse, partiu-se da análise do projeto vinculado ao Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE/PR, onde se
desenvolveu a unidade didática pedagógica “O teatro pedagógico. Uma proposta
de intervenção na escola”, por meio da qual foi utilizada a metodologia baseada
nas orientações de Thiollent (2002), dentro da pesquisa – ação. Além do trabalho
realizado com os alunos da 6ª série do período noturno da Escola Mustafá

Salomão. Ensino fundamental, no município de Matinhos, a análise também
considerou a participação dos professores do GTR que, ao participarem

Produção didático-pedagógica
Título: O TEATRO PEDAGÓGICO. UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA
ESCOLA.
Palavras-chave: linguagem teatral, aluno, escola
Resumo: Promover o embasamento teórico prático como forma de integrar a
arte com a educaçao, visando a interdisciplinaridade e compreendendo o fazer
teatral como arte integradora e unificadora, trazendo à discussçao os limeites,
as possibilidades que a linguagem teatral oferece no ambiente escolaar,
contribuindo para que o aluno compreenda a importância da atividade teatral e
amplie sua capacidade de estudo e reflexao sobre o sentido do teatro na escola
fundamental através de oficina, improvisação e dramatização.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANETE MARTIN
ORIENTADOR: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e
IES: UEL
Artigo
Título: PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS
Palavras-chave: Gestão escolar, Participação, Família.
Resumo: Esse artigo discute os resultados de um projeto que teve por objetivo
discutir a participação das famílias nas instâncias colegiadas da escola. Tendo
como ponto de partida um levantamento que foi realizado junto aos pais em uma
escola pública da rede estadual do Município de Londrina, por meio de um
questionário semi- estruturado, buscou-se identificar o conhecimento que os pais
detinham referentes aos espaços de participação na escola. Ao se realizar uma
análise das respostas verificou-se que a maiorias dos pais sabem que existem
as instâncias colegiadas, mas não possuem maiores informações, no entanto
demonstraram interesse em obter maiores informações e de participar desse
espaço. Assim por meio de um grupo de estudos com as famílias, buscou-se
discutir o papel das instâncias colegiadas, suas funções e a importância da

participação da família nesses espaços. Após todas as reuniões os pais
concluíram que de fato precisam participar mais da escola, seja no cuidado com
as atividades escolares dos filhos, seja participando de fato de algum órgão
colegiado, para que assim consigam colaborar para que haja melhoria da
qualidade do ensino.

Produção didático-pedagógica
Título: Participação das Famílias nas instâncias colegiadas - construindo
processos de participação
Palavras-chave: participação; família; escola
Resumo: A produção didática se resume em construir com os pais alguns
processos para que a participação nas instâncias colegiadas se efetive de forma
prática, com conhecimento por parte das famílias das questões legais que
envolvem esta participação. Construir ainda um envolvimento dos pais com
todas as questões dos cotidiano escolar, de forma que possam auxiliar na
resolução dos problemas que permeiam a escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JANETE SCHELEDER
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
IES: UFPR
Artigo
Título: Atividades formativas: produção de recursos didáticos para Educação
Infantil e aos iniciais do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Atividades Formativas; Produção de materiais didáticos;
Prática docente: espaço de formação.
Resumo: Este artigo visa orientar os futuros professores na pesquisa e produção
de materiais didáticos, devendo os mesmos selecionar e avaliar a pertinência à
realidade escolar. A referida produção abrangeu desde a concepção teóricometodológica, confecção e utilização, voltada ao desenvolvimento cognitivo nas
diferentes áreas do conhecimento da Educação Infantil e Anos iniciais. Buscouse subsidiar os alunos do curso Formação de Docentes no desenvolvimento de
ações que possam aprimorar a prática educativa, oportunizando a identificação

das potencialidades de aplicação destes recursos na prática pedagógica. Foram
criados espaços de reflexão e conhecimento sobre Tecnologias da Informação
e Comunicação na escola. Foi aplicado um instrumento de pesquisa visando
identificar os recursos didáticos, como também se realizou oficinas de produção
dos mesmos pelos alunos. O material produzido foi aplicado na escola campo
de estágio pelos alunos de Prática de Ensino no Estágio Supervisionado,
avaliando-se a aprendizagem das crianças. Houve exposição dos trabalhos
realizados visando socializar o conhecimento produzido. As discussões
realizadas no GTR - Grupo de Trabalho em Rede, constituído por professores
da rede estadual, contribuíram e muito com a prática educativa dos participantes
que refletiram sobre os recursos utilizados e sua importância no processo ensino
aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Atividades formativas: produção de recursos didáticos para Educação
Infantil e aos iniciais do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Atividades Formativas; Produção de materiais didáticos;
Prática docente: espaço de formação.
Resumo: Este Caderno Pedagógico visa orientar os futuros professores na
pesquisa e produção de materiais didáticos, devendo os mesmos selecionar e
avaliar a pertinência à realidade escolar. A referida produção de Material Didático
abrangerá desde a concepção teórico-metodológica, confecção e utilização,
voltada ao desenvolvimento cognitivo nas diferentes áreas do conhecimento da
Educação Infantil e Anos iniciais. Buscar-se-á subsidiar os alunos do curso
Formação de Docentes no desenvolvimento de ações que possam aprimorar a
prática educativa, oportunizando a identificação das potencialidades de
aplicação destes recursos na prática pedagógica. Serão criados espaços de
reflexão e conhecimento sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na
escola. Será aplicado um instrumento de pesquisa visando identificar os
recursos didáticos, como também serão realizadas oficinas de produção dos
mesmos pelos alunos. O material produzido será aplicado na escola campo de
estágio pelos alunos de Práticas de Ensino no Estágio Supervisionado,
avaliando-se a aprendizagem das crianças. Haverá exposição dos trabalhos
realizados visando socializar o conhecimento produzido.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JAQUELINE LIBANI MISTURA
ORIENTADOR: sydnei roberto kempa
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: Divulgando Libras na Escola: Práticas Metodológicas com Alunos Surdos
e Ouvintes.
Palavras-chave: Aluno Surdo. Socialização.LIBRAS
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida a partir do tema:
função social da escola, um olhar voltado para a inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais, atendo-se especificamente na inclusão do
aluno surdo e a busca coletiva de soluções para a superação dos obstáculos
presentes na efetivação da sua aprendizagem. Neste sentido, após estudo e
reflexão dos subsídios teóricos referentes à inclusão do aluno surdo, buscou-se
desenvolver um caderno pedagógico com uma sequência de oficinas visando a
aproximação de alunos surdos e ouvintes, proporcionando também uma
familiarização do aluno ouvinte com a LIBRAS. Dessa forma, uma pesquisaação, foi desenvolvida em duas etapas, primeiramente foi aplicado um
questionário à direção, equipe pedagógica, professores e funcionários, com o
objetivo de levantar dados sobre como estava a inclusão de alunos surdos e que
limitações se encontravam. Já a segunda etapa, centra-se nas oficinas, onde as
atividades visavam contribuir com a socialização e maior interação do aluno
surdo no ambiente escolar, uma vez que, este educando já estava incluso. Assim
as oficinas eram destinadas a uma turma de quinta série ou sexto ano do Ensino
Fundamental, na qual, frequentavam alunos ouvintes e um aluno surdo, no
Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra Ensino Fundamental e Médio,
escola pólo na inclusão de surdos no município de Guaratuba, Paraná. No
decorrer da implementação estavam presentes, o professor da sala, o intérprete,
o professor PDE, os alunos e nas ultimas atividades a professora bilíngüe. Enfim,
os educandos surdos não são visuais e necessitam de metodologias
diferenciadas dos alunos ouvintes.

Produção didático-pedagógica
Título:

TÍTULO:

DIVULGANDO

LIBRAS

NA

ESCOLA:

PRÁTICAS

METODOLÓGICAS COM ALUNOS SURDOS E OUVINTES
Palavras-chave: Aluno surdo. Interação. Aluno ouvinte. LIBRAS.
Resumo: O presente caderno pedagógico será aplicado no Colégio Estadual
Prefeito Joaquim da Silva Mafra, escola pólo na inclusão de surdos no município
de Guaratuba, Paraná. Nesse contexto, este caderno pedagógico tem a
finalidade de trabalhar atividades através de oficinas, para aproximar alunos
surdos e ouvintes, de maneira também a proporcionar uma familiaridade da
LIBRAS para o aluno ouvinte. Dessa forma, as atividades contribuem com a
socialização e maior interação do aluno surdo no ambiente escolar, uma vez que,
este educando já está incluso. As atividades contidas neste caderno são
destinadas a uma turma de quinta série ou sexto ano do Ensino Fundamental,
na qual, freqüentam alunos ouvintes e um aluno surdo. No decorrer da aplicação
do caderno pedagógico estarão presentes, o professor da sala, o intérprete, o
professor PDE e os alunos. Destaca-se que nas ultimas atividades estará
presente a professora bilíngüe. De início, serão proporcionadas dinâmicas
partindo do alfabeto manual e da LIBRAS, trabalhando a socialização. Em
seguida, acontecerão oficinas envolvendo todos os alunos dessa turma, com
exercícios e atividades envolvendo o alfabeto manual e a LIBRAS, aumentando
a complexidade gradativamente, de acordo com o entendimento dos educandos.
Logo as ultimas oficinas atém-se ao bilingüismo, contribuindo assim no
desenvolvimento integral do aluno surdo e sobretudo, amenizando a distancia
com os alunos ouvintes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOANA MARIZA DA SILVA
ORIENTADOR: CARLA CHRISTINA IMENES DE MORAIS
IES: UEPG
Artigo
Título: O Conselho de Classe e a gestão democrática: perspectivas dos
docentes, discentes e familiares
Palavras-chave: Gestão democrática, participação, Conselho de Classe

Resumo: O foco de reflexão deste artigo é o Conselho de Classe enquanto
espaço de participação coletiva, de análise do desempenho pedagógico do
aluno, da metodologia aplicada pelos professores e da organização do trabalho
pedagógico da escola. O objetivo principal é de refletir sobre práticas didáticopedagógicas em relação à ação do Conselho de Classe e articular alunos, pais
e professores neste momento avaliativo favorecendo a integração da
comunidade escolar e avançar no caminho de construção de um Conselho de
Classe mais democrático e participativo.

Produção didático-pedagógica
Título:

CONSELHO

DE

CLASSE

E

A

GESTÃO

DEMOCRÁTICA:

PERSPECTIVA DOS DOCENTES, DISCENTES E FAMILIARES
Palavras-chave:
Resumo: O Conselho de Classe é um órgão colegiado presente na organização
escolar de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos.
É um espaço importante para mobilizar a avaliação escolar na perspectiva de
desenvolver maior conhecimento sobre o aluno, a aprendizagem, o ensino e a
escola, onde de forma coletiva discutem alternativas e propõem ações que
possam sanar as necessidades/dificuldades com relação ao processo
ensinoaprendizagem. A presente Unidade Didática tem a finalidade de propor
reflexões sobre as práticas didático-pedagógicas em relação à ação dos
Conselhos de Classe e destacar a importância de articular os diversos
segmentos neste momento avaliativo. Para fins de diagnóstico serão aplicados
questionários para os pais e alunos com intuito de identificar o nível de
conhecimentos sobre o Conselho de Classe. Realizar grupos de estudos de
forma que estes segmentos sejam instruídos e conheça melhor seus direitos a
participação. Sensibilizar os professores durante hora atividade, na formação
continuada e nas reuniões pedagógicas mediante uma entrevista a fim de colher
informações sobre a realização do Conselho de Classe Participativo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOELIS MARIA ANHAIA WEIGERT
ORIENTADOR: Marli de Fatima Rodrigues

IES: UEPG
Artigo
Título: Os jogos educativos computacionais enquanto objetos de aprendizagem
na sala de recursos
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Sala de Recursos.
Resumo: O grande interesse das crianças pelo computador colabora para que
aprendam facilmente a usá-lo, e, o professor atento a isso, deve buscar ampliar
as possibilidades de aprendizagem através da informática educativa. O ato de
ensinar requer aprendizagem constante que poderá ser favorecida através do
uso de jogos educativos computacionais. No entanto, percebeu-se que tais
recursos não eram utilizados no Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto, pelos
professores, apesar de existirem dois computadores na Sala de Recursos e um
laboratório de informática na biblioteca para uso de todos os alunos. Isso devese a falta de espaço na formação continuada em serviço desses professores
para o uso das tecnologias como ferramentas pedagógicas. Dessa forma, esse
trabalho teve por objetivo conscientizar os professores da Sala de Recursos para
o uso das novas tecnologias, especificamente dos jogos educativos
computacionais a fim de facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos
alunos com necessidades especiais de forma prazerosa, interessante e
desafiadora. As estratégias desse projeto foram decorrentes de uma
metodologia de ação-reflexão-ação abrindo um espaço para que os professores
da Sala de Recursos refletissem sobre a própria prática a partir da realidade de
seus alunos, de sua escola e do que expressam os referenciais teóricos. Apontase como principal resultado o Plano de Ação elaborado pelos professores da
Sala de Recursos da escola mencionada, incluindo em suas aulas o uso das
novas

tecnologias,

através

dos

jogos

educativos

computacionais,

proporcionando aos alunos da Sala de Recursos uma aprendizagem
significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: Os jogos educativos computacionais enquanto objetos de aprendizagem
na sala de recursos
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Sala de Recursos.

Resumo: A educação tem como compromisso o aprimoramento da pessoa
humana em todas as suas dimensões: sentimentos, desejos, dificuldades
pessoais, os conceitos e preconceitos que povoam o íntimo de cada um. Sendo
assim, a educação deve ser, por princípio, liberal, democrática e não doutrinária.
Dentro desta concepção o educando é, acima de tudo, digno de respeito e do
direito à educação de melhor qualidade. A principal preocupação da educação,
desta forma, deve ser o desenvolvimento integral do homem e a sua preparação
para uma vida produtiva na sociedade, fundada no equilíbrio entre os interesses
individuais e as regras de vida nos grupos sociais. A Educação Especial, que
obedece aos mesmos princípios da Educação Básica, deve se iniciar no
momento em que se identificam atrasos ou alterações no desenvolvimento
global da criança, e continuar ao longo de sua vida, valorizando suas
potencialidades, lhe oferecendo todos os meios para desenvolvê-las ao máximo
e seguindo os mesmos ideais democráticos de igualdade, liberdade e respeito à
dignidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOSEFA ROSANA ALVES
ORIENTADOR: NILVA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Pressupostos teórico-metodológicos: pilares de sustentação do projeto
político- pedagógico da escola
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico; Pressupostos teóricos: Pedagogo
Resumo: Este artigo evidencia o resultado de uma pesquisa bibliográfica, com
entrada em campo, no caso, uma instituição de ensino da rede pública estadual
de educação, situada no município de Paranavaí. Investigar sobre os
pressupostos

teórico-metodológicos

que

sustentam

o

projeto

político-

pedagógico da escola, e instrumentalizar a equipe pedagógica na perspectiva de
que tal fundamentação possibilite uma articulação teoria prática, no cotidiano
escolar, constituiu o objetivo geral do trabalho. A implementação foi desenvolvida
junto à equipe pedagógica, através da Unidade Didática intitulada “Pressupostos
teórico-metodológicos: pilares de sustentação do projeto político-pedagógico da

escola” foram fundamentais na caminhada de estudos, investigação e
intervenção. O desenvolvimento das atividades ocorreu em cinco encontros
semanais, onde se discutiu as concepções pedagógicas; a pedagogia históricocrítica; o projeto político-pedagógico, sua concepção, legislação e estrutura; o
papel do pedagogo escolar, encerrando com o início da (re) elaboração do plano
de ação da referida escola. Neste estudo ficaram evidenciados à equipe
pedagógica que o projeto político- pedagógico deve ser entendido como a
própria organização do trabalho da escola, sendo indispensável romper a
distância entre a teoria e a prática, o pensar e o fazer.

Produção didático-pedagógica
Título: Pressupostos teórico-metodológicos: Pilares de sustentação do Projeto
Político-Pedagógico da escola
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico; Pressupostos teóricos; Pedagogo
Resumo: Tendo como objeto de estudo o projeto político-pedagógico, o Material
Didático Pedagógico objetiva propiciar ao pedagogo subsídios sobre os
pressupostos teórico-metodológicos, na perspectiva de tal fundamentação
possibilitar uma articulação teoria-prática. Enquanto objetivos específicos:
analisar as concepções pedagógicas e nesta a presença do projeto políticopedagógico; contextualizar o mesmo, discutir o papel da equipe pedagógica e a
(re) elaboração do projeto político-pedagógico e apontar possibilidades de
estudos e pesquisa visando a efetivação do instituído no texto do Projeto PolíticoPedagógico, no trabalho pedagógico. Uma pesquisa qualitativa recorrendo
inicialmente à literatura já produzida na área. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei 9394/96, incumbiu as instituições educativas de
elaborarem o seu projeto político-pedagógico. No cotidiano da escola, a
desarticulação entre o contido no projeto e a prática pedagógica fica evidenciada.
As dificuldades estariam relacionadas à ausência de conhecimentos sobre os
pilares de sustentação do projeto político-pedagógico? À equipe pedagógica,
entre outras atribuições, cabe-lhe a mobilização dos demais segmentos da
instituição para construção, reconstrução e revisão do projeto. Ou seja, agir
como mediador junto aos profissionais para viabilizar um projeto que retrate a
escola em todas dimensões. Instrumentalizá-la a fim de que, numa perspectiva

histórico-crítica, possa desempenhar seu papel, constitui tarefa desta
pedagoga/pesquisadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JOSEVAL BASILIO PELISSER
ORIENTADOR: Evaldina Rodrigues
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: Implicações da violência juvenil na organização do trabalho pedagógico
e o papel da escola.
Palavras-chave: violência escolar; organização do trabalho pedagógico.
Resumo: O trabalho busca dimensionar em que medida a violência escolar
interfere no cotidiano das escolas; a importância da organização do trabalho
pedagógico e o papel dos pedagogos na adoção de medidas de enfrentamento.
Para corroborar os dados, pesquisou-se junto a um grupo de educadores
participantes do PDE. Concluiu-se sobre a importânhcia de haver programas de
enfrentamento à violência escolar e da escola assumir sua função social.

Produção didático-pedagógica
Título: A função social da escola, a criminalização dos jovens e a violência
escolar
Palavras-chave: violência escolar; função social; trabalho pedagógico
Resumo: Apesar de haver um itenso debate público em torno da violência
escolar, não há um programa nacional de investigaçdões proposto pelo poder
público através de suas agências de pesquisa.Especificamente sobre violência
escolar, não há dados aprofundados nem pesquisas que indiquem em que
medida a escola é afetada diretamente pelo índice de violência no ambiente
escolar. Faz-se necessário evidenciar quais fatores dilatam enormemente os
níveis reais de violência, aprofundando e ampliando os conflitos entre os jovens
e o corpo docente e administrativo das escolas, diminuindo a eficácia da mesma,
e no limite levante o jovem a abandona-la. Que tipo de violência permeia o
cotidiano escolar, respondendo questões como: o que é violência? Quais são as
práticas definidas como violentas? Quem as pratica? Contra quem ? Em que

contextos ? Quais as atitudes tomadas diante da manifestação de atos violentos?
Quais os papéis assumidos pela equipe da escola em contextos violentos? A
violência é escolar ou extraescolar? O que compete a cada um ? A produção
teórica tem como objetivo promover o debate sobre os determinantes da
violência juvenil que interferem na organização do ensino das escolas da rede
pública, evidenciando o papel que a organizçaão do trabalho pedagógico pode
e deve assumir bem como evidenciar a necessidade de que a escola assuma
sua função social.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUDITH CEZARITA HARTMANN
ORIENTADOR: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Gestão Democrática -Caminho da Cidadania
Palavras-chave: gestão democrática;participação;cidadania.
Resumo: A pesquisa em questão tem como principal objetivo a busca e
construção de espaços e de mecanismos de democratização da gestão, para
humanização da educação e para a construção de um mundo mais justo e mais
feliz. Para tanto é necessário formar pessoas que se libertem através da
educação. Tal meta será alcançada quando a escola e o educador trabalharem
no sentido de garantir a autonomia do aluno. O estudo busca promover e articular
a gestão democrática, a participação consciente e crítica dos sujeitos nas
instâncias colegiadas. A construção deste artigo considera também uma
bibliografia que foi trabalhada durante o processo da pesquisa-ação, bem como,
para o aprofundamento teórico necessário.

Produção didático-pedagógica
Título: GESTÃO DIDATICO PEDAGOGICA E PRATICAS DE CIDADANIA
Palavras-chave: Cidadania; Gestão Democrática; Valores; Participação.
Resumo: Para humanização da educação e para construção de um mundo mais
justo e mais feliz é necessário formar pessoas que se libertem através da
educação. Tal objetivo só é alcançado qundo a escola e o educador garantem

autonomia tanto intelectual quanto moral. O material tem como finalidade
promover e articular a participação democrática, consciente e critica dos alunos
nas instâncias escolares através de diferentes bibliografias sobre o processo de
participação, resgate de valores e conquista da cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUDITH FATIMA CRIST
ORIENTADOR: Gislene Lossnitz Bida
IES: UEPG
Artigo
Título: SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE ENSINO, APRENDIZAGEM E
AVALIAÇÃO: investigando concepções em busca de alternativas
Palavras-chave: concepções; ensino; aprendizagem; avaliação.
Resumo: Ensino, aprendizagem e avaliação, compõem o sistema nervoso
central do processo educativo. Historicamente esse processo tem sido
concebido por educadores e pesquisadores sob diferentes enfoques, uma vez
que, este passa pelo filtro ideológico desses profissionais. Entretanto, percebese que tais profissionais, muitas vezes, não relacionam os elementos do
processo entre si, tratando da avaliação como um elemento a parte, um
acontecimento periódico, vinculada exclusivamente a nota. Para muitos,
avaliação e prova, são sinônimos, medidas pela nota obtida pelo aluno no final
de um período. Entende-se assim que, uma das formas de se avançar em
direção a uma avaliação menos classificatória e mais formativa, é buscando
subsídios teórico-metodológicos que apresentem maior clareza em relação as
concepções que norteiam as nossas práticas pedagógicas, ao se tratar do
processo educacional. Para tanto, propôs-se através do projeto de intervenção,
a mobilização dos professores e alunos do primeiro e segundo ano envolvidos
com o Curso de Formação de Docentes, a identificar nossas reais necessidades,
buscando dialeticamente, rever, com criticidade, as estratégias de ação, os
critérios e instrumentos de avaliação comumente utilizados no trabalho
pedagógico diário. Espera-se com isso, poder contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino ofertado nessa modalidade, bem como refletir sobre

determinadas posturas pedagógicas que as vezes são motivos da nossa
descrença no trabalho e na educação em geral.

Produção didático-pedagógica
Título: Sobre as relações entre ensino, aprendizagem e avaliação: investigando
concepções em busca de alternativas
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Avaliação
Resumo: Historicamente o processo: ensino, aprendizagem e avaliação tem
sido concebido por educadores sob diferentes enfoques, uma vez que este
passa pelo filtro da ideologia desses profissionais que muitas vezes, não
relacionam entre si esses elementos do processo como conjunto. Entende-se
assim, que uma das formas de se avançar nessa direção Entende-se assim, que
uma das formas de se avançar nessa direção, é buscando subsídios teóricometodológicos que sustentem as concepções que norteiam as práticas
pedagógicas, priorizando uma formação que atenda às demandas de
profissionais para o nível de ensino ao qual se vincula o Curso.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JURACI ALVES
ORIENTADOR: Cleudet de Assis Scherer
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DO PERÍODO NOTURNO:
reflexões para uma ação inovadora
Palavras-chave: evasão escolar; reflexão; práticas pedagógicas; finalidade
educativa.
Resumo: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre as causas que levam o aluno
a abandonar os estudos, bem como analisar sobre as práticas pedagógicas
desenvolvidas nos últimos anos. O resultado da pesquisa realizada com os
alunos mostrou que o trabalho e a falta de interesse são os principais motivos
para o fracasso escolar. A organização curricular e a escolha dos conteúdos
apontam para a descaracterização da real finalidade da escola na formação do
educando, ao desenvolver práticas educativas voltadas para o acolhimento

social e para o desenvolvimento de valores, atitudes, competências e
habilidades

exigidas

para

uma

sociedade

flexível

e

globalizada.

A

descaracterização da função da escola tem agravado a falta de interesse dos
alunos com os estudos, tendo em vista que a atividade educativa não tem
possibilitado a emancipação humana e, dessa forma, tem reproduzido a
sociedade capitalista, caracterizada pelo consumo, competitividade e incertezas,
onde o rico compõe a minoria e o pobre a grande massa trabalhadora,
despreparada e desprovida da cultura científica necessária ao desenvolvimento
integral do indivíduo.

Produção didático-pedagógica
Título: Evasão Escolar no Ensino Médio do Período Noturno: Uma reflexão
necessária para uma ação inovadora
Palavras-chave: Evasão Escolar; reflexão; práticas pedagógicas
Resumo: A evasão escolar é um problema que tem sido discutido por toda
comunidade escolar, no entanto, parece estar longe de ser resolvido, tendo em
vista os altos índices de abandono que continua persistindo a cada ano. O
objetivo deste trabalho, é investigar os motivos que levam os alunos a evasão
escolar e a refletir sobre as práticas pedagógicas na busca de minimizar a
evasão na escola. A metodologia de trabalho será conduzida por meio de uma
pesquisa qualitativa para o levantamento de dados com professores pais e
alunos evadidos que contribuirá para análise e organização de ações na escola.
Para subsidiar teoricamente professores e pedagogos na reflexão sobre sua
prática, terá como suporte uma teoria articulada a prática, pautada nas
contribuições da Pedagogia Histórico-Critica, Teoria Histórico-Cultural de
Vigotski e da proposta pedagógica apresentada por Gasparin (2005), que tem
como referência a teoria dialética de construção do conhecimento: prática-teoriaprática, onde orientará o professor, na elaboração de um plano de trabalho
docente-discente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUREMI RIBEIRO DA SILVA
ORIENTADOR: Ricardo Antunes de Sa

IES: UFPR
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E NA MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Formação do Pedagogo; Identidade Profissional; Função.
Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar o papel do Professor Pedagogo
na escola pública a partir das condições concretas, buscando uma nova
concepção desse profissional para além de funções burocráticas, disciplinadoras
e fragmentadas do processo pedagógico da escola. A pesquisa fundamentou-se
a partir de análise acervo bibliográfico, apoiado em periódicos, teses e artigos
disponíveis na internet. Adotou como metodologia a coleta de dados por meio de
questionários aplicados. No processo de intervenção foram criados momentos
de reflexão e debates com Alunos, Professores e Pedagogos de Escola
Pública3. O papel do pedagogo nas escolas, gestado na década de 1970, como
agente de controle e burocrata do sistema escolar, constitui marco que desde
então, historicamente descaracteriza o papel destes profissionais a medida que
o próprio trabalho pedagógico escolar se secundariza, um a vez que ele vem
desempenhando várias funções administrativas, necessitando de maior
comprometimento por parte da direção, da participação da comunidade e do
corpo docente. Portanto esse artigo, ao retomar essas questões busca colocar
em pauta a verdadeira identidade do Pedagogo no espaço escolar, colocando-o
como articulador e interlocutor na organização e mediação do trabalho
pedagógico na escola pública.

Produção didático-pedagógica
Título: Resgate do papel do Pedagogo na organização e imediação do trabalho
Pedagógivo na escola pública
Palavras-chave: Pedagogia; Pedagogo; Ação Pedagógica.
Resumo: Nos dias atuais, a educação vem se moldando as necessidades das
Instituições de Ensino, dentro destas, as ações pedagógicas se caracterizam
como uma saída para se resolverem os problemas que se apresentam nas
escolas, essas mudanças se apresentaram como benéficas, mas ainda vê-se
que existem questões que podem ser melhoradas. Buscando esta melhora na
instituição chamada escola, esta produção didática (unidade didática) visa

efetuar uma reflexão, e dentro deste conceito, atender às necessidades da
escola, da educação e da sociedade, ainda, dos alunos que se mostram como
objetivo final de nosso trabalho. Nesse sentido, o tema proposto se faz
pertinente, pois buscará uma reflexão a respeito do papel do Professor
Pedagogo na escola e seus pares que o auxiliam em seu cotidiano. Ainda não
se pode deixar de citar que as atividades desenvolvidas neste PDE visam o
aperfeiçoamento profissional que refletirá no trabalho na escola. Dentro das
questões do trabalho pedagógico, têm-se como problema deste estudo,
“observar como é o trabalho que o pedagogo realiza na escola pública e de que
forma o pedagogo deve se fazer compreender para que possa realizar esse
trabalho com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar”.
Então vê-se que o aperfeiçoamento desta equipe é importante para que esta se
mostre atualizada e atuante em todos os momentos em que a escola necessitar,
a referida ação irá refletir sobre os demais professores, e consequentemente nos
alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: JUSSARA VAZ CORDEIRO
ORIENTADOR: Sandra Suely Soares Bergonsi
IES: UFPR
Artigo
Título: Oficina de Aprendizagem
Palavras-chave: pedagogia-aprendizagem-oficinas
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a importância do pedagogo
escolar como mediador do processo de ensino e aprendizagem dos alunos que
apresentam dificuldade em apropriar-se dos conteúdos formais. Este estudo de
caso foi realizado com seis alunos das 5 a Série, da Escola E. Amyntas de
Barros, do município de Pinhais no 2o semestre do ano de 2011. Utilizou-se o
método dialético para analisar os dados que foram coletados por meio de duas
fontes de evidências: a análise documental e a entrevista semi-estruturada.
Fundamentando-se no método experimental que Vygotsky (1982) desenvolveu
para

analisar

as

funções

psicológicas

superiores

humanas.

Para

o

desenvolvimento do trabalho a pesquisadora elegeu a temática sobre

localização espacial posto que tal conteúdo se apresentou com um grau elevado
de dificuldade para esses alunos. A pesquisadora a partir daí elegeu metodologia
e estratégias que possibilitassem a internalização de tais conceitos para o grupo
de alunos. Observou-se que os alunos, ao término da programação contida no
plano de ensino da referida unidade por meio de atividades, demonstraram ter
internalizado os conceitos. Isso leva a crer que a dificuldade dos alunos na
internalização de conceitos científicos está relacionada à falta de apoio dos
mediadores na situação de sala de aula, no que diz respeito a conhecimentos
que promovam essa prática pedagógica. Cabe assim ao pedagogo atuar de
forma conjunta com os professores- mediadores.

Produção didático-pedagógica
Título: Oficinas Pedagógicas de Aprendizagem:Desenvolvimento das Funções
Psicológicas Superiores
Palavras-chave: pedagogo;aprendizagem;dialética
Resumo: O Caderno Pedagógico terá como metodologia,o estudo de caso de
cinco alunos,que frequentaram a 5ª Série no ano de 2010 e por não apropriaremse dos conteúdos propostos permanecem na mesma série. Para a seleção dos
alunos participantes será utilizado duas fontes de evidência:a análise
documental (relatório do resultado final) e a realização de entrevista
semiestruturada com os professores. As atividadese que serão realizadas terão
como foco as concepções de Vygotsky,onde o olhar da dialética no método
experimental fornece subsídios para a compreensão do sujeito real,histórico e
socialmente inserido na sua realidade. O papel do Pedagogo Escolar é o de
mediar o processo de ensino e aprendizagem.Para que ocorra a intervenção
pedagógica é necessério ter conhecimentos sobre quem é o aluno que não
apropria-se dos conhecimentos desenvolvidos pela escola e que fazem parte
das disciplinas das DCNs do Estado do Paraná. Para estas informações será
desenvolvido com os alunos atividades sobre autobiografia ou autoconsciência.
Relacionando a nivel de desenvolvimento real ,sobre o que o aluno sabe em
relação a sua moradia, ao bairro em que mora, ao município,o estado e o
País,por

meio

de

atividades

realizadas

sobre

direção

e

localização

espacial.Interferindo no seu nível de desenvolvimento proximal com mediação
das atividades desenvolvidas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KARIN LUCIA FRANCA RECK BRUM
ORIENTADOR: Aparecida Favoreto
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Ação Docente: relação teoria e prática na perspectiva da mediação
dialética
Palavras-chave: teoria;prática;mediação;dialética
Resumo: O objetivo deste trabalho é socializar as reflexões produzidas ao longo
do processo de formação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
principalmente no que se refere ao desenvolvimento de uma Unidade Didática,
constituída de um roteiro de estudo, composto de: textos que abordam os
fundamentos teóricos do Materialismo Histórico Dialético; análise de textos de
músicas, de vídeos; oficinas pedagógicas e aplicação de uma aula na
perspectiva da mediação dialética. Para tanto, o aporte teórico utilizado foi: as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE), o texto de Pereira (1988), “O
que é teoria”, e o texto de Almeida, Oliveira e Arnoni (2007), “Mediação dialética
na educação escolar”. A partir desse referencial, o trabalho desenvolvido revelou
algumas dificuldades na operacionalização de uma concepção de mediação
dialética no processo de ensino e de aprendizagem. Todavia, é possível
vislumbrar a importância que as oficinas tiveram na formação dos professores e
o anseio destes em transformar a sua prática. Porém, essa ação envolve outras
oportunidades de análise da prática em sala de aula, para que o professor possa
repensar suas ações pedagógicas e alcançar um novo olhar.

Produção didático-pedagógica
Título: Teorias de ensino e de aprendizagem.
Palavras-chave: \'teoria\';\'prática\';\'mediação\';\'dialética\'
Resumo: Esta proposta tem a pretenção de realizar

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KARLA FABRICIA APARECIDA SOARES
ORIENTADOR: Adrian Alvarez Estrada
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

CONSELHO

DE

CLASSE

PARTICIPATIVO:

MOMENTO

DEMOCRÁTICO DE REFLEXÃO E DISCUSSÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS
DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO ESCOLAR.
Palavras-chave: Conselho de Classe Participativo; Prática Pedagógica;
Procedimentos Metodológicos
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar encaminhamentos referentes
as práticas pedagógicas e os procedimentos metodológicos utilizados por todos
os envolvidos no processo escolar, referentes ao Projeto de Intervenção sobre o
Conselho de Classe Participativo como um órgão colegiado de gestão que
favoreça mudanças de estratégias para atender os diferentes ritmos de
aprendizagem e possibilite resultados mais concretos. Dentro da organização do
trabalho pedagógica se configura um espaço que possibilita a análise do
desempenho do aluno e da própria escola. Bem como destacar alguns pontos
chaves estudados ao longo do Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE/PR). Neste texto, permite pensar a forma que o Conselho de Classe vem
sendo conduzido no âmbito da escola estudada, observando os critérios
avaliativos propostos e a qualidade de todo o processo. Buscamos analisar a
atual prática pedagógica posta no Conselho de Classe e pensar sobre à sua
validade como efetivo instrumento de melhoria qualitativa do trabalho escolar,
dentro da nossa realidade. Assim, apontamos o Conselho de Classe
Participativo um espaço democrático, embora cada especialista tenha sua
especificidade, não há uma limitação do trabalho, pois no coletivo, em função do
objeto ensino-aprendizagem, deve existir colaboração e profissionalismo por
parte de todos que interagem dentro e fora da escola. Em síntese buscamos,
através dos estudos e reflexões propostos no Projeto de Implementação
desenvolvido durante o ano de 2011, resgatar o papel do pedagogo na
organização e mediação do trabalho pedagógico, sendo necessária a reflexão
do professor, do gestor, do pedagogo e dos demais sujeitos envolvidos sobre o
seu próprio trabalho.

Produção didático-pedagógica
Título:

CONSELHO

DE

CLASSE

PARTICIPATIVO:

MOMENTO

DEMOCRÁTICO DE REFLEXÃO E DISCUSSÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS
DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO ESCOLAR.
Palavras-chave: conselho de classe participativo; prática pedagógica;
procedimentos pedagógicos
Resumo: O Conselho de Classe é um órgão colegiado de gestão. Na prática
pedagógica atual, o Conselho tem sido um processo de constantes indagações
quanto à sua validade como efetivo instrumento de melhoria qualitativa do
trabalho escolar. É importante propiciar, nesse momento, uma reflexão coletiva,
sobre a prática pedagógica desenvolvida e os procedimentos metodológicos
utilizados pelos professores e equipe pedagógica. Através do Trabalho
Pedagógico, é possível acompanhar o cotidiano escolar do aluno e o trabalho do
professor em sala de aula, garantindo sua formação para a transformação das
práticas pedagógicas, na direção do que hoje apontam algumas teorias
educacionais e psicológicas (valorização do conhecimento e da informação). O
Caderno Pedagógico vem complementado com estratégias de ações específicas
da atividade Conselho de Classe Participativo: Estudos de Grupos, Coleta de
Dados Nº 1, Coleta de Dados Nº 2, Análise dos Dados, Socialização das Análises
Realizadas, Pre-Conselho, Conselho de Classe Participativo, Pos-Conselho,
Família na Escola, PCD e PIA.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KATIA REGINA CARVALHO
ORIENTADOR: Juliana Telles Faria Suzuki
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O USO DAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA
Palavras-chave: Formação continuada; tecnologias; educação a distancia.
Resumo: A escola em seu percurso de formação continuada depara-se com
diversos cursos de formação a distância que contribuem para a formação dos
professores para o uso das tecnologias. Diante deste contexto, propusemos uma

investigação com o propósito de discutir o uso das tecnologias no cotidiano
escolar, incorporando as tecnologias a pratica pedagógica, de forma a favorecer
a formação continuada e a aprendizagem do aluno. Para isso buscou-se na
literatura teóricos que abordavam a questão e estruturou-se um plano de ação
em quatro encontros presenciais com suporte de leitura de textos postados num
blog. Após a coleta de dados, estes foram analisados e socializados com os
envolvidos, tendo como objetivo a superação das dificuldades na escola onde
aplicamos o projeto.

Produção didático-pedagógica
Título: Formação continuada mediada por tecnologias
Palavras-chave: Formação Continuada; Educação à Dist6ancia; Tecnologias
Resumo: A educação a distância é a modalidade de ensino que mais cresceu
nos últimos anos. A facilidade na implantação dos ambientes educacionais em
plataformas virtuais já é uma realidade em todo o Brasil. Ao mesmo tempo em
que observamos o crescimento desta modalidade, também verificamos
dificuldades dentro das instituições públicas em implantar cursos de formação.
Desta forma, eis o fato de apresentar uma proposta de formação dentro de uma
plataforma virtual e propor um curso de formação de professores para o uso das
tecnologias por meio da plataforma virtual de aprendizagem Moodle para uma
instituição pública de ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KEILAH CRISTINA RAIA DE DIO
ORIENTADOR: ANILDE TOMBOLATO TAVARES DA SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: Blog: Onda Marquês!
Palavras-chave: Tecnologia, Ensino, Prática Pedagógica, Blog e História
Resumo: Com o intuito de avaliar o grau de conhecimento que os professores
têm das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs e o que a escola
oferta para os mesmos e como está sendo sua utilização no cotidiano, propomos
a criação de um blog educativo visando um melhor aproveitamento dessas

tecnologias e propondo melhorias na integração da prática pedagógica. O
objetivo deste trabalho foi contribuir para a compreensão do uso das TICs nas
atividades pedagógicas proporcionando aos envolvidos no processo uma
aproximação entre a qualidade pedagógica que queremos e as transformações
tecnológicas que a modernidade nos impõe. Utilizando a história e a indústria da
cidade de Arapongas implementamos uma mostra cultural no Colégio Estadual
Marquês de Caravelas, onde o trabalho foi desenvolvido, e a partir desta
experiência pudemos construir o Blog: “Onda Marquês” o qual demonstrou que
as TICs podem ser utilizadas auxiliando o trabalho pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso de tecnologias na organização e implementação do trabalho
pedagógico.
Palavras-chave: Tecnologia, Ensino, Prática Pedagógica, Blog e História
Resumo: Nesta realidade em que, as novas tecnologias de informação estão
presentes a cada instante faz-se necessário um estudo de como o professor
deve se adequar às novas tecnologias sem perder o conteúdo didático e o
domínio da sala de aula. Ensino e tecnologia devem andar lado a lado, levando
a escola a um bom desenvolvimento do seu papel de educador, fazendo de seus
alunos, cidadãos conscientes, críticos e resolvidos com seus objetivos de vida.
Pretende-se neste trabalho detectar o grau de conhecimento que os professores
têm das TICs, o que a escola oferta para os mesmos e como está sendo sua
utilização no cotidiano, contribuindo para um melhor aproveitamento dessas
tecnologias e propondo melhorias na integração da prática pedagógica com um
trabalho interdisciplinar e transversal. A implementação do projeto de
intervenção pedagógica será realizado com a criação de um blog onde serão
colocados conteúdos/temas atuais, bem como a história e as atividades do
colégio.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KELLY APARECIDA ALMEIDA AZEVEDO
ORIENTADOR: ANA LUCIA FERREIRA AOYAMA
IES: UEL

Artigo
Título: Rotatividade docente e suas implicações no contexto escolar.
Palavras-chave: Rotatividade docente; Qualidade de ensino; Trabalho coletivo.
Resumo: A rotatividade docente é o tema desse trabalho, uma vez que o mesmo
foi identificado como um dos maiores entraves tanto no que respeita à
organização do trabalho pedagógico da escola, quanto ao que se refere à
qualidade do ensino. Reconhecendo-se como parte do processo educacional, a
rotatividade docente presente no estabelecimento de ensino interfere no
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Esse trabalho tem como objetivo
proporcionar uma discussão sobre a necessidade de continuidade dos trabalhos
desenvolvidos pelos professores e alunos, visando à melhoria do processo
ensino e aprendizagem, independente da rotatividade docente, bem como
apontar alternativas pedagógicas para superação do problema. Enquanto
resultados obtidos, podemos apontar a importância da reflexão sobre
envolvimento dos profissionais da educação ao assumirem sua função docente,
no sentido de realizarem ações conjuntas, por meio do trabalho coletivo e
também da mentoria como alternativas eficazes as necessidades pontuais da
escola, visando o comprometimento com o trabalho, independente do tempo da
sua atuação no estabelecimento.

Produção didático-pedagógica
Título: Rotatividade docente e suas implicações no contexto escolar
Palavras-chave: Rotatividade docente, Qualidade de ensino, Trabalho coletivo,
Mentoria
Resumo: O trabalho a ser desenvolvido se justifica nas dificuldades na
manutenção do trabalho pedagógico da escola, devido à grande rotatividade dos
professores. O trabalho terá como base os resultados apresentados pelo
Colégio, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, conforme
dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica – SAEB. O Colégio passou
a integrar o Programa Superação, e iniciou-se o Programa Plano de
Desenvolvimento da Escola, denominado PDE Escola, teve-se a oportunidade
de conhecer problemas prioritários para serem combatidos. A rotatividade dos
professores figurou no topo da lista dos problemas no desempenho dos alunos
e da escola. Tem-se como objetivo geral Planejar a continuidade de projetos e

trabalhos desenvolvidos pela escola, de maneira que alunos e professores
interajam visando à aprendizagem, independente da rotatividade dos últimos.
Têm-se como objetivos específicos: Levantar dados recentes referentes à
problemática; Reconhecer, os fatores que interferem na aprendizagem dos
alunos; Apontar alternativas pedagógicas para superação do problema; Articular
situações dentro da realidade escolar; Desenvolver trabalho coletivo ou de
mentoria. A metodologia consiste na aplicação de questionários, a professores
e alunos, com vistas a coletar dados referente a realidade da escola, bem como
será organizado grupos de estudos, reuniões e encontros. As análises e
reflexões realizadas nos grupos de estudos fornecerão os elementos
necessários a fim de que seja possível pensar alternativas ao trabalho realizado
e buscar a qualidade de ensino, independentemente da rotatividade docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: KELLY CRISTINA CORTEZ
ORIENTADOR: Edneia Consolin Poli
IES: UEL
Artigo
Título: O APRENDER E O COMPREENDER UMA RELAÇÃO AFETIVA NO
TRABALHO PEDAGÓGICO
Palavras-chave: Formação humana. Relações. Papel do professor. Ações
Docentes.
Resumo: O presente artigo desenvolve uma reflexão sobre a educação
entendida como processo de formação humana tem por finalidade apresentar o
trabalho realizado durante o programa de Desenvolvimento Educacional do
Paraná, que envolveu professores, pedagogo e direção do Colégio Estadual
Albino Feijó Sanches, em Londrina, cujo objetivo foi verificar a importância da
relação professor/aluno como fator de interferência no processo de ensinoaprendizagem, socializando experiências de trabalhos realizados por alguns
professores e discutindo caminhos para o aprendizado efetivo dos alunos. A
intervenção pedagógica foi realizada através de levantamentos acerca dos
anseios e angustias em relação ao desempenho e interação professor/aluno e
aluno/professor, selecionando as dificuldades de aprendizagem, necessidade e

dificuldades de relacionamento profissional e afetivo encontrado no ambiente
escolar. A discussão permite, assim, não apenas interpelar momentos
significativos

das

relações,

mas

também

debater

conteúdos

teóricos

fundamentais sobre o sentido da educação, debate que se impõe com renovada
força para os educadores no enfrentamento dos desafios que estão sendo
colocados pelas novas condições da modernidade, tendo em conta que a função
primordial da educação é a de nutrir possibilidades relacionais.

Produção didático-pedagógica
Título: O APRENDER, AS SUAS DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS QUE
PODEM SER APLICADAS PARA ENRIQUECER A PRÁTICA DO PROFESSOR
Palavras-chave: Aprender; Afetividade; Ensino-aprendizagem.
Resumo: Este trabalho tem como justificativa apresentar um programa de
intervenção visando melhora nas relações permeadas pelo vínculo afetivo, para
reparar possíveis fraturas no processo de aquisição do conhecimento dando
espaço para que haja um aprendizado vinculado a uma discussão da prática
pedagógica que se aprofundará a necessidade da competência técnica, sem o
que, a ação pedagógica será inconsistente. O objetivo é discutir a importância
de uma prática pedagógica, que venha atender o real significado da interação
professor-aluno dentro do processo ensino e aprendizagem. Posto isto é que
convido à leitura reflexiva apontando ao final de cada tema algumas questões
que me inquietou e que podem vir a provocar novas indagações e proposições
por parte dos que destes textos se apropriarem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LAUDELINA MIGUEL DOS SANTOS LIMA
ORIENTADOR: Claudia Madruga Cunha
IES: UFPR
Artigo
Título: Ação ressignificadora da Coordenação pedagógica nas práticas
avaliativas do sexto ano
Palavras-chave: Avaliação; Reprovação e Exclusão. Coordenação pedagógica;
Práticas avaliativas;

Resumo: Este artigo analisou as adversidades do processo de avaliação tendo
por base os índices de reprovação e evasão de alunos das quintas séries, agora
sextos anos, do C. E. Helena Kolody. Tenciona o processo educacional e
especialmente os processos avaliativos, das turmas selecionada. Objetiva fazer
com que os professores que nelas atuam e seus alunos, mais a coordenação
pedagógica, possam interagir dialogicamente. Ao problematizar que nem todos
os alunos se adaptam as repentinas mudanças de ano, que no caso do sexto
ano chega a ocasionar uma desordem emocional dos estudantes tenta-se
intervir neste processo nos índices de reprovação e evasão. Para tanto se
elabora um processo que começa com a aplicação de um questionário dirigido
aos alunos, sobre a avaliação; em cima dos dados colhidos destes instrumentos
se faz um trabalho com os professores. A proposta é mudar a concepção e a
prática avaliativa que vem se praticando no sexto ano, assim como tirar a
avaliação do seu lugar de punição construindo novo significado para ato de
avaliar.

Produção didático-pedagógica
Título: A avaliação na prática de sala de aula.
Palavras-chave: concepção; métodos; técnicas; instrumentos; erro
Resumo: O material didático é um Caderno Pedagógico que visa contribuir com
o trabalho que vem sendo realizado pelos professores das turmas de 5ª série.
Pretende ser um experimento para o Ensino Regular do Colégio Estadual Helena
Kolody, almejando tornar-se uma oportunidade de mudança em alguns dos
problemas que se mostram nesta escola, quando enfrenta o grande número de
reprovados na quinta-série. Avaliação é um processo que investiga e dá
qualidade ao trabalho do professor; logo, é essencial a educação. A organização
deste Caderno Pedagógico divide-se em quatro oficinas, que se compõem por
uma problematização do tema e procedimentos. Para problematizar a avaliação
se utiliza diversas fontes bibliográficas, para auxiliar e orientar os professores no
desenvolvimento de suas práticas avaliativas. Buscar-se-á fazer da avaliação um
processo interativo no qual educadores e educandos, em trabalho conjunto,
possam aprender sobre si mesmo e sobre a sua realidade escolar. As oficinas
vão se realizar em um passo a passo e pretende: redefinir os significados que
acompanham a concepção de avaliação dos professores; trabalhar a utilização

de determinados métodos, assim como a forma do discurso avaliativo,
transformado em notas e conceitos no ensino aprendizagem; minimizar o
excesso de reprovação de alunos das 5ª séries, revendo os instrumentos de
aferiçao de resultados os que costumam ter na nota a unica expressão de
aprendizado; por fim, revisar a ideia de erro no processo de aprender, tentando
mostrar que esta tem se relacionado com uma consequente exclusão e evasão
da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LAURA GODOY DOS SANTOS
ORIENTADOR: Adrian Alvarez Estrada
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A RELEVÂNCIA DO PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E
MEDIAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO PARA O PROCESSO DE
PROMOÇÃO AUTOMÁTICA
Palavras-chave: Pedagogo; Progressão Automática; Práxis Pedagógica.
Resumo: O fenômeno educativo apresenta-se como expressão de interesses
sociais em conflito na sociedade e que exigem do pedagogo uma direção
explícita da ação educativa, ou seja, um posicionamento político. A educação é
o conjunto de ações, processos e influências que intervenham no
desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o
meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e
classes sociais. Existe uma relação intrínseca entre o papel do pedagogo e o
processo de ensino-aprendizagem da escola, visto que ele responde pela
mediação, organização, integração e articulação do trabalho pedagógico. Neste
trabalho, procurou-se analisar a relevância do papel do pedagogo para a
organização do trabalho pedagógico no processo de progressão automática.
Entre outras coisas, analisou-se como se dá o processo de articulação da práxis
pedagógica na escola e como o pedagogo faz a mediação entre os sujeitos do
processo escolar: professor – aluno – família – comunidade. À luz de uma
concepção de educação transformadora, o pedagogo tem uma função de
extrema relevância, agindo em todos os espaços de contradição para a

transformação da prática escolar e a democratização do ensino: função social
da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: A relevância do papel do pedagogo na organização e mediação do
trabalho pedagógico para o processo de promoção automática.
Palavras-chave: Auto Avaliação; Promoção Automática; Aprendizagem;
Mediação Pedagógica.
Resumo: A proposta da produção didático pedagógica é a composição de ficha
de auto avaliação, pensada e elaborada em conjunto com pedagogos do colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira, com a intencionalidade de proporcionar ao
aluno reflexão sobre sua caminhada escolar, desempenho e dificuldades, tendo
a oportunidade de se auto avaliar, percebendo seus avanços e desafios para
posterior retomada e superação dos entraves encontrados. Em conjunto com a
equipe pedagógica, e tomando como base o projeto político-pedagógico e
experiências obtidas com os alunos ao logo dos últimos anos, elaboraremos uma
ficha partindo do exemplo apresentado (em versão preliminar na unidade
temática) a fim de nortear na elaboração do novo material. Este material será
aplicado aos alunos do ensino médio do período noturno, com vistas a propiciar
aos mesmos oportunidade de reflexão sobre seu processo avaliativo; e,
simultaneamente, fornecer dados de analise para os docentes e equipe
pedagógica. Esta produção justifica-se pela necessidade de avaliação dos
alunos em todos os aspectos, contemplando as múltiplas inteligências e
despertando diferentes potencialidades, sendo utilizado como instrumento de
intervenção no processo ensino aprendizagem destacando o contexto da
promoção automática. Este projeto pretende levar o aluno a refletir sobre suas
ações diárias com base nos eixos da escola. Tal questionamento reflexivo será
aplicado através de fichas a ser elaborado pelos pedagogos a fim de efetivar
análise dos dados e fazer um levantamento gráfico subsidiado em ações
concretas a partir das atribuições advindas das fichas aplicadas anteriormente
aos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: LECI MARGARETH FINGER NETTO
ORIENTADOR: Clarice Schneider Linhares
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Projeto político pedagógico, proposta pedagógica curricular e plano de
trabalho docente: Uma proposta de ação pedagógica
Palavras-chave: ARTICULAÇÃO; PPP; PPC; PTD
Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, do Estado do Paraná e traz,
também, o relato da sua implementação que iniciou com a elaboração de
material didático sendo desenvolvido mediante uso da pesquisa-ação de forma
qualitativa e tendo como público alvo os professores. Propõe-se aqui, um estudo
que possibilite aos professores um repensar de sua prática e que esse momento
seja permeado de oportunidades para sugestões e opiniões construídas em um
espaço de diálogo capaz de redimensionar a prática pedagógica. Diante dessa
realidade a problematização está assim caracterizada: Como se dá a articulação
entre o Projeto Político Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular no Plano
de Trabalho Docente do Colégio Estadual Professora Vilma dos Santos
Dissenha? Os objetivos a serem atendidos pelo projeto são: Conhecer e
compreender como se dá a articulação do Projeto Político Pedagógico e da
Proposta Pedagógica Curricular no Plano de Trabalho Docente, evidenciar o
papel que professor pedagogo desempenha no cotidiano escolar, avaliar de que
forma acontece a articulação entre o Projeto Político Pedagógico e a Proposta
Pedagógica Curricular no Plano de Trabalho Docente e analisar o
comprometimento e envolvimento dos professores na elaboração do Plano de
Trabalho Docente.

Produção didático-pedagógica
Título: PPP, PPC e PTD: uma proposta de ação pedagógica.
Palavras-chave: ARTICULAÇÃO;PPP;PPC;PTD
Resumo: Este material didatico será desenvolvido com intuito de usar a
pesquisa-ação de forma qualitativa, sendo que o público alvo são os professores
e busca conhecer e compreender como se dá a articulação entre o Projeto
Político Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular no Plano de Trabalho

Docente. Propõe-se aqui, um estudo que possibilite aos professores um
repensar de sua prática e que esse momento seja permeado de oportunidades
para sugestões e opiniões construídas em um espaço de diálogo capaz de
redimensionar a prática pedagógica. Diante desta realidade, a problematização
está assim caracterizada: Como se dá a articulação entre o Projeto Político
Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular no Plano de Trabalho Docente
do Colégio Estadual Professora Vilma dos Santos Dissenha? Os objetivos a
serem atendidos pelo projeto são: Conhecer e compreender como se dá a
articulação do Projeto Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica Curricular
no Plano de Trabalho Docente; evidenciar o papel do professor pedagogo no
cotidiano escolar; avaliar de que forma acontece a articulação entre do Projeto
Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica Curricular no Plano de Trabalho
Docente; e, analisar o comprometimento e envolvimento dos professores na
elaboração do Plano de Trabalho Docente. A metodologia da pesquisa contará
com a seguinte organização: Grupo de estudos, pesquisa bibliográfica: Projeto
Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica Curricular no Plano de Trabalho
Docente, coleta de dados através de pesquisa de campo: Depoimentos e
questionários (aberto e fechado). Para a fundamentação teórica baseou-se nas
obras dos autores: LIBÂNEO, SAVIANI, SACRISTÁN e VEIGA

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEDACY PAIVA RIBEIRO
ORIENTADOR: JORGE ALBERTO DE FIGUEIREDO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Avaliação Diagnóstica: uma breve reflxão
Palavras-chave: avaliação; reflexão; diagnóstico; aprendizagem
Resumo: Pretende-se com este artigo apresentar um trabalho sobre a Avaliação
Escolar. O estudo de pesquisa e as dinâmicas sobre o tema foram desenvolvidos
junto ao corpo docente do Estabelecimento de Ensino Colégio Estadual de
Paraíso do Norte. A proposta de nosso trabalho é a promoção, reflexão e
dinamização com o objetivo de incentivar mudanças necessárias para o bom
andamento do processo de ensino e aprendizagem, visto que estamos inseridos

em uma sociedade predominante capitalista o que nos faz grandes desafios.
Verificando-se que persistem nos meios escolares as práticas avaliativas
autoritárias e conservadoras, não adaptada às realidades do mundo globalizado
vimos necessidade e importância de estudo sobre as dinâmicas avaliativas para
o século XXI. Através do trabalho de pesquisa realizado verificou-se o
fortalecimento das reflexões pedagógicas e o comprometimento de adequação
e pratica da avaliação diagnóstica. Tendo uma perspectiva positiva sobre a
avaliação diagnóstica, cremos que através dela haverá uma contribuição para a
democratização do ensino. A avaliação deve ser utilizada como um instrumento
para compreender em que estágio de aprendizagem o discente se encontra,
tomando assim decisões satisfatórias para sua aprendizagem. Nesse sentido,
pela aplicação da avaliação diagnóstica será possível detectar a apropriação do
conhecimento pelo discente, cumprindo assim a função de instrumento
auxiliador e não de uma ação repreensiva.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação Diagnóstica: uma breve reflexão
Palavras-chave: reflexão;avaliação; dignóstico; aprendizagem
Resumo: A proposta de nosso trabalho tem como objetivo refletir e discutir a
avaliação

diagnóstica,

ampliando

conhecimentos

teóricos

para

o

desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas com encaminhamentos
necessários para a efetivação da práxis na avaliação com o intuito de melhorar
a qualidade de ensino. Em uma concepção diagnóstica a avaliação é
compreendida como o contínuo acompanhamento do desempenho escolar do
aluno, por isso pretendemos indicar leituras e participação de discussão junto
aos docentes e pedagogos com o propósito de uma mudança de postura frente
aos desafios de uma sociedade dinâmica e um repensar crítico sobre a prática
pedagógica no momento de avaliar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEILA APARECIDA BARION DE PAULA
ORIENTADOR: Janira Siqueira Camargo
IES: UEM

Artigo
Título: A Busca pela Sincronicidade entre o Ensino e a Aprendizagem no
Processo Educativo dos Alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: aprendizagem; compreensão; ensino; reflexão; sincronicidade.
Resumo: Cada vez mais percebemos no âmbito escolar, que a não
aprendizagem, está tomando uma proporção significativa. Diante dessa
realidade, o artigo final tem como objetivo proporcionar aos professores uma
maior compreensão e reflexões teórico-práticas sobre o processo educativo,
visando à busca pela sincronicidade entre o ensino e a aprendizagem dos alunos
das séries finais do ensino fundamental. Ele é o resultado dos estudos realizados
no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, mantido pelo
Governo do Estado do Paraná, vinculado à Universidade Estadual de Maringá –
UEM. O artigo tem a sua fundamentação teórica na Produção DidáticoPedagógica, nas interações e reflexões dos professores e pedagogos do Estado,
por meio do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, e na Implementação do Projeto
de Intervenção Pedagógica na Escola, que foi realizada em grupos de estudos
com os professores do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual
Professor Paulo Alberto Tomazinho – EFMP, do município de Umuarama. A
busca pelos novos conhecimentos, as reflexões, as discussões realizadas pelos
educadores, farão a grande diferença na vida escolar dos alunos. Somente por
meio de uma ação conjunta de estudos é que teremos uma prática educativa
mais efetiva e eficaz, capaz de promover a formação integral do indivíduo.

Produção didático-pedagógica
Título: : A Busca pela Sincronicidade entre o Ensino e a Aprendizagem no
Processo Educativo dos Alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental
Palavras-chave:

Ensino;

Aprendizagem;

Compreensão;

Reflexão;

Sincronicidade
Resumo: Cada vez mais percebemos no âmbito escolar que a não
aprendizagem está tomando uma proporção significativa. Mesmo com os
avanços educacionais, com os recursos materiais, pedagógicos e tecnoló-gicos,
a disposição dos professores e alunos, o fácil acesso às informações e aos
novos conhecimentos, por meio da mídia e multimídias, com os professores em
constante aperfeiçoamento, etc., a situação não melhora. De um lado, os

professores reclamam que aluno não aprende porque não domina as condições
básicas necessárias de leitura, escrita, interpretação, operações matemáticas, é
descompromissado, desconcentrado, indisciplina-do, hiperativo, etc., de outro,
os alunos que dizem não entender as explicações do professor. Esta si-tuação
é uma realidade no Colégio Estadual Pro-fessor Paulo Alberto Tomazinho.
Sendo assim, este caderno pedagógico foi estruturado em seis unida-des
temáticas, as quais abordam os estudos de al-guns educadores sobre os fatores
que interferem no desenvolvimento do processo ensino e aprendi-zagem. A
pretensão deste material é oferecer aos professores, especialmente das séries
finais do en-sino fundamental, uma maior compreensão e refle-xão sobre a
prática docente, buscando a sincronici-dade entre o ensino e a aprendizagem no
processo educativo dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LENI CAGALLI CUNHA
ORIENTADOR: Marcia Luiza Traskurkemb Funatsu
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
Palavras-chave: PEDAGOGO – PROFESSOR – AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO
Resumo: O presente artigo relata a experiência que tivemos na implementação
do projeto de intervenção pedagógica desenvolvido durante nossa participação
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), proposta de formação
continuada desenvolvida pela Secretaria do Estado de Educação ofertada aos
professores da Rede Estadual de Educação do Paraná, relacionada à Função
do Pedagogo na formação continuada de professores no Ensino Fundamental,
séries finais. Tendo como instrumento escolhido um questionário aberto na
forma de investigação a respeito das relações entre professor e aluno, o objetivo
principal dessa pesquisa é poder contribuir para a reflexão do professor sobre a
importância da Formação Continuada em serviço como forma de buscar a
atualização e o aperfeiçoamento por meio da pesquisa, estudos e reflexão de
sua prática pedagógica diária. Isto servirá de subsídios para o enfrentamento

aos desafios postos pela educação contemporânea dentro da realidade e
necessidade da escola num contexto de que dela fazem parte e que são comuns
a todos. Levar o professor a refletir sobre a importância do crescimento pessoal
e profissional proporcionando uma opção de formação com competência e maior
segurança, visando favorecer um processo de construção permanente do
conhecimento para que venha a possibilitar a melhoria do ensino e
aprendizagem. Levá-lo a refletir sobre a sua prática e buscar meios para
desenvolver-se no trabalho pedagógico, refletir sobre a contribuição de um
trabalho coletivo dentro da escola com a finalidade de amenizar as dificuldades
e os problemas da escola e construírem juntos, um ensino mais justo e de
qualidade.

Produção didático-pedagógica
Título: A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES: UMA AÇÃO E REFLEXÃO VOLTADA PARA A FORMAÇÃO
EM SERVIÇO
Palavras-chave: PEDAGOGO; PROFESSOR; AÇÃO - REFLEXÃO – AÇÃO.
Resumo: O texto tem por objetivo contribuir para a reflexão do professor sobre
a importância da Formação Continuada em serviço. Como forma de buscar a
atualização e o aperfeiçoamento por meio da pesquisa, estudos e reflexão de
sua prática pedagógica, que servirá de subsídios para o enfrentamento e
desafios postos pela educação contemporânea dentro da realidade e
necessidade da escola num contexto de que dela fazem parte e que são comuns
a todos. Levar o professor a refletir sobre a importância do crescimento pessoal
e profissional proporcionando uma opção de formação com competência e maior
segurança visando favorecer um processo de construção permanente do
conhecimento para que venha possibilitar a melhoria do ensino e aprendizagem.
Levá-lo a refletir sobre sua prática e buscar meios para desenvolver-se no
trabalho pedagógico, refletir sobre a contribuição de um trabalho coletivo dentro
da escola com a finalidade de amenizar as dificuldades e os problemas da escola
e construírem junto, um ensino mais justo e de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: LENI RODRIGUES DO NASCIMENTO REIS
ORIENTADOR: Carmen Celia Barradas Correia Bastos
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Relação Professor e Aluno no Contexto da Avaliação Escolar
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem, professor e aluno, relações
afetivas
Resumo: Na atualidade discute-se a relação professor e aluno, enfatizando o
fator afetivo dessa relação, aspecto importante para o desenvolvimento e a
construção do conhecimento, pois colabora para que o aluno aprenda e adquira
conhecimentos que poderão ajudar no desempenho escolar. No primeiro
momento foi desenvolvida a pesquisa sobre a avaliação que consistiu em inserir
na realidade escolar a coleta de dados através de entrevistas com os professores
e alunos do ensino fundamental e médio de um Colégio estadual, localizado no
município de Anahy-PR. Através desses dados foi possível compreender qual a
principal interface da realação professor e aluno, avaliando assim aspectos que
interferem

no

processo

ensino

e

aprendizagem.

Todos

os

apontamentos/reflexões levaram a um repensar sobre a prática da avaliação da
aprendizagem, bem como, deu uma ênfase diferenciada no que se refere à
relação professor e aluno sob o foco da afetividade. Estes resultados permitiram
realizar a intervenção pedagógica através de ações que mobilizaram direção,
equipe pedagógica, professores e alunos, promovendo uma ampla discussão
sobre o tema que não se esgota, pela complexidade e abrangência. Sob este
olhar as considerações finais referiram-se à importância do repensar sobre as
práticas do professor e as ações coletivas a serem realizadas no contexto
escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: A relação professor e aluno no contexto da avaliação escolar: alguns
dados de uma realidade escolar.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; relação professor e alunos;
relações afetivas.
Resumo: O material didático constitui um artigo científico, justificando um revelar
sobre a avaliação da aprendizagem e a relação professor e aluno no contexto da

avaliação escolar. O processo de avaliação se tornou uma das preocupações no
contexto escolar, pois professores e alunos cada um tem suas concepções
acerca de como avaliar. Na atualidade discute-se a relação professor e aluno,
enfatizando no fator afetivo, ou seja, ele torna-se importante para o
desenvolvimento e a construção do conhecimento por meio das relações
afetivas, pois o aluno aprende e adquire mais conhecimentos que poderão ajudar
no desempenho escolar. Sob esse enfoque buscou-se no primeiro momento
desenvolver uma pesquisa sobre a avaliação que consistiu em inserir na
realidade escolar a coleta de dados através de entrevistas com os professores e
alunos do Ensino Fundamental e Médio, sendo os alunos do período matutino
do Colégio Estadual José Bonifácio no município de Anahy-PR, que através
desses dados tornou-se possível compreender qual a principal interface da
relação professor e aluno, avaliando assim aspectos que interfere no processo
ensino e aprendizagem. Todos os apontamentos levam para um repensar sobre
a prática da avaliação, bem como, uma ênfase diferenciada no que se refere à
relação professor e aluno sob o foco da afetividade

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEONI APARECIDA DE SENE COUTINHO
ORIENTADOR: Maria Marce Moliani
IES: UEPG
Artigo
Título:

ALTERNATIVAS

CURRICULARES

E

PEDAGÓGICAS

NUMA

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Palavras-chave: Aprendizagem; gestão democrática; interdisciplinaridade
Resumo: O presente artigo tem a finalidade de refletir sobre as ações
pedagógicas para o enfrentamento das dificuldades dddddddddevido às
constantes mudanças sociais que afeta o ensino / aprendizagem. Neste sentido,
o trabalho desenvolvido com ooficinas e a utilização de rótulos e embalagens,
busca novas práticas pedagógicas e recursos didáticos diversificados a fim de
garantir aos alunos com defasagens de aprendizagem, a superação das rupturas
entre o 5º ano e 6º ano do Ensino Fundamental. Os rótulos e embalagens são
portadores de muitos textos e se constituem em recursos de grande valia não só

para gerar atividades de leitura e de escrita, como para desenvolver o espírito
crítico do aluno, possibilitando também situações envolvendo conceitos
matemáticos. O público alvo desta intervenção foram os alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental e alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem do Colégio
Estadual João Paulo II de Arapoti, no Estado do Paraná. No decorrer da
implementação surgiram algumas indagações e considerações que estão
expostas ao longo do texto de maneira a mostrar o contexto das análises e os
resultados obtidos e assim, almejar ações necessárias para chegar a uma
aprendizagem mais significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: Alternativas Curriculares e Pedagógicas com o uso de Rótulos e
Embalagens.
Palavras-chave: aprendizagem;rótulos e embalagens;interdisplinar.
Resumo: Considerando o papel da educação e o da escola pública, face aos
seus atuais enfrentamentos pedagógicos, torna- se indispensável que a escola
proporcione aos alunos instrumentos e práticas que possibilitem uma
aprendizagem significativa. Nesse sentido, pretende- se desenvolver um
trabalho com aproximações interdisciplinares, almejando novas práticas
pedagógicas e recursos didáticos diversifica- dos, através da viabilização e
produção de oficinas utilizando rótulos e embalagens. Com as atividades e
recursos propostos, espera- se, elevar os índices de aprendizagem através da
leitura, escrita e cálculo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEONICE JUSTUS LAUBER DA SILVA
ORIENTADOR: Maria Marce Moliani
IES: UEPG
Artigo
Título: Desmistificando o ensino da matemática como disciplina abstrata e de
difícil entendimento através do uso de jogos e materiais didático-pedagógicos
Palavras-chave: matemática; conceitos; material didático-pedagógico.

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos pelo trabalho realizado a
partir de uma proposta da Secretaria de Estado do Paraná através do Programa
de Desenvolvimento da Educação – PDE, aplicado na Escola Estadual Professor
Amálio Pinheiro-Ensino Fundamental com alunos dos 6º anos, alunos estes
representados pelas Salas de Apoio à Aprendizagem. A linha de estudo
escolhida para desenvolver este projeto foi a produção e utilização de material
didático pedagógico como recurso de aprendizagem e a disciplina de
matemática foi escolhida por ser considerada, em geral, difícil e enigmática pela
maioria dos estudantes. Observamos que os alunos não gostam de estudá-la e
que ela vem se tornando um dos grandes fatores da repetência e evasão escolar.
Baseando-se na Teoria das Inteligências Múltiplas, do psicólogo Howard
Gardner, percebe-se a necessidade da associação destes conteúdos teóricos
com atividades concretas, compreendendo como o aluno pensa e como vem a
construir seus conceitos matemáticos, permitindo mais autoconfiança e
autosegurança,possibilitando vantagens no desenvolvimento cognitivo, afetivo e
psicomotor deste. As atividades trabalhadas, são conhecidas da prática
pedagógica dos docentes, porém adaptadas para se construir junto com os
alunos de forma lúdica através de oficinas pedagógicas e fazendo uso de
materiais recicláveis, contemplando os conteúdos da Agenda 21 e despertando
o gosto pelo fazer, realizar, inventar e valorizar o que se constrói.

Produção didático-pedagógica
Título: DESMISTIFICANDO O ENSINO DE MATEMÁTICA COMO DISCIPLINA
ABSTRATA E DE DIFICIL ENTENDIMENTO ATRAVES DO USO DE JOGOS E
MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
Palavras-chave: matemática, conceitos, recursos pedagógicos
Resumo: O presente Caderno Pedagógico contém a organização das
estratégias de ação que serão utilizadas na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica, como parte integrante do Plano de Trabalho do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. A disciplina de matemática é considerada, em geral, difícil
e enigmática pela maioria dos estudantes. Observamos que os alunos não
gostam de estudá-la e que ela vem se tornando um dos grandes fatores da
repetência e evasão escolar. Diante dessa realidade, percebe-se a necessidade

de se encontrar alternativas que mostrem que é possível aprender os conceitos
da disciplina de forma envolvente, demonstrando assim que a matemática não é
um bicho de sete cabeças. Para dispormos de material concreto nas aulas, existe
a dificuldade que nossas escolas públicas enfrentam na aquisição destes pelo
grande número de alunos existentes em cada classe e pelo seu alto custo
financeiro. Sendo assim, o presente projeto vem oportunizar sugestões para
confeccionar os materiais didático-pedagógicos de forma diferenciada fazendo
uso dos materiais descartáveis encontrados no meio ambiente, pois criatividade
e materiais recicláveis não possuem alto custo. Dessa forma, contemplamos a
implementação na educação básica da Agenda 21 como uma das ações da
SEED, abordando um dos seis temas da agenda: gestão dos recursos naturais
onde a estratégia a ser estabelecida no tratamento desse tema concentra-se na
proteção, valorização e uso dos recursos naturais existentes e sua preservação
para as futuras gerações. As atividades trabalhadas nas unidades a seguir, são
conhecidas da prática pedagógica dos docentes, porém adaptadas para se
construir junto com os alunos de forma lúdica através de oficinas pedagógicas e
fazendo uso de materiais recicláveis, despertando o gosto pelo fazer, realizar,
inventar e valorizar o que se constrói. Serão utilizados canudinhos de
refrigerantes, tampinhas de garrafa, papelão, papéis coloridos, jornais, caixas de
leite longa vida, barbantes, etc. e tais atividades devem ser propostas dividindo
a turma em grupos pequenos, como duplas ou trios, o que possibilita o
desenvolvimento do respeito pelas idéias de todos, a valorização e discussão do
raciocínio, das soluções, dos questionamentos e do registro de tudo o que
vivenciaram. Além de oportunizar sugestões para confeccionar os materiais
didático-pedagógicos teremos o uso de jogos, também como alternativa de
contribuir para o aprendizado dessa disciplina, pois as atividades com esse
recurso podem auxiliar o aluno a ampliar sua linguagem, priorizar o trabalho em
grupo, favorecer a troca de idéias, o cálculo mental, a busca de estratégias e o
cumprimento de regras pré-estabelecidas, além da concentração e do raciocínio
lógico matemático. Este caderno pedagógico vem a ser um material de
orientação para o planejamento do professor que irá trabalhar com as oficinas
pedagógicas contemplando os alunos que freqüentam o Programa Sala de Apoio
à Aprendizagem na disciplina de matemática na Escola Estadual Professor

Amálio Pinheiro – Ensino Fundamental, na cidade de Ponta Grossa, que se
desenvolverá no 2º semestre do ano de 2011.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEONICE TEREZINHA BERTI MENDES
ORIENTADOR: Maria Luisa Furlan Costa
IES: UEM
Artigo
Título: TEORIAS DO CURRÍCULO: Projeto Político Pedagógico e Práxis
Pedagógica
Palavras-chave: Teoria do Currículo; Projeto Político Pedagógico; Práxis
Educativa.
Resumo: Este artigo busca refletir sobre as bases filosóficas que fundamentam
o Projeto Político Pedagógico do Instituto de Educação Estadual de Maringá
(IEEM), a fim de conhecer os diversos paradigmas que permearam e permeiam
a educação, em diferentes momentos históricos, e compreender as diversas
ideologias que se materializam em propostas curriculares, que “ditam” tipo de
homem necessário para atuar na sociedade. Dentro de suas especificidades,
objetiva, ainda, a reflexão e o debate sobre o campo do Currículo em um
momento sócio-histórico de democratização de ações, no espaço educativo. Em
relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa teórico-prática, desenvolvida
em dois momentos distintos, no entanto paralelos. Levantamento junto aos
professores acerca das concepções dos fundamentos do materialismo histórico,
e estudos da proposta de currículo posta por esta teoria, que oferece os
subsídios necessários para a retomada da concepção filosófica que norteia o
PPP do IEEM. A implementação ocorreu de forma semi-presencial, tendo como
suporte os instrumentos da tecnologia empregados pela Educação a Distância,
mais precisamente das ferramentas da “Plataforma Moodle”,- Ambiente Virtual
de Aprendizagem. Os resultados desta pesquisa confirmaram a importância de
se criar espaços para a ação pedagógica refletida.

Produção didático-pedagógica

Título: Teorias do Currículo: reflexões sobre a formação inicial do professor e
sua prática docente.
Palavras-chave: Currículo; Projeto Político Pedagógico; Práxis Educativa.
Resumo: O presente estudos refere-se ao campo do Currículo e das Teorias de
Currículo. Tem o propósito de proporcionar aos professores momentos de
estudos que possibilitem o aprofundamento teórico das bases do Materialismo
Histórico, por ser esta a filosofia que sustenta o Projeto Político Pedagógico
(PPP) da escola de implementação. Refletir sobre as teorias curriculares é uma
necessidade, a fim de redimensionar o PPP e, estabelecer relações entre o
planejado e o executado na práxis cotidiana do ensinar e do aprender. Para isso,
serão realizados estudos acerca das diferentes teorias do currículo,
principalmente as que apresentam abordagem crítica, buscando situar a base
filosófica que norteia o PPP da escola em estudo. A pesquisa dar-se-á por meio
de pesquisa bibliográfica e de campo, bem como da análise dos Planos de
Trabalho Docente, na busca da compreensão da dicotomia existente entre teoria
e prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LEUZA BATISTA DE ALMEIDA
ORIENTADOR: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: VIOLENCIA NA ESCOLA: EXPECTADOR VERSUS POSTURA
EFETIVA
Palavras-chave: educação; violência; ambiente escolar; ensino aprendizagem
Resumo: Este artigo propõe refletir e discutir sobre um problema que interfere e
prejudica diretamente o ensino aprendizagem dos alunos: a violência escolar.
Ela vem ocorrendo ultimamente de forma assustadora, é um problema sério,
cada vez mais está tomando conta de nossas escolas e precisa ser enfrentado.
Se acreditarmos na possibilidade de viver num mundo de paz e não violência,
precisamos estar em constante busca na resolução dos conflitos existentes.
Portanto, faz-se necessário um estudo aprofundado sobre o caso na tentativa de
encontrar algumas alternativas de ações para o enfrentamento do mesmo. O

objetivo principal desse trabalho é a efetivação de uma educação de qualidade
por meio de estudos com base no referencial teórico-científico desse material a
fim de implementar estratégias de ações que minimizem a violência escolar;
estreitar relações entre escola e comunidade com intuito de prevenir e melhorar
esse fenômeno; identificar junto aos envolvidos nesse processo através de
reuniões, palestras, debates, diálogos, as formas, causas e consequências que
leva o aluno praticar esse tipo de violência. Como pedagoga, acredito que para
superação da violência escolar, é preciso haver, sem dúvida, espaço para
diálogo, debate, discussão entre toda comunidade escolar, política públicas
efetivas para juntos traçar metas e ações a serem enfrentadas pelo coletivo
escolar na tentativa de superar esse fenômeno; quer pelo trabalho pedagógico,
quer pela atuação de professores responsáveis e comprometidos. Talvez, estes
sejam caminhos viáveis para superar essas dificuldades no interior da escola e
assim formar cidadãos críticos, conscientes, atuantes na sociedade exercendo
plenamente sua cidadania.

Produção didático-pedagógica
Título: Título: Violência na escola: como deixar de ser expectador e assumir uma
postura efetiva sobre esse problema.
Palavras-chave: “educação”; “violência”; “escola”; “aluno”; “comunidade”.
Resumo: Este unidade didática propõe refletir e discutir sobre um problema que
interfere e prejudica diretamente o ensino aprendizagem de nossos alunos: a
violência na escola. Ela vem ocorrendo ultimamente de forma assustadora, é um
problema sério, precisa ser enfrentado e que cada vez mais, está tomando conta
de nossas escolas. Se acreditarmos na possibilidade de viver num mundo de
paz e não violência, precisamos estar em constante busca na resolução dos
conflitos existentes. Portanto, faz-se necessário um estudo mais profundo sobre
o caso na tentativa de encontrar algumas alternativas de ações para o
enfrentamento do mesmo. O objetivo principal desse trabalho é a efetivação de
uma educação de qualidade por meio de estudo com base no referencial teóricocientífico desse material didático a fim de implementar estratégias de ações que
minimizem a violência na escola; estreitar relações entre escola e comunidade
com intuito de prevenir e melhorar esse fenômeno; identificar junto aos
envolvidos nesse processo através de reuniões, palestras, debates, diálogos, as

formas, causas e consequências que leva o aluno praticar esse tipo de violência.
Como pedagoga, acredito que para superação da violência na escola, é preciso
haver, sem dúvida, espaço para diálogo, debate, discussão entre toda
comunidade escolar para juntos traçar metas e ações a serem enfrentadas pelo
coletivo da escola na tentativa de superar esse fenômeno; quer pelo trabalho
pedagógico, quer pela atuação de professores responsáveis e comprometidos.
Talvez, estes sejam os caminhos viáveis para superar essas dificuldades no
interior da escola e assim, formar cidadãos críticos, conscientes, atuantes na
sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LIGIA ROMANIO
ORIENTADOR: Maria Tereza Carneiro Soares
IES: UFPR
Artigo
Título: A PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS COMO
RECURSO DIDÁTICO - PEDAGÓGICO EM AULAS DE GEOMETRIA NO
ENSINO FUNDAMENTAL.
Palavras-chave: GEOMETRIA, SÓLIDOS,FIGURAS, PLANOS
Resumo: O caderno pedagógico elaborado, para os alunos da 5º série do
Ensino Fundamental apresenta propostas de atividades que poderão,ser
trabalhados com o propósito de neles despertar o interesse pela geometria e,ao
mesmo tempo ,possibilitar ao professor,alternativas para o uso de materiais
manipuláveis. O caderno está dividido em cinco unidades de acordo com os
objetivos que se pretende alcançar. I- Confecção de um cubo e atividades de
fixação. II- Fazendo experiência com o cubo e atividades de fixação. IIIReconhecendo sólidos geométricos através de embalagens – atividades de
fixação. IV- Separação dos sólidos através de experimento de observação –
atividades de fixação. V- Do espaço para o plano- planificação dos sólidos –
Atividades de fixação.

Produção didático-pedagógica

Título: A produção e utilização de materiais manipuláveis como recurso didáticopedagógico em aulas de geometria no Ensino Fundamental.
Palavras-chave: material manipulável, sólidos, geometria, recurso.
Resumo: A geometria é um ramo da matemática que pode servir de instrumento
de ligações entre as outras áreas dessa disciplina. No entanto tem-se observado
dificuldades tanto dos professores ao ensinar, quanto dos alunos na
aprendizagem desse conteúdo desde os anos iniciais. Justifica-se a produção
deste material devido à necessidade de levantar os materiais didáticos já
produzidos sobre a apresentação de conteúdos de geometria a alunos no inicio
das series finais do Ensino Fundamental. A partir deste levantamento é que
foram elaboradas as atividades. O caderno pedagógico tem como objetivo geral
contribuir para as reflexões que vêem sendo desenvolvidas nas Escolas e
Universidades sobre o ensino da matemática, em específico a geometria. A
metodologia utilizada resume-se em: •Levantamento bibliográfico sobre
materiais didáticos já produzidos para a apresentação do conteúdo de sólidos
geométricos e figuras planas para o Ensino Fundamental, com o uso de material
manipulável. •Entrevista com o professor responsável. •Elaboração de
seqüência de atividades sobre o conteúdo escolhido com a elaboração do
professor entrevistado; •Produção de um material preliminar. •Aplicação de cada
uma das atividades e analise das resultados com vistas à finalização do caderno
pedagógico

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LINDAMARA APARECIDA BASTOS
ORIENTADOR: Ione da Silva Jovino
IES: UEPG
Artigo
Título: CRIANDO UM ESPAÇO DE REFLEXÃO COLETIVA PARA REPENSAR
O CONSELHO DE CLASSE.
Palavras-chave: Conselho de Classe , aprendizagem, avaliação.
Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho obtido com a aplicação do projeto
de intervenção pedagógica “Criando um espaço de reflexão coletiva para
repensar o Conselho de Classe” realizado no Instituto de Educação Estadual

Professor Cesar Prieto Martinez, durante o segundo semestre do ano de 2011.
O presente trabalho teve como fio condutor a orientação e conscientização para
o reconhecimento do Conselho de Classe como espaço de reflexão e análise
dos resultados e não somente o espaço em que os professores emitem
impressões e opiniões sobre o aluno, constituindo-se em um instrumento de
julgamento subjetivo, e que muitas vezes, deixa de contribuir para a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem. Neste trabalho, o Conselho de Classe é
apresentado como um momento de discussão e reflexão de todo o trabalho
pedagógico da escola e também do desempenho e aquisição de conhecimento
do(a) aluno(a), com o objetivo redirecionar a prática pedagógica e romper com a
fragmentação do conteúdo. Para uma melhor compreensão, iniciou-se este
trabalho com um breve histórico sobre a origem do Conselho de Classe. A seguir
apresenta-se como foram encaminhados os momentos de discussão e reflexão
sobre o tema com os(as) professores(as) e com os(as) alunos(as) da escola. A
análise e reflexão do coletivo escolar integram as considerações finais deste
trabalho

Produção didático-pedagógica
Título: CRIANDO UM ESPAÇO DE REFLEXÃO COLETIVA PARA REPENSAR
O CONSELHO DE CLASSE Palavras-chave: Conselho de Classe , aprendizagem, avaliação.
Resumo: O foco principal dos Conselhos de Classe tem sido os resultados
quantitativos, percebe-se que há apenas a preocupação em aprovar ou reprovar
o aluno, porém não se estabelecem estratégias para atendimento daqueles com
defasagem de conteúdos, nem tão pouco, há um planejamento de ações
concretas para que o próximo professor do ano seguinte, tenha conhecimento
de quem são estes alunos e em quais conteúdos houve defasagem. É no espaço
do Conselho de Classe que deverão ser apontadas quais as medidas para se
solucionar a questão de não aprendizagem, de não aquisição de conhecimentos
pelo aluno, de que forma se dará o acompanhamento dos alunos que
apresentam defasagem de aprendizagem, e não de nota, e muito menos na
questão disciplinar.É importante que no momento do Conselho de Classe se
estabeleçam as necessidades, prioridades e propostas de ação capazes de
garantir o sucesso do aluno na série seguinte. Diante disso, pensamos uma

proposta de intervenção baseada na proposição de diálogos entre os envolvidos:
professores, pais e alunos. Para tal, uma metodologia que privilegia o trabalho
em grupo e a discussão e reflexão sobre as ações estabelecidas. Na realização
dos encontros e oficinas serão apresentados materiais diversos em dinâmicas
que buscarão oportunizar a professores , pais e alunos a reflexão sobre o papel
da educação, da família e da valorização do conhecimento. É importante que no
momento do Conselho de Classe se estabeleçam as necessidades, prioridades
e propostas de ação capazes de garantir o sucesso do aluno na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LORENA MACHADO VICENTE CABRAL
ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR
IES: UFPR
Artigo
Título:

O

PAPEL

DO

PROFESSOR

FRENTE

AOS

ALUNOS

DESPERIODIZADOS
Palavras-chave: aprendizagem; aluno desperiodizado; professor; inclusão.
Resumo: O presente trabalho tem como preocupação as ações e (re)ações dos
profissionais da educação de jovens estudantes com inadequação idade/série
propondo sugestões respaldadas por embasamentos teóricos e experiências
reais vivenciadas pelos profissionais de educação nas diferentes dimensões do
processo ensino aprendizagem. Será descrita uma intervenção dirigida a 10
professores regentes de escola pública estadual, que atende ao ensino
fundamental na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Participaram da
proposta de intervenção todos os professores que atuam com os alunos das
séries finais do ensino fundamental, da escola alvo do projeto. Antes de iniciar
os encontros com os professores, os mesmos avaliaram a relação que mantêm
com seus alunos desperiodizados. Com base nas respostas dadas pelos
professores, observações da relação professor aluno desperiodizado e
levantamento bibliográfico, foi estruturado um programa direcionado aos
professores, visando trabalhar a integração de alunos desperiodizados nas
aulas. O programa constou de 5 encontros, com uma hora e meia de duração e
abordou os temas: quem é o aluno desperiodizado; como acolher o aluno

desperiodizado estimulando o seu crescimento e o crescimento da turma; do que
os alunos desperiodizados necessitam; o que é ser professor; e o aluno
desperiodizado em nossa escola. O projeto criou oportunidade para um
ambiente pedagógico coletivo que contemple discussões entre os professsores,
visando melhorar o fazer e o saber de cada aluno. A implementação do projeto
contribuiu para que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem
pudessem refletir e repensar em sua postura em relação ao aluno
desperiodizado.

Produção didático-pedagógica
Título: O professor frente ao aluno desperiodizado buscando valores e novos
desafios presentes na sociedade.
Palavras-chave: Alunos desperiodizados; professor; escola
Resumo: Diante da necessidade, prevista em lei (5.692 de 1971) de incluirmos
nossos alunos desperiodizados no ensino regular pretende-se, através de uma
reflexão sobre as atitudes do professor em sala de aula, encaminhar o mesmo
para que de fato ele possa auxiliar na promoção da aprendizagem significativa
dos alunos desperiodizados. O aluno que tem idade superior aos colegas de
turma, seja por repetências, por entrada tardia no estudo, ou por motivos de
ordem pessoal que fizeram com que tivesse que interromper o processo
educativo e só mais tarde a ele retornar, precisa de atenção diferenciada. É
comum alunos desperiodizados 4 encontrarem dificuldade em entrosar-se com
os colegas de turma, o que pode comprometer além da sua socialização, o
desempenho acadêmico. A organização pedagógica do conteúdo a ser
ministrada feita pelo professor, assim como as atividades selecionadas, nem
sempre são adequadas para a faixa etária deles, o que compromete a sua
motivação e engajamento com as tarefas. A discussão sobre o papel do
professor frente a alunos desperiodizados em sala de aula tem sido a tônica,
tanto no nível acadêmico como nas áreas voltadas ao assunto. Assim, delinear
uma proposta de intervenção que esteja focada em instrumentalizar o professor
para o manejo apropriado do aluno desperiodizado O Projeto que será descrito
a seguir, pretende analisar ações que o professor pode desenvolver para
propiciar a integração do aluno desperiodizado na escola, fortalecendo seu

rendimento acadêmico e pessoal. direcionando a todos os educandos, inclusive
os desperiodizados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES AGUILERA
ORIENTADOR: ANA LUCIA FERREIRA AOYAMA
IES: UEL
Artigo
Título: A importância da participação da família na escola
Palavras-chave: Educação; Relação família/escola; Participação.
Resumo: RESUMO Este artigo aborda a participação da família na escola e tem
por objetivo mobilizar a comunidade escolar como: pais/responsáveis,
professores, pedagogo e diretor da escola, sobre a importância desse tema. O
estudo teve por finalidade proporcionar aos envolvidos no processo
ensino/aprendizagem da escola selecionada à intervenção, por meio de
momentos de estudos, problematizações, reflexões e debates, os quais irão dar
subsídios às ações dos professores, com vistas à melhoria da qualidade do
ensino e possibilitar trocas de experiências e discussões sobre a relação
família/escola. Nossa hipótese é a de que a participação da família na escola,
em suas diferentes instâncias, poderá se constituir enquanto elemento
fundamental para auxiliar na melhoria do processo educativo do alunado, e em
especial no que diz respeito à organização do trabalho pedagógico da escola,
visando melhorar a qualidade do ensino. O trabalho se desenvolveu mediante
reuniões e grupos de estudos, destacando a importância da participação da
comunidade escolar na gestão do processo educativo. Como resultados obtidos,
podemos

destacar

o

envolvimento

de

gestores

e

professores

no

desenvolvimento do trabalho, bem como a proposição do incentivo à
participação dos pais, não como expectadores, mas como pessoas que possam
colaborar, avaliar e participar do processo de tomada de decisões.

Produção didático-pedagógica
Título: A importância da família na escola
Palavras-chave: Educação, relação família/escola, participação

Resumo: O presente caderno pedagógico se justifica pela importância de fazer
com que todos os envolvidas no processo ensino-aprendizagem, entre esses, os
professores, os gestores, e a direção da escola, possam refletir sobre a
participação da família na escola e que a partir dessa reflexão seja possível
repensar sobre o processo de participação, bem como pensar e promover
diferentes estratégias que envolva a participação da família na escola. Nesse
sentido, o trabalho tem por objetivos: - Integrar pais e escola numa discussão e
reflexão acerca das problemáticas do cotidiano escolar. - sensibilizar pais e
responsáveis pela escola e também os professores sobre a importância da
família na escola. - Articular família e escola a fim de sensibilizar pais,
professores, gestores e orientadores responsáveis sobre a importância da
participação de todos os envolvidos na vida escolar. - Diagnosticar junto aos pais
e professores o que os mesmos entendem por participação e em que
circunstâncias participam do processo ensino aprendizagem. A metodologia
utilizada para o desenvolvimento do trabalho se dará através de grupos de
estudos, nos quais serão realizadas leituras, debates/discussões, visando a
reflexão referente ao tema participação da família na escola, bem como
buscando estratégias que viabilizem a efetivação da forma de participação
pensada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES DE FATIMA FERREIRA
ORIENTADOR: CARINA ALVES DA SILVA DARCOLETO
IES: UEPG
Artigo
Título: Destino empregatício dos egressos do Curso Técnico em Agropecuária
do Centro Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo, em Castro - PR
Palavras-chave: Técnico em Agropecuária; Mercado de Trabalho; Atuação
Profissional, CEEPOM.
Resumo: O presente artigo é resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica,
parte do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de
Estado de Educação, que tem como objetivo oferecer formação continuada para
professores da rede pública de ensino do Estado do Paraná. Teve como foco a

atuação profissional dos alunos egressos do Curso Técnico em Agropecuária,
do Centro Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo (CEEPOM), do
município de Castro, Paraná. O objetivo principal do trabalho foi verificar se o
referido curso está adequado às demandas do mercado de trabalho atual,
investigando se os profissionais, formados nos anos de 2008 e 2009, atuam na
área do curso ofertado ou se migraram para outro campo de trabalho, mediante
um levantamento de dados, por meio de questionários contendo perguntas
direcionadas aos ex-alunos e pecuaristas da região.

Produção didático-pedagógica
Título: Destino empregatício dos egressos do Curso Técnico em Agropecuária
do Centro Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo, em Castro - PR
Palavras-chave: egressos,destino,cursos agropecuária, emprego
Resumo: Este artigo, que é um resultado parcial do nosso Projeto de
Intervenção Pedagógica, que tem como foco a atuação profissional dos alunos
egressos do Curso Técnico em Agropecuária, em especial os alunos do Centro
Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo (CEEPOM), dos anos de
2008 e 2009, do município de Castro-Paraná. O objetivo principal do projeto é
verificar se o Curso Técnico em Agropecuária do estabelecimento de ensino está
adequado às demandas do mercado de trabalho atual, investigando se os
profissionais formados nos anos de 2008 e 2009 estão atuando na área do curso
ofertado ou se migraram para outro campo de trabalho, identificando o perfil
profissional e pessoal daqueles alunos egressos do curso técnico em
agropecuária que estão empregados, desenvolvendo atividades na sua área de
formação e buscando compreender as razões que levam os alunos a atuarem
em outra área que não seja a sua área de formação específica. Na busca de se
alcançar os objetivos delimitados para este projeto, tem sido feitas entrevistas
para levantamento de dados através de questionários com perguntas a serem
respondidas por ex-alunos e pecuaristas da região. Após a coleta dos dados,
será procedida a análise desses dados, os quais serão repassados para a
escola, em forma sistematizada, o que será feito por meio de artigo final.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: LOURDES DIDONE BALENA
ORIENTADOR: Jussara Isabel Stockmanns
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO AO PLANO DE SALA DE
AULA: UMA PROPOSTA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Palavras-chave:

Planejamento

participativo;

níveis

de

planejamento;

organização
Resumo: Este artigo fornece informações sobre a pesquisa e os resultados do
projeto de implementação realizado na escola em que atuo, com o objetivo de
auxiliar a escola pública a conhecer o processo de planejamento participativo em
seus diferentes níveis, suas dimensões na teoria e prática, para que o professor,
em sua ação pedagógica, possa planejar e aplicar com propriedade os objetivos
propostos, a fim de contribuir para aprendizagem escolar e social. Reconhecer
o planejamento como forma de organização de uma escola, fazer uma reflexão
sobre planejamento participativo e os fatores que dificultam a realização deste
planejamento. Entender que todos esses planos devem estar coerentes com o
projeto-político-pedagógico. Um momento que proporciona oportunidades de
estudo e possibilita ao educador, tornar-se um entendedor de que planejar é
construir a realidade que se almeja, contribuindo assim para uma sociedade mais
justa e igualitária. O conhecimento e a reflexão se deram através de pesquisa,
leitura e análise de textos de Gandin, Cruz e Vasconcellos. Foram
proporcionados momentos de estudo e discussão sobre o compromisso do
educador. Apresentaram-se caminhos para realizar um planejamento, assim
como pré-requisitos que devem ser considerados no momento de planejar.

Produção didático-pedagógica
Título: A dinâmica do Planejamento Escolar e Seus Diferentes Níveis
Palavras-chave: participativo; planejamento; pesquisa;
Resumo: Esta produção didática se propõe a fornecer informações no que tange
ao planejamento e organização de um espaço de reflexão e questionamentos
sobre os motivos de um percentual elevado de professores resistirem a realizar
seu planejamento, compreendido como: planos globais, de médio e de curto
prazo que diz respeito a toda a instituição, e planos de cada um dos setores, isto

é, de cada segmento, da direção, da equipe pedagógica e de cada uma das
turmas de alunos. E todos esses planos devem estar coerentes com o projetopolítico-pedagógico. De acordo com Vasconcello, o Projeto-Político-Pedagógico
é o principal documento de uma instituição escolar. È o documento que dá
suporte para nortear toda a prática pedagógica. Sabemos que o conhecimento
não é algo pronto, acabado. Está em constante construção; portanto, é coerente
afirmarmos que o Projeto-Político-Pedagógico está permanentemente sendo
construído e reconstruído, a fim de dar conta do processo de mudança que
ocorre na sociedade. E, portanto, este projeto deve ser constantemente
atualizado de acordo com as necessidades vigentes. Deste modo, a escola
deverá proporcionar aos educadores momentos de estudo, privilegiando o tema
planejamento, solicitando que todos os envolvidos contribuam, realizando assim
o planejamento participativo, acontecendo, de fato, a intervenção junto à
comunidade. Assim, o educador compreenderá que o planejamento vai além de
listar conteúdos, técnicas e recursos. Planejar é construir a realidade que se
almeja, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e igualitária.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES SALETE CHIOQUETTA
ORIENTADOR: ROSELI VIOLA RODRIGUES
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:
Palavras-chave:
Resumo:

Produção didático-pedagógica
Título: Literatura Infantil como incentivo ao processo de formação de leitores:
Simbolismo e Realidade
Palavras-chave: leitura; literatura; criatividade; lúdico, imaginário e real.
Resumo: Repensar o ensino teórico-prático do Curso de Formação de
Docentes, requer como objetivo a introdução desses educandos a uma reflexão
sobre sua condição de agente transformador da educação básica capazes de

produzir o conhecimento, desenvolver atitudes e hábitos de leitura, para melhoria
da qualidade da educação. Ao iniciar-se o processo de aprendizagem da leitura
os alunos são entusiasmados pelos livros, mas na sequência das séries passam
a demonstrar pouco interesse. Poderá então a literatura infantil desencadear
caminhos que possam motivá-los pelas várias formas de leitura da literatura,
desde os contos de fada aos clássicos modernos, apoiando-se assim de
metodologias que induzam o leitor ao prazer em ler e a capacidade de separar
o “real do imaginário” de forma lúdica e criativa. Identificar causas que os
desmotivam chegar ao saber por si próprios considerando a complexidade da
alfabetização e letramento nas séries iniciais do ensino fundamental. Para dar
início ao projeto e durante sua execução no Colégio Estadual de Pato Branco,
serão utilizadas as seguintes estratégias de ação: Coleta de dados com
professores do Ensino Fundamental, através de questionários sobre os meios
pelos quais desempenham a prática da leitura na práxis. Os dados serão
analisados junto com os alunos do 3º ano do Curso Normal seguindo com
introdução teórica sobre o tema literatura Infantil, uso da apostila didáticopedagógica elaborada de acordo com a fundamentação teórico-prática do
projeto, sugestões de textos, relação de algumas oficinas, representação de
teatro, contação de histórias, filmes e livros

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LOURDES SOARES CALDEIRA
ORIENTADOR: RAYMUNDO LIMA
IES: UEM
Artigo
Título: Estudos sobre Transtornos Psíquicos na Escola
Palavras-chave: Transtornos Psíquicos na Escola. Patologias escolares.
Educação. Estresse na escola. Depressão na escola
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre transtornos
psíquicos que afetam a personalidade e o desempenho das pessoas no cotidiano
da escola. Utilizamos da pesquisa bibliográfica confrontando-a com as
observações vividas in loco. Justifica-se a escolha deste tema, pela importância
que tem o conhecimento dos distúrbios e suas consequências no processo

educacional, com foco nas dificuldades de aprendizagem. Espera-se como
resultado deste estudo possa contribuir para o esclarecimento bem como o
levantamento de ações preventivas sobre os transtornos psíquicos na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Transtornos Psíquicos na Escola
Palavras-chave: Psicopatologia; Neurose; Psicoses; Burnout.
Resumo: Justifica-se esse trabalho devido à grande incidência de alunos que
freqüentam as escolas publicas portadores de transtornos psíquicos.
Considerando que os cursos de capacitação não oferecem apreciação especifica
dos conteúdos acerca destes transtornos é de suma importância que haja maior
evidenciação dos mesmos. Portanto o PDE foi uma grande oportunidade para o
desenvolvimento e partilha de conhecimento acerca das etiologias e
conseqüências dos referidos transtornos no âmbito escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCELIA ROLINSKI
ORIENTADOR: Vera Lucia Martiniak
IES: UEPG
Artigo
Título: A Relação Professor e Aluno na Sala de Aula: Desafios e Possibilidades
Palavras-chave: Aprendizagem; Relação Professor/Aluno; Conflitos
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa que tem como objetivo
analisar e compreender a relação professor e aluno, bem como identificar e
refletir como esta relação interfere/contribui no processo ensino e aprendizagem
levando ao sucesso/insucesso do aluno. Considerando que as relações
humanas são permeadas por situações conflitivas e especificamente, na escola,
essas relações tendem a ser mais acirradas e frequentes causando desta forma
um confronto no convívio escolar, no qual pode-se gerar um comportamento
autoritário do professor, estimulando os alunos a se afastarem dele. O estudo
utilizou a observação, a coleta de dados e os textos que compõe o Caderno
Temático para subsidiar as reflexões com os participantes da Implementação do
projeto. Os resultados vêm fortalecer a necessidade da continuidade e

realimentação constante deste estudo entre o corpo docente, reafirmando
também a importância do estabelecimento de relações harmoniosas em sala de
aula entre professor/aluno no processo ensino aprendizagem. Os aspectos que
envolvem o relacionamento professor/aluno e que tratam da parte emocional de
ambos foi muito destacada neste estudo, pois a maioria dos problemas passa
por este canal, influenciando sobremaneira o processo ensino aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Relação Professor Aluno: Fator Determinante no Processo de Ensino e
Aprendizagem
Palavras-chave: Reflexão; Relações; Prática Pedagógica.
Resumo: O material didático, Caderno Temático, tem a intenção de contribuir
com os profissionais da educação na reflexão acerca de algumas interfaces
constitutivas da Relação Professor Aluno, abrindo à possibilidade de ampliação
desta problemática e de outras articulações que lhe sejam pertinentes. Neste
trabalho estão contemplados textos reflexivos que subsidiarão a implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual São Judas Tadeu.
As relações em sala de aula, entre professor e aluno, em muitos momentos
passam por dificuldades, acontecem desentendimentos que interferem no bom
andamento da aprendizagem. Torna-se difícil compreender o que interfere e
ajuda no desenvolvimento destes \"conflitos\", tendo em vista a grande
diversidade presente em sala de aula e a trama de relações que aí se
estabelecem. Desta forma, este material didático pretende: - identificar os fatores
responsáveis pelos conflitos em sala de aula; -compreender como a relação
professor-aluno interfere no processo de ensino e aprendizagem: - propor
momentos de reflexão aos professores para a importância da adoção de
posturas e encaminhamentos que os auxiliem na construção de uma
aprendizagem significativa. Na metodologia para a coleta de dados utilizar-se-á:
questionário, observação do contexto escolar e registro de situações
conflituosas. A análise será permeada com a leitura e aprofundamento teórico
acerca do tema. Ao estudar e refletir mais sobre o relacionamento professoraluno espera-se fortalecer a prática pedagógica e ajudar o professor a
compreender melhor e atuar junto aos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIA CLAIR FLACH PASQUALI
ORIENTADOR: Celio Roberto Eyng
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Avaliação Dinâmica: relato de uma investigação no Ensino Fundamental
Palavras-chave: educação; ensino fundamental; aprendizagem escolar;
avaliação dinâmica; teoria histórico-cultural
Resumo: O texto problematiza a avaliação escolar apresentando breve
contextualização histórica sobre as práticas avaliativas tradicionais. Assim,
contrapõe avaliação estática à avaliação dinâmica e busca subsídios teóricos
para a compreensão desses conceitos. A avaliação dinâmica é compreendida a
partir da matriz histórico-cultural, o que pressupõe a necessidade de utilizá-la
como instrumento de diagnóstico do desenvolvimento intelectual dos alunos em
situação de aprendizagem escolar, com o intuito de oferecer informações e
sugestões importantes à posterior organização do ensino. Nesse sentido,
apresenta-se investigação realizada em uma turma de sexto ano do Ensino
Fundamental em Escola da Rede Estadual de Educação no município de
Marmeleiro – PR com o objetivo de avaliar a dinâmica do desenvolvimento
intelectual dos alunos em relação a conteúdos de Língua Portuguesa. A
metodologia empregada valeu-se de pré-teste, teste e re-teste assistido.
Verificou-se que as provas assistidas foram sensíveis em identificar a variação
de desempenho das crianças, mostrando-se adequadas para a avaliação dos
alunos com diferentes necessidades educacionais. Conclui-se que a Avaliação
Dinâmica

pode

constituir-se

instrumento

eficaz

no

diagnóstico

do

desenvolvimento em função da aprendizagem escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação Dinâmica:uma proposta de verificação do desenvolvimento em
função da aprendizagem escolar
Palavras-chave: Avaliação;Desenvolvimento;Aprendizagem.
Resumo: : Refletir sobre avaliação escolar é sempre oportuno e necessário para
todos os envolvidos com a educação. Acreditamos que o aperfeiçoamento da

atividade avaliativa, pode resultar em melhorias para a organização do ensino e
o diagnóstico da aprendizagem, produzindo avanços sociais. Neste estudo
destacamos a Avaliação Dinâmica, a qual enfatiza o processo de aprendizagem
através da interação entre professor e aluno, observando conhecimentos que
não poderiam ser apropriados sem a mediação do professor. A metodologia
utilizada envolve: leitura e análise da fundamentação teórica e dos dados obtidos
através das avaliações realizadas com os alunos da série pesquisada e
elaboração de estratégias específicas para a atividade avaliativa que visam a
superação das dificuldades enfrentadas. O objetivo do estudo deste material é
oferecer aos leitores subsídios teóricos e reflexão sobre as limitações das
práticas avaliativas tradicionais para, a partir desse entendimento, utilizar
práticas avaliativas que focalizem os aspectos relacionados ao processo de
ensino e aprendizagem para a compreensão do desenvolvimento dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIA DE FATIMA CARVALHO GOUVEIA
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:
Palavras-chave:

recurso

didático;

aprendizagem;

jogos

matemáticos;

compreensão.
Resumo: RESUMO DO PROJETO O objeto de estudo deste projeto é a
produção e utilização de recursos didáticos como auxiliadores de aprendizagem
na disciplina de matemática, tendo como objetivo fazer com que os futuros
educadores, alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual
Professor Segismundo Antunes Netto de Siqueira Campos, compreendam que
os materiais didáticos são mediadores de aprendizagem, contudo dentro desse
contexto devem ser concebidos de modo reflexivo e provocativo, a fim de
propiciarem aprendizagens nas múltiplas ações pedagógicas de professores e
alunos. Os materiais didáticos não devem ser menosprezados nem mesmo são
as soluções, todavia, devem ser considerados e estudados. A elaboração destes
instrumentos auxilia os professores, pois é dos meios do discente conseguir

chegar a um êxito escolar, o que possibilita também uma ação mais integradora
entre teoria e prática. Durante o implementação do projeto será propiciado aos
alunos momentos de estudos e reflexão sobre a importância dos recursos
didáticos, os quais se de qualidade e adequados ao planejamento do professor,
são grandes instrumentos de apoio no processo de ensino aprendizagem e
oficinas para confecção dos mesmos. Pretende-se propiciar uma melhora da
qualidade e do desempenho dos alunos do Curso de Formação de Docentes nas
aulas práticas, isto é, durante as docências, procurando instrumentá-los de
forma segura na confecção e utilização dos materiais didático-pedagógicos para
que sejam utilizados como fonte motivadora para aprendizagem na disciplina de
matemática. .

Produção didático-pedagógica
Título: OS RECURSOS DIDÁTICOS E SUA FUNÇÃO MEDIADORA NA
DISCIPLINA DE MATEMÁTICA PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE DOCENTES
Palavras-chave: RECURSOS DIDATICOS; APRENDIZAGEM; MOTIVÇÃO;
MATEMATICA
Resumo: O objeto de estudo deste projeto é a produção e utilização de recursos
didáticos como auxiliadores de aprendizagem na disciplina de matemática, tendo
como objetivo fazer com que os futuros educadores, alunos do Curso de
Formação de Docentes do Colégio Estadual Professor Segismundo Antunes
Netto de Siqueira Campos, compreendam que os materiais didáticos são
mediadores de aprendizagem, contudo dentro desse contexto devem ser
concebidos de modo reflexivo e provocativo, a fim de propiciarem aprendizagens
nas múltiplas ações pedagógicas de professores e alunos. Os materiais didáticos
não devem ser menosprezados nem mesmo são as soluções, todavia, devem
ser considerados e estudados. A elaboração destes instrumentos auxilia os
professores, pois é um dos meios do discente conseguir chegar a um êxito
escolar, o que possibilita também uma ação mais integradora entre teoria e
prática. Durante o implementação do projeto será propiciado aos alunos
momentos de estudos e reflexão sobre a importância dos recursos didáticos, os
quais se de qualidade e adequados ao planejamento do professor, são grandes
instrumentos de apoio no processo de ensino aprendizagem e oficinas para

confecção dos mesmos. Pretende-se propiciar uma melhora da qualidade e do
desempenho dos alunos do Curso de Formação de Docentes nas aulas práticas,
isto é, durante as docências, procurando instrumentá-los de forma segura na
confecção e utilização dos materiais didiático-pedagógicos para que sejam
utilizados como fonte motivadora para aprendizagem na disciplina de
matemática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIA MARIA LEAL
ORIENTADOR: MARIA MADSELVA FERREIRA FEIGES
IES: UFPR
Artigo
Título: Conselho de Classe:Espaço de transformação da prática docente?
Palavras-chave: : aprendizagem, avaliação, função do Conselho de Classe,
intervenção na prática docente.
Resumo: O presente artigo é o resultado de um projeto de intervenção realizado
em uma das etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2010
e aborda a prática de Conselho de Classe realizada com professores e alunos
das turmas dos primeiros anos do ensino médio numa escola pública do estado
do Paraná com a finalidade de compreender o alto índice de alunos aprovados
ou reprovados por Conselho. O trabalho ressalta a importância da participação
coletiva nas tomadas de decisões bem como a necessidade de reflexão sobre
as práticas pedagógicas autoritárias existentes nas nossas escolas.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe, espaço de transformação
Palavras-chave: Conselho de Classe, aprovação e reprovação
Resumo: Devido o grande número de alunos aprovados por conselho ou
reprovados foi que decidi fazer este material com o intuito de resgatar o
verdadeiro papel do Conselho de Classe. Para isso proponho que o Conselho
se realize em três momentos distintos: Pré-conselho, Conselho de Classe e Pósconselho. Em todos esses momentos haverá a participação de representantes
dos discentes. O objetivo principal não é encontrar culpados pelo fracasso

escolar, mas sim buscarmos melhores encaminhamentos para a ação
pedagógica com a finalidade de melhorar o processo ensino e aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCIANE PAOLINI DEL VALLE
ORIENTADOR: Adriane Knoblauch
IES: UFPR
Artigo
Título: CULTURA ESCOLAR: Um novo olhar para o PPP
Palavras-chave: Cultura Escolar; projeto político pedagógico; legislação; prática
escolar; gestão democrática
Resumo: O presente trabalho focaliza os estudos na cultura escolar, buscando
compreender a escola historicamente e sua cultura escolar para poder refletir
mais profundamente sobre as práticas mais elementares da escola. Para este
resgate histórico da escola, recorremos a Viñao Frago (1998) e Vincent (2001)
assim como Souza (1998) e Faria Filho (2003) que revelam com riqueza de
detalhes as práticas existentes no interior desta instituição e como esta forma
escolar própria foi sendo produzida na relação com a sociedade através dos
tempos. Finalmente, os estudos serão direcionados para refletir sobre alguns
desafios da contemporaneidade que se intensificam após o término da ditadura
militar, quando a escola é chamada a desenvolver práticas democráticas,
inclusive instituídas por meio legal. Dentre tais práticas há a demanda para que
a escola conheça sua realidade e planeje ações de longo prazo, o que, no Estado
do Paraná se institucionalizou com o nome de Projeto Político Pedagógico. Esse
projeto visa compreender, em que medida a literatura prescrita pela
mantenedora sobre esse assunto nos últimos dez anos, possibilitou o repensar
dos problemas centrais enraizados na cultura escolar. Para tal serão realizadas
entrevistas e observações no interior da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: O projeto pol\'\'itico pedagógico como possibilidade de desvelar a cultura
escolar

Palavras-chave: projeto político pedagógico, gestão democrática, legislação,
cultura escolar
Resumo: O presente artigo faz parte do projeto de intervenção na escola,
proposto pelo programa PDE/2010 (Programa de Desenvolvimento Educacional)
do Estado do Paraná, o qual tem a intenção de discutir o rumo que as políticas
educacionais dos últimos anos têm, especificamente no que se refere ao projeto
político pedagógico, tem levado a escola, na perspectiva da gestão democrática
e do planejamento coletivo como tarefa da escola pública. Não se pretende
esgotar as discussões, mas contribuir para um início de pesquisa no interior da
escola considerando a legislação, os textos e autores, bem como as orientações
das mantenedoras, que circularam pelas escolas públicas, com a finalidade de
analisar que tipo de debates estes trazem para o interior da escola e em que
medida estes debates consideram a cultura escolar como fator relevante para
avanço nas práticas escolares.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCILEY DE FATIMA MARQUES
ORIENTADOR: Fabio Lopes Alves
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Avaliação Escolar: Um compromisso com o Ensino e a Aprendizagem.
Palavras-chave: avaliação; aprendizagem escolar; práticas avaliativas.
Resumo: Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a avaliação da
aprendizagem escolar, sendo objeto de muitos estudos e pesquisas. Muitas
contribuições foram incorporadas à fundamentação teórica que orienta a ação
docente. Porém, ao analisar a obra de autores que dissertam sobre o assunto,
observou-se que os trabalhos publicados estão voltados quase sempre às
concepções dos professores e pouco se discute sobre o que os alunos pensam
a esse respeito. Diante disso, optou-se em ampliar o número de participantes
nas reflexões a respeito das práticas avaliativas escolares, realizando uma
pesquisa investigativa de como essas práticas são vistas pelos alunos. Para
realizar a pesquisa, foi aplicado um questionário e uma dinâmica na 8ª série do
ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino, através do

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), tendo como objetivo
contribuir na reflexão a respeito da avaliação e da prática pedagógica dos
professores, buscando alternativas para que os processos avaliativos orientem
melhorias no ensino e na aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação escolar: Um compromisso com o ensino e a aprendizagem
Palavras-chave: avaliação; ensino-aprendizagem; prática pedagógica.
Resumo: A análise proposta é a da avaliação escolar no contexto da sociedade
contemporânea, compreendendo os componentes que fundamentam esse
processo para refletir sobre seus limites e as possibilidades na educação escolar.
Objetiva-se contribuir na reflexão a respeito da avaliação e da prática pedagógica
dos professores da escola de atuação, buscando alternativas para que os
processos avaliativos orientem melhorias no ensino e na aprendizagem. Esta
proposta lançará a possibilidade de se construir uma forma diferente de avaliar,
que aponte para uma avaliação diagnóstica com finalidade de emancipação do
aluno. Para isso a metodologia adotada será: pesquisa bibliográfica e pesquisa
de campo, que têm como objeto de estudo os alunos da 8ª série do ensino
fundamental a constituição de grupo de trabalho em rede e de um artigo. A
avaliação diagnóstica permite refletir sobre a totalidade do processo de ensino e
de aprendizagem, pois envolve o currículo, os objetivos de ensino, os
encaminhamentos metodológicos, a interação com os alunos, as condições
físicas e materiais do trabalho e os instrumentos avaliativos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUCILIA VERNASCHI
ORIENTADOR: Nerli Nonato Ribeiro Mori
IES: UEM
Artigo
Título: Transição da escrita alfabética para a ortográfica: jogos e mediação
pedagógica
Palavras-chave: Jogos Ortográficos; Aprendizagem da Escrita; Mediação
Pedagógica.

Resumo: Este artigo busca refletir sobre as contribuições dos jogos na
aprendizagem e no desenvolvimento da ortografia da língua portuguesa,
principalmente para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Em relação
à metodologia, trata-se de uma pesquisa teórico-prática, aplicada durante o
segundo semestre de 2011, no Instituto de Educação Estadual de Maringá,
Paraná e, também, por meio de atividade on line de Grupo de Trabalho em Rede
– GTR, da qual participaram 10 (dez) professores da rede estadual de ensino.
Ainda, como procedimento metodológico, foi realizado intervenção pedagógica
por meio de 08 (oito) oficinas a um grupo de 15 (quinze) alunos do quarto
semestre, do Curso de Formação de Docentes, na disciplina de Estágio
Supervisionado, na qual ocorreu a implementação de 15 (quinze) jogos
ortográficos destinados a aprendizagem da nossa língua materna. A
implementação de nossa pesquisa confirmou a importância dos jogos para a
aprendizagem e o desenvolvimento da leitura e escrita.

Produção didático-pedagógica
Título: Transição da escrita alfabética para a ortográfica: jogos e mediação
pedagógica
Palavras-chave: Escrita alfabética; Ortografia; Mediação pedagógica; Jogos.
Resumo: Pesquisas sobre o desempenho dos alunos da educação básica têm
demonstrado que estes não têm conseguido alcançar de forma satisfatória a
aprendizagem da linguagem escrita. Partindo dessa problemática, o objetivo
deste estudo é caracterizar a importância da mediação sistemática no ensino
intencional da ortografia da língua materna, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, visando, para isso, subsidiar a ação docente na transição da
escrita

alfabética

para

a ortográfica. Como encaminhamento teórico-

metodológico estudaremos as tendências contemporâneas que fundamentam o
ensino linguístico no processo de aprendizagem da escrita e proporemos a
construção de jogos como estratégias para o ensino da ortografia da Língua
Portuguesa. A fundamentação teórica, o desenvolvimento do projeto e a sua
implementação, fundamentar-se-ão nos pressupostos da Teoria HistóricoCultural, cujos precursores como Vigotski e seus colaboradores afirmam que, um
ensino sistematizado e intencional é imprescindível para a aprendizagem e o
desenvolvimento de conceitos científicos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LUIS FERNANDO MARIANO DA SILVA
ORIENTADOR: Regina Taam
IES: UEM
Artigo
Título: Os Recursos Didáticos Como Mediadores do Processo Ensino
Aprendizagem.
Palavras-chave: Recurso Didático Pedagógico, Professor, Aluno, Escola.
Resumo: Os Recursos Didáticos Pedagógicos, embora sejam ferramentas
importantes do trabalho docente, não são utilizados de forma a oferecer todos
os benefícios possíveis para tornar as aulas mais atraentes e ajudar na
aprendizagem dos conteúdos. Este trabalho apresenta os elementos que
constituem um Recurso Didático Pedagógico, bem como de forma geral, quando,
como e com qual finalidade deverá ser utilizado em sala de aula pelo professor
regente. Pretendemos com isso contribuir para que a utilização de tais Recursos
evidenciem a formação teórica do professor de forma que a Prática Pedagógica
reflita a interação entre as ideias Pedagógicas e o fazer docente. Considerando
que os conhecimentos acadêmicos são essenciais na sociedade atual para o
exercício da cidadania, devemos utilizar os Recursos Didáticos Pedagógicos
como mediadores do Processo de Ensinar e Aprender favorecendo assim a
construção de novos conhecimentos pelos educandos, fortalecendo suas
personalidades e dando-lhes condições de atuar na sociedade como verdadeiros
cidadãos

Produção didático-pedagógica
Título: Os Recursos Didáticos Como Mediadores do Processo Ensino
Aprendizagem
Palavras-chave: Escola, Aluno, Professor, Material Didático Pedagógico
Resumo: Pretende-se com este material resgatar o uso e a importância do
Material Didático Pedagógico. Oferecendo aos professores do Ensino Médio,
condições de elaborar, compreender, reelaborar e aprofundar seus saberes e
suas Práticas Pedagógicas, de maneira que as mesmas façam sentido para os

alunos, mediante a construção e utilização de Recursos Didáticos Pedagógicos
diversificados como: jogos, atividades práticas como: materiais manipuláveis e
uso de mídias tecnológicas como softwares educativos, aplicativos de internet,
TV pendrive entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: LYGIA CHRISTINA ZERBATO DE MORAIS
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA PIZOLI
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO: a inclusão
a partir de aplicação de metodologias de ensino diferenciadas
Palavras-chave: Ensino Médio; Dificuldades de aprendizagem; Metodologia de
ensino.
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa-ação
desenvolvida durante o processo de formação continuada – PDE, em um Colégio
de Ensino Médio do noroeste do Paraná. O objeto situa-se no campo da
Pedagogia, especificamente na área de Educação Especial e propõe reflexões
acerca da necessidade de utilizar procedimentos metodológicos específicos e
diferenciados após a constatação de dificuldades de aprendizagem de nível
neurológico em adolescentes que frequentam o Ensino Médio. A primeira parte
apresenta os pressupostos teórico-metodológicos a respeito do tema.
Fundamentado em Vygotsky e em autores interacionistas o artigo apresenta a
etapa da adolescência e algumas dificuldades de aprendizagem que podem
acometer essa fase. Em seguida, expõe os resultados das reflexões realizadas
pelos professores que participaram da pesquisa, destacando as inserções feitas
no Projeto Político Pedagógico da escola. Conclui com a constatação de que a
inclusão depende de ações concretas voltadas para a formação de professores,
bem como alterações mais amplas no campo da Política Educacional para que
estas possam ser favorecidas no cotidiano escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Dificuldades de aprendizagem no ensino

médio: uma proposta de intervenção
Palavras-chave: em branco - SACIR
Resumo: em branco - SACIR

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MAGDA CRISTHINA FONSECA DA COSTA
ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: (Re)Significando a Prática Pedagógica: Estudo e Reflexão sobre Teoria
e Prática e o Uso de Materiais Didáticos.
Palavras-chave:
Resumo: O principal objetivo deste trabalho foi proporcionar momentos de
estudo e reflexão com os professores das disciplinas específicas e Estágio
Supervisionado do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Padre
Sigismundo de Quedas do Iguaçu, sobre a importância da teoria para a prática,
levando a uma reflexão transformadora da práxis pedagógica. Este artigo
contempla uma análise, de caráter qualitativo que mostrou a importância da
formação profissional, e o aprofundamento teórico para uma prática de
qualidade, com um estudo através da história da educação na formação do
professor da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, nos
baseando em autores tais como: Aranha (1993) , Ghiraldelli Jr, (2001), Libâneo
(1994 e 1998), Saviani (2003), Pimenta (2010), entre outros. Mesmo com todos
os avanços tecnológicos na educação, o grande desafio do professor é
diversificar suas aulas com recursos didático-pedagógicos que despertem o
interesse e atenção dos alunos, promovendo um ensino de qualidade

Produção didático-pedagógica
Título: (Re)Significando a Prática Pedagógica: Estudo e Reflexão sobre Teoria
e Prática e o Uso de Materiais Didáticos.
Palavras-chave: Reflexão, Teoria e Prática, Recursos Didáticos Pedagógicos
Resumo: Observando as dificuldades dos alunos no momento do estágio na
Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, percebemos a

necessidade de trabalhar com diferentes recursos didáticos para facilitar e
oportunizar uma aprendizagem efetiva. Quando nos voltamos para nossa
realidade, cabe a nós professores de Estágio Supervisionado e Pedagogos das
escolas que oferecem o curso Normal, ajudar e preparar os alunos em formação
para a utilização de tais materiais. Mesmo com todos os avanços na educação,
o grande desafio dos professores é diversificar suas aulas utilizando recursos
didático-pedagógicos que despertem o interesse e atenção dos alunos,
promovendo um ensino de qualidade, e este se faz através de estudo e
aprofundamento teórico. Os objetivos propostos na unidade didática são, em
especial, ressaltar a importância do estudo das metodologia para a prática
pedagógica, analisar textos que demonstrem a importância e a relação da teoria
para a prática, discutir sobre o processo ensino-aprendizagem e a utilização de
recursos pedagógicos. Estes são alguns objetivos específicos para atingir o
objetivo geral, que é oportunizar momentos de reflexão e avaliação da prática
docente na disciplina de Estágio Supervisionado. A metodologia usada será com
videoclipes para motivação, oportunizando a discussão sobre a prática
pedagógica de cada um, análise de textos baseados em autores que
demonstrem a importância do estudo da teoria para desenvolver uma prática
efetiva. (Re)Conhecimento de alguns materiais didáticos disponíveis no Colégio
.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARA CONCEICAO GIANNINI TORQUES MARTINS
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: A RELAÇÃO ENTRE O USO DA FUNÇÃO DIAGNÓSTICA DA
AVALIAÇÃO

NAS

ESCOLAS

PÚBLICAS

DO

SÉCULO

XXI

E

A

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO.
Palavras-chave: Aprendizagem; Educação para todos; Avaliação Diagnóstica;
Democratização do Ensino.
Resumo: O presente artigo visa refletir sobre a função diagnóstica da avaliação
utilizada pelos professores da rede pública estadual do Paraná, uma vez que,

ainda em pleno século XXI há necessidade de que a educação seja para todos
e o ensino democrático. A revisão da história, dos conceitos e do papel da
avaliação bem como o uso da função diagnóstica da avaliação pelos professores
é importante e poderá contribuir para a melhoria na qualidade da educação,
diminuindo os altos índices de reprovação e evasão. Ao revisitar a teoria para
embasar a prática e retomá-la, se preciso for, os professores poderão contribuir
na melhoria de todo o processo ensino-aprendizagem. Na implementação do
projeto participaram professores de uma escola pública estadual de Curitiba,
respondendo questionários para rever conhecimentos, discutir sobre os temas e
buscar alternativas de solução para modificar ou não a prática, considerando a
democratização do ensino. Como subsídio houve a participação de cursistas no
Grupo de Trabalho em Rede (GTR), na proposta de fóruns de discussão dos
temas:- E assim se faz a história: - Revendo conceitos e - Em busca de
alternativas. No curso foram analisados, discutidos, tecidas considerações e
relatadas experiências que contribuíram para a consolidação deste artigo. Ao
articular constantemente a função diagnóstica da avaliação com seus alunos, o
professor terá na avaliação, um instrumento que retratará o processo e o
produto, isto é, o ensino e a aprendizagem, deixando de ser, mero instrumento
de poder para ser de aprendizagem, tendo como alvo a educação para todos e
a democratização do ensino.

Produção didático-pedagógica
Título: Produção didático pedagógica PDE 2010: A articulação entre a função
diagnóstica da avaliação e a democratização do ensino.
Palavras-chave:

Avaliação.

Processo

ensino-aprendizagem.

Avaliação

diagnóstica. Democratização do ensino.
Resumo: A articulação entre a função diagnóstica da avaliação e a
democratização do ensino. Este projeto de pesquisa-ação tem a intenção de
revisitar a teoria acerca da avaliação e refletir sua influência na prática
pedagógica, e o intuito de articular a função diagnóstica com a democratização
do ensino. A compreensão e a utilização da referida função pelos professores
poderão contribuir para a melhoria e qualidade da educação. Revendo a história,
os conceitos e o papel da avaliação, atrelados ao sistema social, político e
econômico no qual a humanidade se insere, épossível constatar e entender que

a avaliação ainda reflete seu cunho classificatório, chegando a ser punitiva em
algumas situações. Sendo utilizada, a função diagnóstica poderá melhorar o
processo ensino-aprendizagem e diminuir o índice de evasão e repetência da
educação de nosso país.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARA ELIANE CHAGAS VILAS BOAS
ORIENTADOR: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem :conflitos e possibilidades para a prática
docente
Palavras-chave: Avaliação;Aprendizagem;IDEB
Resumo: Diante de novos conceitos de avaliação escolar, como trabalhar para
melhorar as novas práticas avaliativas? Como melhorar as posturas dos alunos
diante das avaliações internas (escola) e externas como exemplo a Prova Brasil?
Torna-se necessário compreender a avaliação que é realizada nas instituições
escolares e entender que a avaliação da aprendizagem escolar como um
processo contínuo de pesquisas, visando interpretar os conhecimentos,
habilidades e atitudes dos alunos, consequentemente que o professor possa
planejar melhor suas práticas pedagógicas. Utilizou-se como metodologia na
análise da problemática uma abordagem qualitativa, pautando-se em
Referencial Teórico que subsidiou e referendou as discussões teóricas. Como
instrumento de coletas de dados, usou-se o questionários com perguntas semiestruturadas dirigidas à professores e alunos. Percebeu-se que os alunos
dedicam pouco tempo para os estudos em casa, mas têm plena consciência de
que podem melhorar se a dedicação for maior. Os professores têm
conhecimento do verdadeiro sentido da avaliação nos dias atuais, porém, alguns
ainda

se

utilizam de

poucos

instrumentos

de

avaliação,

tornando-a

classificatória. É importante que a avaliação não seja vista apenas pelo ângulo
de atribuição de notas, mas, sobretudo, um compromisso firme com o processo
ensino-aprendizagem, buscando sempre a melhoria do desempenho dos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação Escolar:Conflitos e Possibilidades para a Prática Docente
Palavras-chave:
Resumo: Muitas vezes avalia-se o aluno sem levar em conta a realidade em que
ele vive.A escola precisa criar uma nova cultura de avaliação, precisam ser feitos
ajustes nas práticas pedagógicas realizadas na escola.Diante dos grandes
pesquisadores em avaliação, sentimos a necessidade de mudar nossa prática,
onde professores e alunos possam através dela refletir sobre sua própria
evolução .

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA APARECIDA DE SOUSA
ORIENTADOR: Dorcely Isabel Bellanda Garcia
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Estratégias de ação do pedagogo diante de alunos que praticam e dos
que são alvos de bullying
Palavras-chave: Bullying. Estratégias de ação. Ambiente escolar
Resumo: Este artigo teve como objetivo buscar alternativas para melhorar a
qualidade das relações interpessoais entre os estudantes e comunidade escolar,
discutindo, refletindo e prevenindo a ocorrência do bullying na escola. Recorreuse a uma literatura produzida nesta área numa abordagem crítica, já que a
escola, além de transmitir conteúdos escolares, deve preocupar-se com o
desenvolvimento de relações saudáveis e dar oportunidade a todos de
desenvolver o seu potencial intelectual e social e ainda por acreditar que a
prevenção é a melhor forma de evitar a propagação do bullying no contexto
escolar. O projeto desenvolvido aponta para a necessidade de articular algumas
questões para preparar o profissional da educação envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem a lidarem com as manifestações do bullying e com a
agressividade e retomar com os alunos os valores éticos jáesquecidos. Desta
forma, poderão contribuir para que o ambiente escolar se torne um ambiente em
que o diálogo é o principal instrumento de aprendizagem. As estratégias de ação
do pedagogo desenvolvidas neste trabalho nos deram pistas da necessidade de

novas ações que contribuam para que reflexões sobre o fenômeno bullying
ganhe espaço no ambiente escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Estratégias de ação do pedagogo diante de alunos que praticam e dos
que são alvos de bullying
Palavras-chave: Bullying; Conscientização; Ambiente Escolar
Resumo: A escola além de transmitir conteúdos escolares, deve preocupar-se
com o desenvolvimento de relações saudáveis e dar oportunidade a todos de
desenvolver o seu potencial intelectual e social. Porém, há alguns anos esse
ambiente têm se tornado agressivo e conturbado, diante de atitudes de alguns
alunos. Dessa forma, esse projeto se justifica por buscar alternativas para
melhorar a qualidade das relações interpessoais entre os alunos e comunidade
escolar, discutindo, refletindo e prevenindo a ocorrência do bullying. Atos como
colocar apelidos, ofender, humilhar, discriminar, agredir, roubar, quebrar
pertences, acontecem a toda hora no ambiente escolar e medidas adotadas para
controlar essas ações, se bem aplicadas e envolvendo toda a escola contribuirão
positivamente para a formação de uma cultura que visa amenizar a violência no
ambiente escolar. A metodologia será centrada em estudos teóricos e de campo
por meio de questionários a serem utilizados com alunos e docentes, com o
objetivo de saber o que entendem sobre bullying; qual o ambiente em que essa
prática ocorre na escola; se eles conhecem alguém que praticou, sofreu ou viu
a prática do bullying. Esse material apresenta sugestões de trechos de filmes,
textos para reflexão comportamental e slides, sobre a temática. Todas as ações
serão desenvolvidas com a intenção de contribuir para amenizar a violência no
ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA DAS GRACAS OSORIO RODRIGUES
ORIENTADOR: Carmen Celia Barradas Correia Bastos
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Importância da Família no processo de educar.

Palavras-chave: Família; Escola; Processo de educar
Resumo: Este trabalho surgiu do questionamento sobre a importância ou não
da família no processo do educar, para garantir um bom desempenho, evitar a
reprovação e a evasão escolar. Objetivamos compreender de que forma
acontece a participação da família como parte do processo de ensinoaprendizagem, investigar as relações entre o envolvimento da família com a vida
escolar e a aprendizagem no ensino, analisar a percepção da família, do seu
papel, no desempenho escolar de seus filhos, refletindo sobre suas
responsabilidades, bem como evidenciar-lhes que a instituição escolar é sua
aliada nessa tarefa. Finalmente, instigar juntos aos educadores à necessidade
de estudar constantemente a relação da família com o processo de educar.
Através de reuniões e grupos de estudo com pais, alunos, professores e equipe
pedagógica do Colégio, a proposta deste estudo foi justamente encontrar
instrumentos que fundamentem e auxiliem na aproximação da família e da
escola, reduzir ou erradicar a evasão escolar e os baixos índices de repetência.
Instrumentalizar os envolvidos a acompanhar o desenvolvimento do aluno,
objetivando a aprendizagem, bem como inserir no PPP, ações que se tornem
políticas que sustentem e garantam essa relação Família e Escola. As ações
desenvolvidas demonstraram que é de desejo de todos os envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem a parceria família e escola, e que os
caminhos para tanto apontam o diálogo entre as partes como a principal
ferramenta.

Produção didático-pedagógica
Título: A importância da família no processo de educar
Palavras-chave: Família; Escola; Processo de educar.
Resumo: Este trabalho surgiu do questionamento sobre a importância ou não
da família no processo do educar, para garantir um bom desempenho, evite a
reprovação e a evasão escolar. Os objetivos dentre outros é compreender de
que forma se da à participação da família como parte do processo de ensinoaprendizagem, investigar as relações entre o envolvimento da família com a vida
escolar e a aprendizagem no ensino, analisar a percepção da família, do seu
papel, no desempenho escolar de seus filhos, fazer uma reflexão sobre suas
responsabilidades, bem como evidenciar-lhes que a instituição escolar é sua

aliada nessa tarefa. Finalmente instigar aos educadores a necessidade de
estudar constantemente a relação da família com o processo de educar. Através
de reuniões e grupos de estudo com pais, alunos, professores e equipe
pedagógica do Colégio, a proposta deste estudo é justamente encontrar
instrumentos que fundamentem e auxiliem na aproximação da família e da
escola, para evitar ou erradicar a evasão escolar e os baixos índices de
repetência. Instrumentalizar os envolvidos a acompanhar o desenvolvimento do
aluno, objetivando a aprendizagem, bem como inserir no PPP, ações que se
tornem políticas que sustentem e garantam essa relação Família e Escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA DO ROCIO COUTINHO
ORIENTADOR: Lennita Oliveira Ruggi
IES: UFPR
Artigo
Título: Redigindo linhas e trocando ideias sobre indisciplina escolar
Palavras-chave: oficinas, indisciplina e construção coletiva
Resumo: O presente artigo tem como objetivo servir como suporte teórico e
prático para o trabalho do profissional pedagogo nas escolas da rede pública,
com relação à questão da indisciplina escolar. Tendo esta finalidade traz como
fator relevante o relato de um projeto de intervenção implementado, numa escola
pública do interior do Estado do Paraná, abordando os diferentes aspectos da
indisciplina escolar, na formação continuada dos professores. É notório que a
indisciplina é atualmente um dos maiores desafios que os envolvidos com o ato
de educar enfrentam nos espaços escolares, com o agravante de que por
diversos fatores, este tem enormes dificuldades no seu enfrentamento. Sendo
assim este artigo propõe um trabalho, no sentido de concretizar a capacitação,
principalmente do profissional professor, para o enfrentamento das diferentes
situações indisciplina apresentadas pelos alunos em sala de aula. Este trabalho
é realizado através de oficinas, com trabalho com textos e práticas que abordam
os diferentes aspectos da indisciplina escolar.

Produção didático-pedagógica

Título: Estudar e refletir sobre a indisciplina na busca de enfrentamentos
coletivos
Palavras-chave: Indisciplina; reflexão; estudo; enfrentamento;coletivo.
Resumo: O Caderno Pedagógico em questão, trata dos diversos aspectos que
envolvem a disciplina escolar vista como uma questão social. O referido material
didático, surgiu a partir do projeto de intervenção, que previa estudos e reflexões,
com professores e pedagogos, acerca da problemática da indisciplina. Como
este projeto apontou para uma formação continuada de professores e equipe
diretiva da escola, foi que se pensou num material que viesse oportunizar,
estudos, discussões e reflexões de como está acontecendo a construção do
processo de disciplina no interior da escola. Dessa forma, o caderno foi
estruturado em 10 unidades, as quais abordam temas condizentes com os
variados aspectos que englobam a indisciplina. Cada unidade traz um texto,
como um aporte teórico e na seqüência propõe leituras para aprofundamentos e
proposta de atividade para praticar o que se aprendeu.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA HENARES TRANIN
ORIENTADOR: JORGE ALBERTO DE FIGUEIREDO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Avaliação na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave:

Pedagogia

Histórico-Crítica;

Avaliação;

Formação

de

Professores
Resumo: Este artigo apresenta resultados dos estudos elaborados no Programa
de Desenvolvimento Educacional – PDE, que culminou com a realização da
Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica que se destinou ao
estudo e compreensão sobre a prática avaliativa e o processo de
ensinoaprendizagem na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. A razão
pela qual este trabalho foi desenvolvido está relacionada a uma busca em
superar a avaliação realizada no dia a dia escolar, ainda voltada para uma
concepção classificatória, resumindo-se em nota, em que se faz um juízo de
valor e não um juízo de qualidade no acompanhamento da aprendizagem do

educando e do trabalho do educador. O objetivo deste artigo é subsidiar ao
docente do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio, suporte teórico
sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, para que, efetivamente, ocorra a
concretização de uma concepção de avaliação que sustente a prática
pedagógica realizada na escola pública e que promova o ensino e a
aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica
Palavras-chave:

Pedagogia

Histórico-Crítica;

Avaliação;

Formação

de

Professores
Resumo: Com essa produção, Didático-Pedagógica pretende-se abrir novos
caminhos para a discussão e concretização de uma concepção de avaliação que
sustente a prática pedagógica na escola pública que poderá auxiliar a realidade
com a possibilidade de transformá-la. Por meio da avaliação o educador tem a
possibilidade de uma nova tomada de decisão. Seria o momento de pausa para
refletir sobre a prática e retornar a ela de forma mais adequada como explicita
Luckesi (2005). Nós educadores precisamos ter clareza sobre o homem que
queremos formar e a sociedade que queremos construir, e isto refletirá na
maneira como avaliamos nossos alunos e também nosso trabalho e como
apresentamos à sociedade. Por isso, a necessidade do docente ter claro o aporte
teórico da concepção pedagógica, sua base filosófica e sua concepção
metodológica, psicológica e avaliação que ele, concomitantemente com o
coletivo da escola acredita, possibilitando assim, a transformação da realidade
social. Os objetivos desse trabalho são propor estudos sobre a avaliação, na
proposta da pedagogia histórico-crítica. Realizar reflexões sobre as práticas
avaliativas atuais utilizadas na escola. Indicar leituras, promover debates e
diálogos coletivos com o propósito de tornar-se claro a proposta para que seja
possível tão almejada transformação da realidade escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA INES ANDRADE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Terezinha Oliveira

IES: UEM
Artigo
Título: A ÉTICA NA REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO: UM DEBATE NECESSÁRIO?
Palavras-chave: Ética; Reestruturação; Projeto Político Pedagógico.
Resumo: Este trabalho tem como pressuposto a reestruturação do Projeto
Político Pedagógico por meio da Ética, recuperando o legado que alguns dos
Educadores Clássicos nos deixaram, bem como a Função Social da Escola na
construção da pessoa, legitimando o espaço específico desta instituição na
construção de saberes cientificamente produzidos na história pelos homens. Em
função destas questões, achamos pertinente recuperar o papel da Ética, em
especial, Aristóteles, com a Ética a Nicômaco’, para ampliarmos o debate acerca
do conhecimento.

Produção didático-pedagógica
Título:

A

ÉTICA

NA

RECONSTRUÇÃO

DO

PROJETO

POLÍTICO

PEDAGÓGICO: UM DEBATE NECESSÁRIO ?
Palavras-chave: Ética, Reestruturação, Projeto Político Pedagógico
Resumo:

Justificativa:

Pretendemos

refletir

sobre

a

necessidade

de

reconstrução do Projeto Político Pedagógico e demonstrar a relevância em
relação ao aprofundamento teórico, possibilitando a compreensão de como os
homens estabelecem suas relações sociais.Neste sentido, achamos pertinente
recuperar o papel da Ética, por meio dos clássicos, em especial, Aristóteles, com
a Ética a Nicômaco. Objetivo Geral: Recuperar o legado que os educadores
clássicos nos deixaram e o papel da escola na construção da pessoa,
legitimando o espaço específico desta instituição na construção de saberes
cientificamente produzidos na história pelos homens. Metodologia:Inicialmente,
faremos uma reunião com todos os segmentos da escola. Na ocasião, o
cronograma de trabalho será mostrado para que todos os participantes possam,
coletivamente, apropiar-se das questões que serão discutidas. Os meses de
outubro, novembro e dezembro serão contemplados com reuniões relativas ao
grupo de estudo. Neste sentido, temos como objetivo realizar um mini-curso
sobre a importância da Ética na Reestruturação do Projeto Político Pedagógico
da Escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCIA LUCIA FORASTIERE MENDES
ORIENTADOR: Euclides Delbone
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: A avaliação contínua na prática pedagógica
Palavras-chave: prática pedagógica; Avaliação contínua; Aprendizagem.
Resumo: Hoje nas escolas, o aluno não está muito interessado na
aprendizagem propriamente dita e sim, no resultado final do ano que é
aprovação. A LDB nº 9394/96 determina que a avaliação deva ser contínua e
cumulativa e que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos,
porém, vemos que as escolas continuam com semana de prova ou provas
marcadas antecipadamente causando no aluno uma grande pressão física e
emocional. A avaliação, hoje, tem a finalidade somente de medir através de nota
o aluno, ignorando a outra finalidade da avaliação que é a de diagnosticar,
verificar e avaliar a aprendizagem do aluno e a prática pedagógica do professor.
Este artigo, elaborado a partir de estudos bibliográficos, apresenta uma reflexão
acerca do termo avaliação contínua levando o leitor a compreender que o
processo avaliativo não pode se limitar a verificação de aprendizagem de
conteúdos ou atividades, pautando-se somente nos instrumentos de provas e
notas, embora façam parte desse processo. Essa deve ser compreendida como
ação reflexiva do processo de aprendizagem, pois é um instrumento essencial
no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.

Produção didático-pedagógica
Título: AVALIAÇÃO CONTÍNUA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Palavras-chave: Avaliação Contínua; Prática Pedagógica; Aprendizagem.
Resumo: A avaliação não está presente somente na vida escolar. Está presente
também na vida profissional e pessoal de todos os homens e se dá a todo
instante, no dia a dia das pessoas. Por mais que os professores estudem ou
debatem este assunto, ainda não definiram bem ao certo o significado do termo
“avaliação” e qual sua finalidade. Diante do exposto faz-se necessário

desenvolver junto aos professores um trabalho de análise crítica mais
abrangente da avaliação contínua na prática pedagógica que contribua para o
bem estar dos professores e dos alunos ao mesmo tempo em que promova
melhor o desempenho da aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARCONDE PADIAS DE CASTRO
ORIENTADOR: Celso Davi Aoki
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: EVASÃO ESCOLAR: UM RETRATO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO
DO COLÉGIO ESTADUAL “ANDRÉ SEUGLING”
Palavras-chave: evasão; ensino noturno; ações
Resumo: Este artigo enfoca o retrato da evasão escolar do Ensino Médio no
Primeiro Ano do Ensino Noturno do Colégio Estadual “André Seugling”,
município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná/BR. A discussão e análise do
tema proposto acontecerão por meio do levantamento bibliográfico, experiências
acadêmicas, dados estatísticos e questionário investigativo. É sabido que o
abandono escolar constitui-se em um problema nacional no meio educacional,
especialmente quando se refere ao Ensino Noturno. Dessa forma, se faz
necessários estudos mais aprofundados para que se possa vencer esse desafio
e manter os alunos na escola, com ensino de qualidade. A escola é uma
instituição imprescindível na formação do cidadão e necessita cumprir seu papel.
Considerando a necessidade do estudo sobre o tema que tem a perspectiva de
minimizar a evasão escolar nas séries iniciais do Ensino Médio, da Educação
Básica, torna-se necessário o envolvimento dos sujeitos do contexto
educacional,

que

são

pedagogos,

professores,

alunos.

A

partir

da

fundamentação teórica, embasada nos autores Gadotti, Sacristan, Saviani,
Schargel, entre outros, e ainda, no Estatuto da Criança e do Adolescente
objetiva-se buscar junto aos alunos e professores um levantamento dos motivos
pelo qual o abandono escolar acontece. Para tanto, será proposto a realização
de uma pesquisa de caráter quantitativo, na perspectiva de que os

conhecimentos desses motivos contribuam com ações que venham amenizar a
evasão no Ensino Médio Noturno neste estabelecimento.

Produção didático-pedagógica
Título: Evasão Escolar: Um retrato do Ensino Médio noturno do Colegio Estadual
Andre Seugling
Palavras-chave: Evasão; Ensino Noturno; Alunos; Professores
Resumo: O trabalho compõe a unidade didática e tem objetivo de atuar de forma
integrada com outros segmentos da escola para conter a evasão escolar do
Ensino Médio Noturno, garantindo aos educando o direito fundamental à
educação de qualidade, estabelecendo um vínculo de permanência dos alunos
na escola e contribuindo para amenizar a evasão escolar que tem aumentado
consideravelmente nos últimos anos. Este material vem subsidiar o estudo, a
reflexão e a discussão entre os elementos do ambiente escolar. Os resultados
deste estudo, verificados por meio de questionários aplicados a membros da
escola, têm a possibilidade de fazer uma análise científica em relação aos
problemas da evasão no período noturno do ensino médio do Colégio Estadual
André Seugling, Município de Cornélio Procópio, onde o projeto de
implementação será realizado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARETE CRISTINA LECHIW
ORIENTADOR: MABEL DE BORTOLI
IES: UEPG
Artigo
Título: Trabalhos Domiciliares
Palavras-chave: Trabalho; domiciliares; organização.
Resumo: A organização dos trabalhos domiciliares no Ensino Médio é um
projeto, onde o pedagogo desenvolve suas atividades contemplando o ambiente
escolar e o domicílio do educando, a fim de auxiliá-lo a dar continuidade às
atividades escolares no momento em que se encontra afastados. A proposta da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – MEC 1996) é a de
que toda criança disponha de todas as oportunidades possíveis para que o

processo de desenvolvimento e aprendizagem não seja suspenso. Diante disto
o pedagogo, o professor e a família devem estabelecer um vínculo envolvente,
preparando-se para o desafio de atender este aluno que se encontra fragilizado.
A organização dos trabalhos domiciliares para alunos que se encontram com
atestado médico superior a dez dias requer reorganização dos conteúdos,
flexibilizando-os de tal forma que possa atender as necessidades do momento.
O desafio exige parceria entre a escola e a família com o objetivo de garantir ao
aluno o acesso ao estudo. As atividades serão reorganizadas pelo professor e
registradas em fichas próprias para o trabalho, onde deve constar: conteúdos,
anexos, datas e valores atribuídos a cada atividade. Desta forma será
assegurada a efetivação dos trabalhos e garantida à legitimidade do processo,
para que não ocorram perdas consideráveis no seu aprendizado, quando o aluno
retornar para a sala de aula. Através da prática deste trabalho, espera-se que o
aluno possa superar as dificuldades do momento e assim não venha a fazer
parte do índice de reprovação e evasão escolar, assegurando o seu direito.

Produção didático-pedagógica
Título: Trabalhos Domiciliares
Palavras-chave: Trabalho; domiciliares; Lei.
Resumo: A organização dos trabalhos domiciliares, é um projeto, onde o
pedagogo desenvolve sua ação contemplando o ambiente escolar e o domicílio
do educando, a fim de assegurar a continuidade do processo ensino
aprendizagem no período que encontra-se afastado. A legislação que especifica
sua aplicação é o Decreto Lei Número 10.044, de 21 de outubro de 1969, que
dispõem sobre o tratamento excepcional para alunos portadores das afecções
temporárias que os impedem de frequentar a escola por um período
determinado. Cabe ao pedagogo, desenvolver estratégias com os professores,
reorganizando os conteúdos curriculares para serem executados pelo aluno em
domicílio, flexibilizando-os de tal forma que possa atender as necessidades do
momento sem perder a qualidade. O desafio exige parceria entre a escola e a
família, com o objetivo de garantir a eficiência da aplicação dos trabalhos
domiciliares. As atividades reestruturadas pelo professor serão registradas em
fichas próprias para trabalhos domiciliares, onde deve constar conteúdos,
anexos, datas e valores atribuídos a cada atividade. Desta forma será

assegurada a efetivação dos trabalhos garantindo a legitimidade do processo;
quando o aluno retornar não ocorrerão perdas consideráveis no seu processo de
adquirir conhecimentos, motivando-o a dar sequencia a sua formação. Através
dessa prática, espera-se que o aluno possa superar as dificuldades do momento
e não venha a fazer parte do índice de reprovação e evasão escolar,
assegurando o direito que todo o aluno tem, que é a continuidade de sua
formação sem interrupções, que esta previsto em Lei.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARETE GABARRON MAURO
ORIENTADOR: Leonor Dias Paini
IES: UEM
Artigo
Título: Bullying: Pensando alternativas e propostas de prevenção para essa
violência no contexto escolar
Palavras-chave: Bullying escolar; agressão física e psicológica; proposta de
prevenção ao bullying.
Resumo: Este artigo apresenta um estudo referente a um tipo específico de
violência conhecido como bullying escolar, que vem se tornando comum em
nosso sistema de ensino, tanto público como privado. Esse estudo propõe
realizar um pesquisa que terá como foco principal investigar como essa
dramática violência é intendida, percebida, enfrentada, e , finalmente propor em
conjunto com todos os educadores do Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de
Souza- Marialva PR, alternativas de prevenção e combate ao bullying
escolar.Para subsidiar esse estudo faz-se necessário levantar informações por
meio de aplicação de questionário e certos de que na condição de educadores
precisamos de conhecimentos teóricos que venham auxiliar a nossa prática
organizou-se um curso de extensão cuja finalidade centra-se em fornecer aos
professores e todos os profissionais da educação que de forma direta ou
indiretamente

estejam

envolvidos

com

a

escola

subsídios

teóricos

metodológicos, afim de sensibilizá-los para a necessidade de um enfrentamento
de forma segura e consciente bem como organizar na escola programas
antibullying que possam solucionar ou minimizar os danos causados por essa

violência traduzida por agressões verbais, físicas e psicológicas que acabam
acarretando transtornos no comportamento social e na aprendizagem do ser
humano.

Produção didático-pedagógica
Título: Bullying: pensando alternativas e propostas para combater ess
Palavras-chave: Bullying escolar; Educadores; Alternativas de combate.
Resumo:

Neste

Material

Didático-Pedagógico

apresentaremos

estudos

direcionados ao conhecimento do fenômeno bullying, violência que surge de
forma velada, repetitiva e intimidadora e que afeta de modo dramático a
autoestima das crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento de sua
personalidade, causando danos psicológicos irreversíveis. Este material tem
como objetivo principal estudar essa manifestação social escolar, buscando
alternativas para o enfrentamento e combate do bullying. Essa produção tem
como prioridade colaborar para uma maior contribuição e esclarecimento sobre
o assunto, por intermédio de reflexão crítica sobre a temática e, através de um
trabalho coletivo, organizar na escola programas antibullying que possam
solucionar ou minimizar esse fenômeno. Com o envolvimento de todos os
membros da comunidade de ensino, certamente, encontraremos uma forma
eficaz de combater o processo evolutivo dessa violência na educação. O Material
Didático-Pedagógico servirá como base para o Projeto de Intervenção
Pedagógica que será realizado por meio de Curso de Extensão, com carga
horária de 40 horas e certificação expedida pela Universidade Estadual de
Maringá. O material também será divulgado na escola em reuniões pedagógicas
e um exemplar do caderno ficará na Biblioteca para consulta.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARETH GARCIA PAGLIACI
ORIENTADOR: Silvia Borba Zandona Cadenassi
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A Avaliação Praticada por Professores do Colégio Estadual Vinicius de
Morais

Palavras-chave: Avaliação; Qualidade; Ensino.
Resumo: Muitas mudanças ocorreram nas últimas três décadas no que se refere
as propostas pedagógicas. Discussões fundamentais surgiram sobre o que-se
deve ensinar, como ensinar, o que avaliar, e como avaliar, buscando contribuir
para a melhoria das práticas educacionais e avaliativas, para promover a
inclusão de todos a uma educação de qualidade. A importância da avaliação,
assim como seus procedimentos, tem variado no decorrer dos tempos, sofrendo
a influência de novos paradigmas de valorização que se acentuam em cada
época, em decorrência do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A
avaliação é um sistema intencional e discriminatório que tem por objetivo tornar
a aprendizagem mais efetiva. Como um processo, objetiva melhorar a
aprendizagem, e a validade deste posicionamento, embora parcial, tornando-se
significativa enfatizando à avaliação como processo educativo.

Produção didático-pedagógica
Título: REPENSANDO A AVALIAÇÃO PRATICADA POR PROFESSORES DO
COLÉGIO ESTADUAL VINICIUS DE MORAIS
Palavras-chave: medir, avaliar, fracasso, aprendizagem significativa.
Resumo: Esta pesquisa buscou alcançar entendimentos sobre o processo de
avaliação, suas formas, seus meios e seus resultados. Procurou mostrar através
de seu processo histórico, os dogmas, os paradigmas e as crenças que regem
sua aplicação em sala de aulas, sendo que algumas destas práticas levam tanto
professores quanto alunos a submeterem-se a procedimentos evasivos que na
realidade pouco ou nada se avalia. A importância central da avaliação está em
ser capaz de mediar à prática educativa, contribuindo significativamente para
que as suas finalidades sejam alcançadas e, inclusive, possam até ser
(re)significadas. Para que a avaliação ocupe seus espaço/tempo/forma
relevantes do ponto de vista reflexivo, dialógico e criador no processo de
formação escolar, suas atividades específicas devem ser pertinentes/adequadas
e, sobretudo, significativas para não apenas interessarem como também
desafiarem os alunos a mostrarem suas aprendizagens construídas e, indo além
disso, avançarem no processo de construção do conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARETH SPOLADORE
ORIENTADOR: Sandra Regina Ferreira de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: A concepção de educação no Projeto Político Pedagógico e suas
relações com a gestão democrática
Palavras-chave: projeto político pedagógico, gestão democrática, concepções
de professores.
Resumo: Este artigo apresenta uma discussão acerca da construção do projeto
político pedagógico. Discussão esta que busque atender, dentro das
possibilidades, os anseios das personagens que participam do processo
educativo, passando direta ou indiretamente pelo projeto político pedagógico da
escola. Nesse sentido, tornou-se relevante verificar a concepção de projeto
político pedagógico dentro da escola em que a pesquisadora atua e, em
decorrência analisar as possibilidades de se conduzir a escola a partir de uma
gestão democrática. Estudos de autores como Veiga (2001); Paro (2003);
Vasconcelos (2004) e outros foram basilares para a elaboração desta pesquisa
e deram suporte teórico para que, ao longo do trabalho, ampliassem o
entendimento sobre as questões abordadas. Para tanto, foram realizados fóruns
com o objetivo de conhecer e debater situações nas quais pudéssemos perceber
a compreensão dos professores acerca das dificuldades e ações que a escola
como um todo pretende para seus membros e sobre o modo como as metas são
postas e alcançadas, ou não, buscando a efetivação da gestão democrática. Os
fóruns realizaram-se nos meses de outubro e novembro de 2011, tendo como
participantes professores da rede estadual do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: A concepção de educar no Projeto Politíco Pedagógico e suas relações
com a gestão democrática
Palavras-chave: Projeto Politíco Pedagógico;Gestão Democrática; Educação
Resumo: Em um Projeto Politíco Pedagógico concretiza-se a gestão
democrática a partir da interação entre as diversas pessoas que fazem parte do
dia a dia da escola e se define os caminhos a serem trilhados.Assim, é

importante todos os envolvidos aderirem a elaboração do PPP e com ele se
comprometerem , trazendo para as discussões sua visão de educação e as
ações possíveis de serem executadas que possam melhorar a qualidade da
educação na escola, refletindo qual a concepção de educação que o PPP da
escola apresenta e qual a relação da mesma com a gestão democrática.
Compeendendo a concepção de educação que o PPP da escola apresenta e
qual a relação da mema com a gestão democrática, com as práticas padagógicas
desenvolvidas pelos professores e com as idéias e propostas discutidas, é
possível articular açõesque tragam os resultados almejados por um público que
tem por objetivo, uma escola cujo processo de educar esteja baseado em uma
premissa onde o aluno é visto antes de tudo como um indivíduo ético e moral.
Neste contexto, o PPP deve ser refletido continuamente para que a sescola
possa ter autonomia, indicar e atuar nos problemas e soluções, defendendo a
importância da gestão democrática na consolidação de uma sociedade mais
igualitária.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARGARIDA MARIA TITO FREITAS
ORIENTADOR: Sandra Regina Mantovani Leite
IES: UEL
Artigo
Título: As Regras na Escola: refletindo com os alunos sobre a construção de
valores morais no cotidiano da escola
Palavras-chave: Educação de valores; alunos; cotidiano da escola.
Resumo: Na escola, muitas mudanças envolvem o conflito de valores entre os
grupos de alunos como é o caso, principalmente, daqueles que chegam aos 6º
anos e também os de 7º anos. Este momento exige adaptações em relação ao
momento anterior, uma vez que os alunos agora não têm apenas um professor,
mas sim um para cada disciplina, e por outro lado, ainda podem contar com
constantes matrículas de alunos de outras escolas que contemplam apenas até
o quinto ano. Isto tem gerado ansiedade, curiosidade ou até timidez em relação
à convivência em grupo e, percebe-se a necessidade de ações reflexivas com
os sujeitos que participam deste contexto, a fim de que aprendam a se relacionar

com respeito e cooperação entre si. Este trabalho de abordagem qualitativa,
resultante da participação no PDE, teve como objetivo refletir com os alunos de
6º e 7º anos, a questão de valores morais no cotidiano da escola, dentre os quais
enfatizar valores solidários como companheirismo, respeito, responsabilidade e
amizade. Para tal foi realizado uma proposta de intervenção com várias
atividades oportunizando aos alunos momentos de cooperação, socialização,
reflexão e discussão sobre a importância dos valores morais na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: As regras na escola
Palavras-chave: Educação de valores; alunos; cotidiano da escola.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo proporcionar aos professores
que atuam nas 5ª e 6ª séries, textos de leitura, que irão subsidiar sua prática,
possibilitando estudos, reflexões e trocas de experiências sobre a relação
professor-aluno, aluno-aluno, na questão de valores morais no cotidiano da
escola, proporcionando aos alunos atividades reflexivas, enfatizando a
importância

dos

valores

solidários

como

companheirismo,

respeito,

responsabilidade e amizade. Um trabalho que será realizado com alunos de 6ª
série e principalmente, com os que chegam à 5ª série, os quais passam por
adaptações em relação ao momento anterior, pois se deparam com vários
professores, e chegam ansiosos, curiosos ou retraídos. No cotidiano escolar é
possível constatar, nesta série que muitos alunos apresentam dificuldade de
organização, baixo aproveitamento escolar, dificuldades em relação à
concentração, socialização e convivência em grupo. Pretende-se com este
trabalho promover reflexões em relação aos valores, numa proposta que levem
os alunos à colaboração mútua na construção de regras da boa convivência e
socialização. Serão realizadas atividades com ações para melhorar a
convivência em grupo e o processo de aprendizagem, direcionando os alunos à
reflexão, numa atuação de cooperação, socialização e participação através de
diversificadas dinâmicas de grupo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ADALGISA GUIMARAES VAZ

ORIENTADOR: Maria Julieta Weber Cordova
IES: UEPG
Artigo
Título: A interdisciplinaridade na escola: uma prática de estudo com professores
e alunos de 5ª série
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Conhecimento; Aprendizagem.
Resumo: O estudo foi realizado como parte integrante das atividades do
Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 2011 (PDE/2012) e teve como
objetivo analisar a implementação do projeto aplicado em uma escola pública,
especificamente com a 5ª série do Ensino Fundamental. O artigo tem por
problemática questionar de que forma um estudo teórico interdisciplinar encontra
relevância na construção de conhecimento nas diferentes disciplinas que
compõem o currículo escolar do Ensino Fundamental. E o desafio em cativar a
atenção do estudante no momento atual, que vem exigir do professores uma
profunda reflexão para que se desempenhe uma aprendizagem plena. Nesse
sentido, percebe-se a necessidade de superar a concepção fragmentária do
conhecimento, valorizando a concepção de interação entre as disciplinas na
busca de um conhecimento que propicie tanto o estudo específico quanto ao
interdisciplinar. Procurou-se, assim, realizar um planejamento participativo entre
as disciplinas de Língua Portuguesa, História, Ciências e Geografia, produzindo
materiais diversificados, com vistas à interação entre as disciplinas dentro do
contexto em que o estudante está inserido. Visando compreender o tema da
interdisciplinaridade

para

formação

do

cidadão,

pretendeu-se

realizar

juntamente com os professores de 5ª série, pesquisas sobre o tema e discussão
de textos para a realização de novas atividades. Procurou-se contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem, de forma a possibilitar uma aprendizagem
interdisciplinar com maior participação e envolvimento com o conhecimento,
tanto por parte dos professores quanto por parte dos estudantes.

Produção didático-pedagógica
Título: O Interdisciplinar na construção e reconstrução dos valores
Palavras-chave: interdisciplinar, participação, formação
Resumo: A interdisciplinaridade implica em uma nova atitude diante do
conhecimento, um modo diferente de buscar a integração do pensamento,

permitindo o desenvolvimento do sujeito como um todo no mundo, tendo a
possibilidade de intervir e modificá-lo. Entende-se que a construção e
reconstrução de valores enquanto ação interdisciplinar, ao oposto do que se
imagina, não é um assunto totalmente dissociado da vivencia de qualquer
pessoa, pois, ela está relacionada a todas as ações do comportamento humano,
isto já vem da cultura de cada sociedade, uma visão interdisciplinar sobre a
realidade nos leva a entender melhor a semelhança entre o todo e as partes que
a compõem. O objetivo, portanto, orienta-se de forma interdisciplinar no sentido
de abordar a temática dos valores, oportunizando a construção e reconstrução
dos mesmos, de forma contextualizada com a intenção de contribuir para a
formação de um ser social crítico e participativo. Dentre as dificuldades
deparadas sobre a questão da falta de valores pelos estudantes na instituição
escolar, procurei preparar este trabalho que poderá ser realizado de forma
interdisciplinar, com intuito de contribuir com novas ações em sala de aula, com
utilização de textos reflexivos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ALICE FERIATO
ORIENTADOR: Juliana Telles Faria Suzuki
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O Uso dos Computadores na Educação e sua Relação com a Prática
Docente
Palavras-chave:

Prática

docente;

Recursos

Tecnológicos;

Formação

Continuada.
Resumo: Na busca incansável pela revitalização da prática docente, os
profissionais da educação observam o crescimento das Tecnologias de
Comunicação e Informação (TIC) como um grande desafio à sua prática
pedagógica. Empregar as TIC na educação requer do professor uma
investigação incessante na formação continuada tecnológica, concentrando
suas forças para a construção das mudanças de paradigmas educacionais. Na
atual conjuntura, a escola tem o dever de admitir seu papel de universalizador
do conhecimento e da informação. Os materiais didáticos disponíveis na escola

constituem para o professor, uma excelente fonte de apoio que poderá servir aos
objetivos e estratégias de ensino, porém é importante que o professor ou
educandos se utilizem apenas daqueles materiais que saibam manusear
adequadamente a fim de gerir uma aprendizagem expressiva afiançando um
avanço na condição do ensino. Para isso é necessário ampliar as habilidades
para atuar no mundo com capacidade de meditar e ponderar sobre os recursos
tecnológicos dos quais se dispõe e assim realizar suas escolhas com sabedoria

Produção didático-pedagógica
Título: O Uso dos Computadores na Educação: Desafios e Possibilidades
Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação; Escola; Qualidade
da educação.
Resumo: A unidade didática com tema de estudo O uso dos computadores em
Educação: desafios e possibilidades justificam-se pela necessidade de
transformações em todos os setores da sociedade, sobretudo no espaço escolar,
já que nos últimos anos as tecnologias têm despontado dentro de diversos
discursos acadêmicos como ferramenta fundamental para transformação da
escola e necessária para a qualidade da educação. No entanto, especialmente
quanto à prática docente, o uso das TICs (Tecnologias da Informação e
Comunicação) são pouco utilizadas, pois o professor encontra dificuldades no
domínio das novas tecnologias e pouco tem usufruído delas, apesar dos
investimentos do governo estadual em tecnologias nas escolas com intuito de
melhorar a qualidade da educação. Neste sentido, objetiva-se discutir sobre o
uso dos computadores no processo educativo e suas possibilidades como
ferramenta de ensino e aprendizagem. A metodologia será a pesquisa
participativa e bibliográfica, com participação direta do público alvo, ou seja, a
equipe pedagógica e professores do Ensino Fundamental.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA AMELIA DALAN
ORIENTADOR: sydnei roberto kempa
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo

Título: Tecnologias Digitais e o Portal diaadiaeducação
Palavras-chave:

Formação

de

professores;

Tecnologia

digital;

Portal

diaadiaeducação.
Resumo: No ambiente escolar presencial, a tecnologia digital usada por nós
professores ainda é restrita, enquanto nossos alunos interagem demonstrando
habilidade , rapidez e ficam motivados quando conectados com o mundo digital
. Nós professores temos nossos limites quanto ao uso das tecnologias digitais.
É possível inovar, propor pequenas mudanças, refletir sobre nova metodologia.
O portal diaadiaeducação oferece recursos digitais que nos auxiliam. O professor
interagindo neste ambiente virtual pode adquirir novos conhecimentos, vivenciar
novas práticas pedagógicas, desenvolver autonomia e segurança quanto ao uso
e escolha dos recursos digitais e perceber que pode-se ensinar e aprender na
sala de aula e nos ambientes virtuais de aprendizagem online ou off. Desde
modo, a pesquisa realizada teve como objetivo contribuir para a integração das
tecnologias digitais através do portal diaadiaeducação. A metodologia de
pesquisa utilizada é a pesquisa-ação e os sujeitos envolvidos foram os
professores da rede Estadual de Ensino. A pesquisa mostrou que o Ambiente
Virtual Educadores contribui na educação, não só em sala de aula, mas em
outros contextos interativos de aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Tecnologia digital e os portais educacionais.
Palavras-chave: Tecnologia Digital; Portais Educacionais;Formação de
Professores
Resumo: No ambiente escolar presencial, a tecnologia digital usada por nós
professores ainda é restrita, enquanto nossos alunos interagem demonstrando
habilidade , rapidez e ficam motivados quando conectados com o mundo digital
. Nós professores temos nossos limites quanto ao uso das tecnologias digitais.
É possível inovar, propor pequenas mudanças, refletir sobre nova metodologia.
Os portais educacionais oferecem recursos digitais que nos auxiliam. O
professor

interagindo

nestes

ambientes

virtuais

pode

adquirir

novos

conhecimentos, vivenciar novas práticas pedagógicas, desenvolver autonomia e
segurança quanto ao uso e escolha dos recursos digitais e perceber que podese ensinar e aprender na sala de aula e nos ambientes virtuais de aprendizagem

online ou off. Com este material didático o objetivo geral é conhecer o Portal Diaa-Dia educação e o Portal do Professor e os objetivos específicos são: aproximar
o professor das tecnologias digitais, explorar os recursos digitais disponíveis nos
portais e refletir sobre a importância do uso dos portais na sua formação e
inovação da metodologia em sala de aula e para além da sala. A produção
didático-pedagógico

consiste

em

um

aprofundamento

teórico

e

uma

apresentação da home do Portal Dia-a-Diaeducacação e do Portal do Professor
descrevendo os recursos , possibilidades de uso e informações dos conteúdos
que cada recurso contém.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ANGELA SIMONI VAZ DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: KIYOMI HIROSE
IES: UEM
Artigo
Título: CONSELHO DE CLASSE: espaço de avaliação da prática pedagógica
Palavras-chave: Prática Reflexiva; Conselho de Classe; Emancipação;
Democracia; Stop Motion.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar a implementação pedagógica
realizada no Colégio Estadual Brasílio Itiberê, no município de Maringá. A
intervenção foi realizada com professores regentes de duas turmas de 5ª
séries/6º anos do período vespertino com o objetivo de pesquisar o Conselho de
Classe. A partir da análise da estrutura dessa instância colegiada, apresentamos
três sugestões de encaminhamentos a serem desenvolvidos: o Conselho de
Classe enquanto espaço de reorganização das ações pedagógicas da escola,
tendo como foco a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e a reflexão
da prática docente; a participação de representantes de alunos e pais nessas
reuniões; e a utilização de novas tecnologias, nesse caso o recurso pedagógico
Stop Motion, teve a intenção de propor o uso do computador, enquanto recurso
didático que a nova geração de alunos demonstra ansiedade em aprender além
do que já conhecem. Esse recurso pode tornar a aula mais atraente e
motivadora, promovendo o desenvolvimento educacional e trazer discussões
pedagógicas nas realizações do Conselho de Classe.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: espaço de avaliação da prática pedagógica
Palavras-chave: prática reflexiva;conselho de classe;avaliação
Resumo: O Conselho de Classe é uma das instâncias Colegiadas presentes na
escola. Seu objetivo é avaliar o trabalho pedagógico e diagnosticar os problemas
coletivos e individuais dos alunos.É o único momento em que os professores das
diversas disciplinas,juntamente com gestores e pedagogos,reúnem-se para
discutirem sobre o aproveitamento escolar dos alunos.Em muitas instituições de
ensino as discussões que permeiam no conselho de classe são mais referentes
a problemas de comportamentos.Discute-se muito pouco sobre os critérios de
avaliação,a metodologia utilizada pelo professor e as implicações desse trabalho
com o resultado obtido pelo aluno.A presente unidade didática traz vários autores
como,Dalben,Libâneo,Cruz,Artigas,etc que se posicionam à respeito desse
modelo

de

realização

de

Conselho

de

Classe,trazendo

importantes

colaborações no sentido de romper com essas práticas.Mudar práticas
pedagógicas e encaminhamentos metodológicos significa compreender que a
educação é um ato político e que as escolhas que fazemos dos conteúdos,a
concepção de avaliação e os objetivos de ensino define qual a percepção dos
professores perante a função social da escola.A implementação desse projeto
será no Colégio Estadual Brasílio Itiberê na cidade de Maringá no ano de
2011.Os professores que atuam nesse estabelecimento serão convidados a
participar do curso de extensão:Produzindo animações com Stop Motion e
posteriormente a aplicação desse instrumento com os alunos.É uma estratégia
didática que faz uso do computador,utilizando um software gratuito onde o(a)
professor(a)trabalha e explora o conteúdo de sua disciplina.O computador é um
aliado na aprendizagem e desperta bastante interesse nos alunos.Sugere,a
participação de um representante de pais e alunos nessas reuniões,sugestão
polêmica no coletivo escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA CASTANHO RAYMUNDO
ORIENTADOR: Maria Julieta Weber Cordova

IES: UEPG
Artigo
Título: O ESTUDO DA IDENTIDADE LOCAL/REGIONAL COM VISTAS A
APREENSÃO DOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DA CIDADANIA
Palavras-chave: Identidade local/regional; Cidadania; Memória; História oral;
Leitura
Resumo: O artigo relata e discute a implementação de um projeto de
intervenção educacional inserido no Programa de Desenvolvimento da
Educação do Estado do Paraná e desenvolvido em uma escola da rede estadual
do município de Piraí do Sul, Paraná. O trabalho abordou a apreensão da
identidade local/regional e da cidadania por meio de um projeto de leitura no
Ensino Fundamental. A leitura sempre esteve presente no centro das reflexões
do cenário educacional, enquanto instrumento que desenvolve habilidades
cognitivas que auxiliam o indivíduo a ter acesso à informação, defender seus
pontos de vista e partilhar os bens culturais da sociedade, podendo, assim,
exercer sua cidadania. No entanto, observou-se, nesta escola, que os alunos
egressos das séries iniciais encontravam dificuldades na leitura, na escrita e na
oralidade, estendendo-se à capacidade de interpretação e reflexão crítica do
conteúdo lido, impossibilitando assim, sua inserção social enquanto cidadãos
que tanto podem se integrar na cultura do seu meio, como podem se fazer
transformadores de sua realidade. Objetivou-se assim, viabilizar estudos que
levem os alunos a refletirem sobre o conhecimento histórico e social, a fim de
trabalharem conceitos que remetam à construção da cidadania, incentivando-os
a participarem da sociedade de forma crítica e consciente. Apontam-se como
principais resultados, além do enfrentamento dos problemas de leitura
apresentados, o conhecimento por parte dos alunos da relevância da memória,
da história oral e da escrita na formação da cultura de um povo, possibilitando a
apreensão dos princípios formativos da cidadania, por meio de um trabalho
contextualizado pelo estudo da identidade local e regional.

Produção didático-pedagógica
Título: O ESTUDO DA IDENTIDADE LOCAL/REGIONAL COM VISTAS A
APREENSÃO DOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DA CIDADANIA
Palavras-chave: Leitura; Lendas; Contos

Resumo: A presente produção didático pedagógica foi elaborada pela
professora PDE 2010, sob a orientação do Professor Orientador da IES, com o
intuito de auxiliar a implementação do Projeto: “O estudo da identidade
Local/Regional com vistas à apreensão dos princípios formativos da cidadania”.
Esse material consiste em uma Unidade Didática destinada a alunos e
professores da 5ª Série do Ensino Fundamental, que traz, através de integração
teoria e prática, reflexões e orientações básicas que servirão de suporte para
oportunizar um espaço de resgate e de valorização da identidade local e regional
do município de Piraí do Sul, através da implementação de uma prática de
estudos pela leitura de lendas e contos que tornam o ato de ler mais que uma
tarefa mecânica, mas sim um exercício pleno de prazer e cidadania, de
informação e de formação, de aprendizado, do qual é possível se refletir sobre
si mesmo e sobre a realidade que o cerca. Para tanto, essa Unidade está
organizada em três partes. Na primeira Parte apresenta-se a Fundamentação
Teórica elaborada através de estudo sobre diversas obras a respeito da
apreensão da identidade Local/regional e da cidadania em projeto de leitura no
Ensino Fundamental A 2ª Parte traz a Metodologia que será utilizada para
implementação desse material na escola. E, na 3ª Parte encontram-se as
atividades que serão realizadas com os alunos, e que, poderão ser aproveitadas
no cotidiano escolar por professores que desejam reorganizar seu fazer
pedagógico de forma mais significativa e criativa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE FREITAS BINHA
ORIENTADOR: MARIA MADSELVA FERREIRA FEIGES
IES: UFPR
Artigo
Título: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: OS DESAFIOS DA
REPROVAÇÃO E DO ABANDONO ESCOLAR
Palavras-chave:

REPROVAÇÃO

ESCOLAR,

EXCLUSÃO,

PRÁTICAS

ANTIDEMOCRÁTICAS
Resumo: O PRESENTE ARTIGO ANALISA A REPROVAÇÃO E O ABANDONO
ESCOLAR DOS ALUNOS A PARTIR DOS ÍNDICES REGISTRADOS NOS

ANOS DE 2008, 2009 E 2010, NO COLÉGIO ONDE ATUO COMO PEDAGOGA.
OS ÍNDICES DE 52% NO ENSINO FUNDAMENTAL E 46% NO ENSINO MÉDIO
REPRESENTAM PERVERSA TAXA DE EXCLUSÃO DE ALUNOS. ESTA
SITUAÇÃO INSTIGOU-ME A ENTENDER AS CAUSAS DA RETENÇÃO, COMO
UMA PRÁTICA ANTIDEMOCRÁTICA E REALIZAR ESTUDOS NO SENTIDO
DE REVERTÊ-LA, CONSIDERANDO QUESTÕES FUNDAMENTAIS: POR QUE
TANTOS ALUNOS SÃO REPROVADOS OU ABANDONAM A ESCOLA
DURANTE O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO? COMO O COLETIVO
ESCOLAR DEVE ENFRENTAR A REPROVAÇÃO E O ABANDONO
ESCOLAR? QUAL O PAPEL DO PEDAGOGO NA CONSTRUÇÃO DE
MUDANÇAS IDENTIFICADAS COMO PRINCÍPIOS DA PRÁTICA DOCENTE E
DE GESTÃO.

Produção didático-pedagógica
Título: Organização do Trabalho Pedagógico como Possibilidade de Vencer os
Desafios da Reprovação e o Abandono Escolar
Palavras-chave: Organização; Trabalho-Pedagógico
Resumo: A elaboração do caderno pedagógico se justifica pelos estudos
realizados no projeto de intervenção pedagógica demonstrando a importância do
trabalho coletivo e do planejamento como meios para reverter os altíssimos
índices de reprovação e abandono escolar dos alunos, nos anos de 2008 – 2009
e 2010. Tem por objetivo demonstrar os dados estatísticos para a comunidade
escolar, intensificar discussões sobre o Projeto Político-Pedagógico em relação
à prática pedagógica, a organização do trabalho pedagógico, redefinir a função
do pedagogo, rever a concepção de planejamento, redimensionar o conselho de
classe e reformular o plano de ação da equipe pedagógica

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DEMITO
ORIENTADOR: Adrian Alvarez Estrada
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE
TRABALHO
Palavras-chave: Valores Humanos; indisciplina e Violência.
Resumo: Ao concluir a implementação do projeto do PDE - Programa de
Desenvolvimento Educacional - podemos observar que a escola perpassa ao
longo do caminho por múltiplas fases dos alunos, por isso, precisa organizar-se
pedagogicamente, promovendo ambientes tranquilos que possam construir
valores humanos necessários à formação do caráter. Percebemos que os
comportamentos são frutos dos ambientes a que somos expostos, então é
importante ensinar às crianças determinados valores humanos que venham
contribuir para sua formação. Atualmente o que torna o trabalho educacional
enfadonho não é a transmissão de conhecimento científico, mas os empecilhos
que os profissionais enfrentam para a concretização do seu trabalho educativo.
Sabemos também que não é tarefa fácil administrar as emoções, por isso,
precisamos ter consciência que a geração que aí está é fruto da forma como nós
adultos a preparamos e a formamos. Não pretendemos por a culpa em alguém
e nem achar culpados, mas a escola, família e sociedade precisam buscar
alternativas de superação para uma formação de qualidade. Estudos concluem
que sempre haverá situações de indisciplina e violência, mas precisamos saber
lidar com cada um destes momentos. A educação do século XXI requer novas
habilidades e compreensão por parte dos educadores, o que provou nesta
implementação é de que temos um longo caminho a percorrer, pois há desafios
tanto para o profissional da educação superar, quanto para os alunos e,
principalmente, para seus responsáveis.

Produção didático-pedagógica
Título: Indisciplina e Violência na Escola: uma proposta de trabalho.
Palavras-chave: Valores Humanos; indisciplina; Violência.
Resumo: Estudos concluem que sempre haverá situações de indisciplina e
violência, mas precisamos saber lidar com cada um destes momentos e a
educação do século XXI requer novas habilidades e compreensão por parte dos
educadores e estes estão preparados para tal desafio? Frente à indisciplina e a
violência qual seria o papel da escola? Muitas vezes, o professor não pode
exercer qualquer tipo de exigência, sob pena de sofrer sanções disciplinares,

mas os alunos que sanções são penalizadas quando não respeitam as aulas do
professor? Que perfil apresenta os alunos que se envolvem em atos de
indisciplina e violência nas escolas? Esses questionamentos serão analisados
sob os estudos bibliográficos de vários autores. A escola apresenta-se ao longo
do caminho múltiplas fases dos alunos, por isso, precisa organizar-se
pedagogicamente, promovendo ambientes tranqüilos que possam construir
valores humanos necessários à formação do caráter. Sabemos que os
comportamentos são frutos dos ambientes a que somos expostos, então é
importante ensinar às crianças determinados valores humanos. Atualmente o
que torna o trabalho educacional enfadonho não é a transmissão do
conhecimento científico, mas os empecilhos que os profissionais enfrentam para
a concretização do seu trabalho educativo. Sabemos que não é tarefa fácil
administrar as emoções, por isso, precisamos ter consciência que a geração que
aí está é fruto da forma como nós adultos a preparamos e a formamos. Não
pretendemos por a culpa em alguém e nem achar culpados, mas a escola,
família e sociedade precisam buscar alternativas de superação para uma
formação de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE SOUZA
ORIENTADOR: Sandra Regina Ferreira de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: Reprovação dos Alunos na 5ª série do Ensino Fundamental:Relações
com o Ensino Aprendizagem
Palavras-chave:

Trabalho

docente.

Reprovação

-

Relação

Ensino e

Aprendizagem. 5ª série
Resumo: É característica unânime nas escolas públicas, a dificuldade
encontrada por alunos na 5a série do Ensino Fundamental. De todas as séries
escolares a que causa maior ruptura na lógica social da criança é a 5a série, pois
demanda entender novos processos na estrutura das aulas e na organização do
novo espaço escolar. São mudanças significativas que afetam a relação do aluno
com o aprender: o sistema educacional, a adaptação às novas lógicas sociais, a

organização de um novo espaço escolar, a prática pedagógica do professor, a
formação docente do profissional da educação e tantas outras questões,
inclusive as de cunho familiar que também se fazem presentes nesse momento.
Esse trabalho tem por objeto apresentar aos atores desse processo os aspectos
que afetam diretamente aos alunos desta série e provoca índices elevados de
reprovação. Também almeja a tentar entender aspectos referentes ao contexto
das relações ensino e aprendizagem na 5a série. Para tanto se procurou estudar
utilizando-se de estudos bibliográficos, pesquisa em documentos e entrevistas
com diferentes sujeitos que atuam no Colégio Estadual Professor Dr. Heber
Soares Vargas – Ensino Médio e Fundamental, da cidade de Londrina, Paraná.
O trabalho pautou-se na coleta de dados obtidos via questionários e as análises
trazem à discussão, dentre outras questões os altos índices de reprovação e sua
relação com o ensino e a aprendizagem, o saber e as figuras do aprender.

Produção didático-pedagógica
Título: A REPROVAÇÃO DOS ALUNOS NA 5ª SÉRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL: RELAÇÕES COM O ENSINO E A APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Trabalho docente. Reprovação. 5ª série (6º ano)
Resumo: Este Material pedagógico tem a finalidade de apresentar subsídios
teóricos/práticos para facilitar a compreensão sobre a atuação do professor
regente nas 5ªs séries (6ºs anos) na escola pública paranaense, com a finalidade
de: diminuir os índices de repetência e evasão nessa fase escolar; Organiza-se
em dez encontros de grupos de estudos com professores e equipe pedagógica.
Objetiva-se fomentar e orientar as discussões sobre o tema em questões a partir
de leituras, filmes, palestras e análise de dados estatísticos e respostas aos
questionários referentes à reprovação dos alunos na 5ª série (6º ano) do ensino
fundamental. . A reflexão e o estudo sobre esse tema perpassam pela
compreensão sobre o indivíduo que reprova na 5ª série e o trabalho docente.
Esse conhecimento colabora para um maior entendimento da realidade e
permite ao professor uma nova ação pedagógica sobre os indivíduos. Ao término
de cada grupo de estudo, será realizada uma síntese geral, a qual poderá se
constituir em material de apoio para as atividades seguintes e para o cotidiano
dos professores nas salas de aula das 5ªs séries (6ºs anos).

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA FERACIN
ORIENTADOR: Ana Rita Levandovski
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: um desafio para a
inclusão no ensino fundamental
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Transtorno do Déficit de Atenção;
Hiperatividade; Ensino Fundamental.
Resumo: O artigo tem o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH como foco principal da pesquisa bibliográfica, considerado a patologia,
está relacionada à produção deficitária de neurotransmissores, substâncias
produzidas no sistema nervoso central, que regulam o seu funcionamento. Como
pedagoga de escola pública optei pelo assunto pela necessidade de renovar à
prática pedagógica, frente às queixas recebidas relacionadas às dificuldades
encontradas pelo professor em contornar os problemas resultantes do
comportamento hiperativo, e em identificar as características do transtorno. A
pesquisa teve como objetivo compartilhar com os professores os conteúdos
pesquisados baseada em textos científicos específicos, propiciando ao professor
informações para melhor entendimento e aceitação do aluno TDAH. Esperamse a partir dos estudos, reflexões, e discussões pertinentes ao assunto;
intervenções pedagógicas mais adequadas e a integração do aluno TDAH ao
contexto escolar, observando os princípios da inclusão, de valorização às
diversidades. Além disso, busca-se com o resultado deste trabalho de pesquisa
dar oportunidades ao aluno TDAH de sentir-se acolhido pela escola. Busca-se
ainda contribuir para o aprimoramento do seu potencial em projetos e programas
oferecidos pelo sistema educacional.

Produção didático-pedagógica
Título: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: um desafio para a
inclusão no ensino fundamental
Palavras-chave: Ensino; Professor; Intervenção

Resumo: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH um assunto
atual, aparece com forte incidência na escola, algumas condutas exibidas por
aluno no contexto, vistas como indicativos de TDAH, gera preocupação e
insegurança aos educadores, por falta de conhecimento do assunto. Como
pedagoga, inserida no programa de formação continuada do Plano de
Desenvolvimento Educacional - PDE, contribuirei com esta Produção DidáticoPedagógica, organizando os conteúdos pesquisados nos textos científicos sobre
TDAH. No Brasil apesar dos recentes estudos do TDAH, encontra-se livros,
textos e artigos, relatando resultados de experiências com crianças,
adolescentes e adultos, em várias fases de desenvolvimento, em contextos
diversos: social, escolar e profissional. Será implementado grupos de estudo
para refletir sobre o TDAH, conceitos, causas e intervenções na escola. A meta
é compartilhar com a comunidade escolar esta pesquisa, facilitar o entendimento
e aceitação do TDAH, provocando um repensar das práticas educativas no
âmbito escolar. Espera-se desse repensar coletivo, garantir permanência e
sucesso acadêmico ao aluno TDAH, e como dever da escola, entender e
reconhecer o seu direito.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA MARQUES ROCCO
ORIENTADOR: Regina Maria Zanatta
IES: UEM
Artigo
Título: Gestor e Pedagogo: trabalho articulado para a melhoria do processo de
conhecimento.
Palavras-chave: gestor;pedagogo;conhecimento;educação; democrática
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação do caderno
pedagógico desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional
PDE 2010, em Pedagogia.O objetivo desse estudo foi desenvolver, pesquisas
relativas à organização do trabalho pedagógico,com relação a atuação do Gestor
Escolar e do Pedagogo. Em vista disto pretende-se criar condições para que as
práticas pedagógicas estejam direcionadas à melhoria do processo de produção
do conhecimento levando uma reflexão sobre à função dos profissionais em

diferentes áreas para que possam perceber a necessidade de repensar sua
prática.Isto se justifica pela constatação da descaracterização destes que
assumem ocorrências conflituosas do cotidiano escolar pela maior parte do
tempo de seu trabalho, e, consequentemente, secundarizando as funções da
sua especificidade pedagógica . Assim, a escola e seus gestores, poderão
incrementar a formação dos alunos, para que possam enfrentar com criticidade
e coerência, os problemas complexos da sociedade.A metodologia utilizada para
o desenvolvimento do trabalho, foi a pesquisa bibliográfica, para compreensão
das práticas pedagógicas, da função do Pedagogo e do Gestor. Destacou-se
formas

efetivas

para

o

exercício

destas

funções

numa

perspectiva

transformadora.Para tanto, optou-se por desenvolver o caderno pedagógico,
utilizando-se de texto de fundamentação teórica e sugestões de atividades que
pudessem no decorrer do seu desenvolvimento propiciar reflexão e sugestão de
mudança na prática do processo educacional.

Produção didático-pedagógica
Título: Gestor e Pedagogo: Trabalho Articulado para a Melhoria do Processo de
Conhecimento.
Palavras-chave: Gestor, pedagogo, conhecimento, democrática, educação
Resumo: Este caderno pedagógico é um material composto por 2 (duas)
Unidades Pedagógicas, contendo texto de fundamentação teórica e respectivas
sugestões de atividades a serem desenvolvidas, destinando-se aos Pedagogos
e Diretores que anseiam por uma reflexão e mudança e suas práticas no âmbito
do processo educacional. Objetivo deste trabalho é desenvolver estudos
relativos a atuação organização do trabalho pedagógico do Gestor Escolar e
Pedagogos, refletindo a função de ambos em suas diferentes áreas para que
percebam cada vez mais a necessidade de repensar sua prática, para que
exerçam sua real função ao invés de ficarem ocupando a maior parte de seu
tempo atendendo ocorrências conflituosas em detrimento das de cunho
pedagógica, de forma que possa contribuir para preparar cidadãos capaz de
serem inseridos em uma sociedade que está em constante desenvolvimento e
transformação. A metodologia utilizada consistiu em pesquisas bibliográficas,
livros, artigos científicos, artigos de periódicos, teses, dissertações, leitura de
Legislação, para compreender as funções sobre práticas pedagógicas, do

Pedagogo e do Gestor, identificando formas efetivas de exercer seu papel numa
perspectiva transformadora.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA MATERA
ORIENTADOR: Maria Terezinha Bellanda Galuch
IES: UEM
Artigo
Título: Mediação docente em situações de leitura no ensino fundamental.
Palavras-chave: leitura; ensino fundamental; mediação docente
Resumo: Este trabalho é resultado dos estudos realizados durante o Programa
de desenvolvimento Educacional – PDE, promovido pela Secretaria de Estadual
de Educação do Paraná, tendo como objetivo refletir sobre a organização do
ensino de leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. Este estudo se justifica
pelo fato de que o desempenho de alunos das escolas públicas em avaliações
institucionais tem sido insatisfatório, sobretudo no que se refere à leitura e
compreensão de textos, o que também é observado quando os alunos ingressam
no 6º ano do ensino fundamental. O estudo se orientou pela perspectiva segundo
a qual a função social da escola é o trabalho com os conhecimentos
sistematizados. Considerando-se que os conhecimentos das diferentes áreas
estão objetivados na escrita e que a aprendizagem é condição para o
desenvolvimento do pensamento, a organização de situações de leitura em que
o conteúdo do texto seja objeto de atenção torna-se necessário. O trabalho foi
desenvolvido com professores das disciplinas de Ciências, Geografia, História e
pedagogos de uma escola pública do estado do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: Mediação docente em situações de leitura na 5ª série/6º ano do Ensino
Fundamental.
Palavras-chave: Leitura; comprensão;interpretação; mediação
Resumo: Este material didático - pedagógico é destinado a professores da
5ªsérie/6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo desse estudo foi buscar
formas de organização do ensino de leitura, tendo em vista práticas que

envolvem compreensão, interpretação e reflexão sobre o conteúdo dos textos,
em particular nas disciplinas de Ciências, Geografia e História. Este trabalho está
organizado em quatro unidades: num primeiro momento, a reflexão sobre a
função social da escola; na sequência um entendimento sobre a mediação
simbólica fundamentado nos pressupostos da teoria Histórico-Cultural e por fim
enfatizamos o papel da leitura como meio para a apropriação de conhecimento.
E para finalizar esse trabalho, foi elaborado um roteiro de leitura para a
compreensão de textos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA AREA LIMA MARUYAMA
ORIENTADOR: DANIELLE MARAFON
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: A relação entre professor/aluno e o desenvolvimento da aprendizagem
Palavras-chave: Aprendizagem; ensino; relação; professor/aluno.
Resumo: Este relato de experiência refere-se ao resultado de uma pesquisaação realizada com um grupo de professores e alunos dos 9º anos do período
da manhã de uma Instituição de Ensino do Núcleo Regional de Curitiba, que à
luz de investigações e fontes teóricas, procura desvendar a complexidade dos
elementos e das relações que envolvem o processo educativo, para colaborar
na eficácia da aprendizagem. Para isso considerou-se algumas contribuições
teóricas de estudiosos do assunto que demonstram a relevância da qualidade
das relações desenvolvidas entre professor/aluno como elemento interferente de
forma positiva no desenvolvimento da aprendizagem. Em particular, focou-se as
investigações nas práticas educativas desenvolvidas no âmbito da sala de aula,
especialmente quanto à concepção dos professores, sobre o significado
atribuído ao seu desempenho durante a prática da tarefa docente, além dos
indicativos a respeito dos benefícios e implicações dessas relações para o
processo de construção do conhecimento. Além disso, considerou-se como
elemento contribuinte esclarecedor da qualidade das relações, a percepção
manifestada pelos alunos sobre o trabalho dos professores durante o exercício
da aula. Procura-se também através da análise dos resultados da pesquisa,

constituir uma referência para reflexão dos professores que os impulsione à
busca de superação dos aspectos limitadores da aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A relação entre professor/aluno e o desenvolvimento da aprendizagem
Palavras-chave: aprendizagem; ensino; relação professor/aluno.e
Resumo: Considerando-se a aprendizagem como o cerne do fenômeno
educativo, e a relação professor/aluno desenvolvida na sala de aula como fator
primordial para que esta ocorra, o Material Didático em questão, objetiva
contribuir de forma teórica e prática, no sentido da compreensão dos elementos
que se entrelaçam nesse fazer, além de discorrer sobre a qualidade das relações
que favorecem a aprendizagem. Na perspectiva dessa contribuição, procede-se
explanação sobre o valor de educar; os saberes necessários à docência e as
boas práticas educativas. No decorrer do relato, sugere-se através de
questionamento e leitura complementar, reflexão crítica, aprimoramento ou até
mudança, nas relações que se efetivam no desenvolvimento da tarefa educativa
no cotidiano da sala de aula. Finaliza-se com a sugestão de uma proposta de
atividade que favorece o compartilhamento de responsabilidades entre professor
e alunos, na elaboração de um Plano de Trabalho Docente para condução de
um período letivo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA CAVASSIN
ORIENTADOR: Angelo Ricardo de Souza
IES: UFPR
Artigo
Título: ACOMPANHAMENTO E ENVOLVIMENTO DOS PAIS E/ OU RESPO
Palavras-chave: Acompanhamento Familiar; Função social da escola;
Paternidade responsável
Resumo: Na prática pedagógica da escola observa-se o desinteresse dos
alunos

em

relação

aos

compromissos

escolares.

A

questão

do

acompanhamento dos pais ou responsáveis na vida escolar do educando é uma
iniciativa necessária para a superação de dificuldades didático-pedagógicas e

comportamentais. O resgate do papel de cada um para obter um ensino de
qualidade e conseqüente aprendizagem é o objeto de estudo deste trabalho. Os
pais ou responsáveis por meio de estratégias diferenciadas auxiliarão o seu filho
a preparar-se para a vida em sociedade. A escola, além de prestar contas do
seu trabalho, deve orientar os pais subsidiando-os com informações sobre o
processo de ensino e aprendizagem, os objetivos a serem alcançados pela
escola e os projetos desenvolvidos. A família deve estar presente em todos os
momentos da vida dos filhos, o que implica em comprometimento, envolvimento
e colaboração. O objetivo principal deste trabalho é através da pesquisa mostrar
a influência da família no aprendizado e desenvolvimento do aluno. As
estratégias de ação aplicadas serão: reuniões com pais/responsáveis,
levantamento das dificuldades na educação dos filhos, pesquisa de campo,
elaboração e construção de gráficos com os dados apontados na pesquisa,
postagem das análises.

Produção didático-pedagógica
Título: ACOMPANHAMENTO E ENVOLVIMENTO DOS PAIS E/ OU
RESPONSÁVEIS NA VIDA ESCOLAR DO EDUCANDO
Palavras-chave: Acompanhamento Familiar; Função social da escola;
Paternidade responsável
Resumo: Na prática pedagógica da escola observa-se o desinteresse dos
alunos

em

relação

aos

compromissos

escolares.

A

questão

do

acompanhamento dos pais ou responsáveis na vida escolar do educando é uma
iniciativa necessária para a superação de dificuldades didático-pedagógicas e
comportamentais. O resgate do papel de cada um para obter um ensino de
qualidade e conseqüente aprendizagem é o objeto de estudo deste trabalho. Os
pais ou responsáveis por meio de estratégias diferenciadas auxiliarão o seu filho
a preparar-se para a vida em sociedade. A escola, além de prestar contas do
seu trabalho, deve orientar os pais subsidiando-os com informações sobre o
processo de ensino e aprendizagem, os objetivos a serem alcançados pela
escola e os projetos desenvolvidos. A família deve estar presente em todos os
momentos da vida dos filhos, o que implica em comprometimento, envolvimento
e colaboração. O objetivo principal deste trabalho é através da pesquisa mostrar
a influência da família no aprendizado e desenvolvimento do aluno. As

estratégias de ação aplicadas serão: reuniões com pais/responsáveis,
levantamento das dificuldades na educação dos filhos, pesquisa de campo,
elaboração e construção de gráficos com os dados apontados na pesquisa,
postagem das análises.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA FERREIRA SCHUSTER
ORIENTADOR: Ricardo Antunes de Sa
IES: UFPR
Artigo
Título: DESPERTANDO O INTERESSE DOS ALUNOS NAS AULAS ATRAVÉS
DA TV MULTIMÍDIA
Palavras-chave: Professor – aluno – tecnologia – interesse – aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão de como vem sendo
ministradas as aulas de língua portuguesa da 6ª série, bem como analisar e
buscar alternativas didático-pedagógicas para despertar o interesse dos alunos
e melhorar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, utilizando
recursos tecnológicos disponíveis na escola. O artigo é o resultado do trabalho
realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná, área de pedagogia, no período de 2010/2012.
Ao longo deste artigo foram focalizadas também as várias etapas desenvolvidas
no período de estudo: pesquisa, elaboração do projeto de intervenção, produção
do material didático-pedagógico, intervenção do projeto na escola e realização
do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) pelo professor PDE juntamente com um
grupo de professores da rede estadual.

Produção didático-pedagógica
Título: Uso da TV Multimídia em sala de aula na disciplina de Língua Portuguesa
- 6ª série do Ensino Fundamental
Palavras-chave: professor - tecnologia - interesse - aprendizagem
Resumo: O Caderno Pedagógico – Uso da TV Multimídia em sala de aula foi
elaborado com o objetivo de auxiliar os professores de língua portuguesa das
6ªs séries da Escola Estadual Irma Antonia Bortoletto Bianchini, na utilização da

TV multimídia em sala de aula. Inicialmente foi realizada uma pesquisa com
professores das várias disciplinas, na qual esses professores mostraram que
estavam com dificuldade em despertar o interesse dos alunos. Dando
continuidade, foram elaboradas atividades (utilizando o computador, pendrive e
tv) a serem realizadas pelos professores. Após essas atividades os professores
trabalharão com os conteúdos utilizando a prática desenvolvida anteriormente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA MATOS GONCALVES
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo
Título: Reflexão sobre o conselho de classe
Palavras-chave: Conselho de classe, avaliação;reflexão
Resumo: O conselho de classe é um assunto muito debatido entre nós
educadores, e muitos são os questionam,entos, e qual é a sua real função no
processo educativo? Este analisa a teoria do conselho de classe, buscando
conceituá-lo tendo a discussão política pedagógica analisada no contexto
escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: O conselho de classe e a avaliação : avanços para a melhoria da
educação
Palavras-chave: Conselho de classe;avaliação e planejamento
Resumo: Há profissionais da educação que não tem clareza quanto a avaliação
institucional da escola que é o elo entre avaliação externa de sistema e a escola
e os seus profissionais. Com a avaliação institucional, o coletivo da escola tem
como localizar seus problemas, seus anseios,contradições; é uma forma de
reflexão de forma a estruturar situações e até superações compremetendo-se
com melorias concretas na escola. O conselho de classe é um momento de
tomada de decisões para a melhoria do processo-aprendizagem no qual os
professores devem oportunizar novas ações e reflexões de sua práqtica diária.
Para que seus respectivos planos de trabalho sejam pedagogicamente eficazes,

quando aplicados ao processo de ensino-aprendizagem, os docentes tem a
obrigação de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
a avaliação e o seu desenvolvimento profissional, bem como administrar os dias
letivos e horas-aulas

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA
ORIENTADOR: MARY SYLVIA MIGUEL FALCAO
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: REPROVAÇÃO ESCOLAR NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO
MÉDIO NO COLÉGIO ESTADUAL “ALBERTO GOMES VEIGA” ENSINO
MÉDIO E PROFISSIONAL
Palavras-chave: Reprovação Escolar - Práticas Pedagógicas - Trabalho
Coletivo - Acompanhamento Pedagógico.
Resumo: O presente artigo é resultado da pesquisa realizada no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) 2010, desenvolvida no Colégio Estadual
“Alberto Gomes Veiga” Ensino Médio e Profissional, tendo como objetivo verificar
até que ponto a persistência dos altos índices de reprovação nos primeiros anos
do colégio, objeto da pesquisa podem estar associados à prática docente.
Inicialmente, realizou-se a análise de documentos como: relatórios finais, atas
dos Conselhos de Classes, Censo Escolar no período compreendido entre os
anos de 2004 a 2009, para verificar as incidências de reprovação na série
acompanhada. Paralelamente, aplicou-se questionários aos componentes dos
diversos segmentos do coletivo escolar: direção, equipe pedagógica,
professores, funcionários e alunos, que tinham como objetivo investigar quais
concepções de reprovação circulavam no colégio e como os profissionais a
percebiam diante da sua prática. Os dados levantados demonstram que a
resistência à aprovação é fortemente presente no ambiente escolar, sendo ainda
confundida com a disciplina, fruto das raízes históricas com as quais se formou
a educação. Por outro lado, observa-se que os alunos demonstram seu
desinteresse, mas o justificam pela ausência de práticas pedagógicas
diferenciadas. Com base nos resultados da pesquisa, o Grupo de

Implementação propôs ações a serem implantadas em 2012, as quais atendem
aspectos diversos com o objetivo de qualificar o acompanhamento pedagógico
dos alunos dos primeiros anos do Ensino Médio.

Produção didático-pedagógica
Título: Reprovação Escolar nos primeiros anos do Ensino Médio no Colégio
Estadual
Palavras-chave: reprovação escolar; práticas pedagógicas; redimensionar;
comunidade escolar; Ensino Médio.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo propor
análises e reflexões a respeito da Reprovação Escolar nos primeiros anos do
Ensino Médio do Colégio Estadual “Alberto Gomes Veiga” Ensino Médio e
Profissional, por ser um fator que mais tem contribuído para as preocupações
com a educação naquela instituição. Tomando como referência os estudos de
PARO (2001), que entende a reprovação como um mecanismo de inculpação do
aluno pelo seu fracasso escolar, considerando inconcebível que a reprovação
ainda seja aplicada em concepções avançadas de educação; e PATTO (1993),
a qual procura analisar a questão mediante o estudo das raízes históricas do
problema, por considerar que as tentativas dos órgãos oficiais de solucionar o
problema, têm se mostrado ineficientes ao longo de sessenta anos, busca
verificar até que ponto a persistência dos altos índices de reprovação nos
primeiros anos do Colégio Estadual “Alberto Gomes Veiga” Ensino Médio e
Profissional, objeto da pesquisa, podem estar associados às práticas
pedagógicas. O material que compõe a Proposta Didático-Pedagógica faz parte
da segunda etapa da pesquisa, que são as AÇÕES. Neste período, serão
realizadas reuniões com a comunidade escolar; orientação de estudos aos
alunos e formação de um grupo permanente de estudos sobre avaliação escolar
e propostas de formas alternativas, buscando redimensionar o trabalho de forma
a atender com maior qualidade os alunos desta série.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA PEREIRA GOBETTI
ORIENTADOR: Simone Moreira de Moura

IES: UEL
Artigo
Título: Reflexões sobre a afetividade no contexto escolar
Palavras-chave: afetividade; interação; escola
Resumo: A realização de um trabalho voltado a desvelar a relação entre
afetividade e cognição é relatada neste estudo,tendo como aporte teórico,Piaget
dentre outros autores.A necessidade de estabelecer relações afetivas no
ambiente escolar é apontada como de grande relevância para o sucesso do
processo de ensino e aprendizagem.Buscou-se por meio desse trabalho efetivar
estratégias de ação que possibilitassem aos alunos estabelecer relações
afetivas mais consistentes e dessa forma,pudessem expressar sentimentos
relacionados à escola,aos colegas e aos professores.

Produção didático-pedagógica
Título: A Afetividade na Escola
Palavras-chave: Autonomia; Socialização; Escola
Resumo: O caderno temático é um material pedagógico que deverá ser
trabalhado paralelo à aplicação do projeto por entender que servirá de aporte
teórico ao desenvolvimento do mesmo.Os temas propostos nesse caderno são
de extrema relevância,uma vez que abordarão a dinâmica das relações que se
constituem no ambiente escolar. Semanalmente, o professor PDE,com o
professor da sala, selecionarão um assunto de acordo com a escolha dos alunos
e após, haverá a leitura e a socialização das idéias .Com a discussão dos temas
propostos os alunos serão levados a refletirem sobre suas posturas,e a
interiorizarem valores que possam contribuir para estabelecimento de relações
que favoreçam a autonomia,a cooperação e a reciprocidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA SANCHES ALVES DOS SANTOS
ORIENTADOR: Sandra Regina Mantovani Leite
IES: UEL
Artigo
Título: Efetivaçao do PPP como inovador das práticas pedagógicas

Palavras-chave: ppp, inovador, democratico
Resumo: Este projeto tem a intenção de refletir sobre a importância da
Efetivação do Projeto Político-Pedagógico no Colégio Anchieta utilizando-o
como instrumento inovador das práticas pedagógicas. O Projeto Político
Pedagógico não é uma fotografia do presente, mas uma imagem do futuro. Ele
define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade. É
um conjunto de princípios que norteiam a elaboração e execução de
planejamentos setoriais, de cada área e disciplina, por isso, envolvem diretrizes
permanentes e conceitos subjacentes à educação. Neste sentido, o Projeto
Político Pedagógico se apresenta como ferramenta necessária para a atuação
do Pedagogo no ambiente escolar. O Projeto Político Pedagógico auxilia o
mesmo na obtenção do trabalho coletivo na instituição escolar, sendo a sua
elaboração e efetivação responsabilidade de todos os envolvidos no processo
pedagógico na escola. O Pedagogo precisa ser o coordenador de todo o
processo, atuando como incentivador da prática pedagógica, coletiva e
democrática. Pretendo com este trabalho incentivar o uso do Projeto Político
Pedagógico como ferramenta primordial na prática pedagógica dentro da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Terezinha Oliveira
IES: UEM
Artigo
Título: Escola e família: Uma possível relação de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Palavras Chave: Ensino. Família. Instituição Escolar.
Clássicos.
Resumo: Artigo Final Este artigo é o resultado do Projeto de Intervenção
Pedagógica realizado no período de agosto a dezembro de 2011, cujo tema foi
Escola e Família: Uma possível relação de ensino e aprendizagem e seu público
alvo foram os pais de alunos das 5ª séries e 6ª séries do Ensino Fundamental,
do período da tarde do Colégio Estadual Pedro II, do município de Umuarama.
Nele refletimos sobre a realidade escolar enfocando a relação entre a
participação da família e a aprendizagem. O intento foi contribuir e estimular a

participação dos pais junto ao ambiente escolar. A nosso ver, a interação da
família

pode

gerar

maior

compromisso

com

a

aprendizagem

e

o

desenvolvimento escolar de seus filhos. Entendeu-se, também que a
participação dos pais poderia interferir na ação do profissional da educação, pois
existiria um vínculo maior entre aqueles que cuidam da educação da criança no
âmbito informal com aquele, no caso o professor que promove a educação
formal.

Produção didático-pedagógica
Título: Escola e família: uma possível relação de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Ensino, Família, Instituição Escolar, Virtudes, Clássicos
Resumo: Este Projeto de intervenção pedagógica terá como público alvo os pais
de alunos das 5ª séries e 6ª séries do Ensino Fundamental, do período da tarde
do Colégio Estadual Pedro II, do município de Umuarama . Seu objetivo é refletir
sobre a realidade enfocando a relação entre a participação da família e a
aprendizagem. Contribuir com reflexões que venham favorecer a participação
dos pais junto ao ambiente escolar, visando gerar um maior compromisso com
a aprendizagem e o sucesso do seu filho. Entende-se que a participação dos
pais poderá também, interferir na ação do profissional da educação, pois existirá
um vínculo maior entre aqueles que cuidam da educação da criança. A
implementação será por meio de estudos em etapas, utilizando textos, músicas,
recortes de filmes e/ou documentários, mensagens, slides(data-show),
organizado e acompamhado pelo orientador.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES GRACIA
ORIENTADOR: Nelsi Antonia Pabis
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Evasão Escolar na Educação de Jovens e Adultos:A mediação
Pedagógica, no enfrentamento deste desafio
Palavras-chave: Aluno, trabalhador, evasão escolar

Resumo: Este trabalho é parte integrante das atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional, PDE, da Secretaria de Estado de Educação do
Paraná, etapa 2010/2011. Este artigo apresenta a experiência da intervenção
pedagógica no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos,
CEEBJA no município de Irati, Paraná. Os dados, apresentados foram obtidos
através de pesquisa, na qual o instrumento de coleta de dados, foi um
questionário aplicado à alunos do Ensino Fundamental, com perguntas abertas
e fechadas e uma pesquisa bibliográfica, que aborda questões a respeito da
evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos. O trabalho é finalizado com
apontamentos de sugestões de possíveis metas a serem implementadas pelo
coletivo da escola, afim, de minimizar a evasão escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Evasão no Ensino Fund na EJA-Identificação de estraregias eficazes e
metas de sueração
Palavras-chave: evasão,motivação,aluno trabalhador
Resumo: Este material didatico tem a intenção de buscar coletivamente,
estrategias e metas inteligentes, para interferir no Ensino da EJA. Seu principal
objetivo é proporcionar uma educação significativa, que motive o aluno desta
modalidade a concluir as etapas pendentes e prossiga a sua formação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ELISABETE DOS ANJOS ROMANINI
ORIENTADOR: Valeria Luders
IES: UFPR
Artigo
Título: Bullying na Formação Continuada de Professores de 5ª séries
Palavras-chave: bullying, formação continuada, aprendizagem, PDE
Resumo: Educar não se resume apenas em um processo profissional, mas deve
trilhar caminhos para que o educando possa pensar sozinho e ser impulsionado
ao desejo de reconstruir seus próprios conceitos, se autoafirmando dentro da
sociedade que está inserido. A escola tem como papel fundamental a
conscientização do homem para o exercício da cidadania e qualificação

profissional e sua relação com a sociedade vem sendo alvo de transformação
contínua. Partindo desse pressuposto, a formação inicial de professores vem
assumindo posição de destaque nas discussões relativas à educação e junto a
esta, a formação continuada aparece associada ao processo de melhoria das
práticas pedagógicas desenvolvidas pelos educadores em sua rotina de
trabalho. Sendo assim, este estudo tem por finalidade aprofundar e elencar a
dinâmica social dos professores e alunos, apontando melhores resultados no
processo de ensino-aprendizagem. O universo escolar compreende não
somente o campo das disciplinas curriculares, mas também o desenvolvimento
das relações interpessoais, o bullying pode estar acontecendo nas escolas e
suas consequências podem ser traumatizantes se não olharmos com atenção e
prevenção para este problema. Tendo em vista que doamos aquilo que
recebemos, faz-se necessário um olhar aprofundado sobre a relação professoraluno em processo de aprendizagem, além, da função social que a escola deve
cumprir.

Produção didático-pedagógica
Título: Bullying na Formação Continuada de Professores de 5ª séries.
Palavras-chave: bullying; formação continuada; aprendizagem.
Resumo: Educar não se resume apenas num processo profissional, mas deve
trilhar caminhos que levem o educando a pensar sozinho e a impulsioná-lo ao
desejo de reconstruir A escola tem como papel fundamental a conscientização
do homem para o exercício da cidadania e qualificação profissional e sua relação
com a sociedade vem sendo alvo de transformação contínua Educar não se
resume apenas num processo profissional, mas deve trilhar caminhos que levem
o educando a pensar sozinho e a impulsioná-lo ao desejo de reconstruir seus
próprios conceitos, se auto-afirmando dentro da sociedade que está inserido A
escola tem como papel fundamental a conscientização do homem para o
exercício da cidadania e qualificação profissional e sua relação com a sociedade
vem sendo alvo de transformação contínua Educar não se resume apenas num
processo profissional, mas deve trilhar caminhos que levem o educando a pensar
sozinho e a impulsioná-lo ao desejo de reconstruir seus próprios conceitos, se
auto-afirmando dentro da sociedade que está inserido.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ELISABETH UBIALI BITTENCOURT
ORIENTADOR: Augusta Padilha
IES: UEM
Artigo
Título:

A

PRODUÇÃO

E

UTILIZAÇÃO

DO

MATERIAL

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO COMO FATOR DA MELHORIA DA QUALIDADE DO
PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Palavras-chave:

Processo

Ensino-Aprendizagem.

Material

Didático-

Pedagógico. Formação de Docentes.
Resumo: O presente artigo é resultado do Programa de Formação Continuada
implantado pela Superintendência da Educação – SUED da Secretaria de
Estado da Educação do governo paranaense, em conjunto com a Universidade
Estadual de Maringá – UEM, com o objetivo de socializar o trabalho desenvolvido
no processo da Produção Didático-Pedagógica vinculado ao Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola com alunos do 4º ano do Curso de Formação
de Docentes do Instituto de Educação Estadual de Maringá. Fundamentado nos
estudos de autores da Psicologia Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico
Crítica a implementação nessa escola ocorreu no formato de um Curso de
Extensão, denominado Material Didático Pedagógico: Função no Processo de
Ensino Aprendizagem. A metodologia privilegiou estudos, análises e discussões
para o entendimento da função dos objetos, instrumentos e ferramentas
materiais e psíquicos, na formação humana dos homens. Os estudos, as
análises e as discussões incidiram num processo de compreensão, por parte dos
alunos-cursistas, da necessidade da educação escolar e o trabalho de sala de
aula ser repensado tanto tendo por base as contra,dições sociais que se
expressam na desigualdade de possibilidades de acesso dos alunos à riqueza
material e intelectual produzida pelos homens historicamente quanto à
perspectiva filosófica do trabalho com os conteúdos escolares com vistas à
formação multilateral dos alunos. Os resultados observados incidiram na
participação

ativa

dos

alunos-cursistas,

na

correspondência

do

que

expressavam e registravam, bem como nas possibilidades de que seus trabalhos

vindouros, nas salas de aulas, sejam articulados com a fundamentação teóricoprática vivenciada.

Produção didático-pedagógica
Título:

A

PRODUÇÃO

E

UTILIZAÇÃO

DO

MATERIAL

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO COMO FATOR DA MELHORIA DA QUALIDADE DO
PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Alunos; Conteúdos Escolares; Material Didático-Pedagógico;
Desenvolvimento Intelectual
Resumo: A presente proposta, denominada “Material didático pedagógico:
função no processo de ensino escolar e de aprendizagem dos alunos” destaca
que para quem trabalha ou pretende trabalhar com o ensino escolar e a disciplina
formal, importa identificar suas concepções a respeito tanto da relação entre
aprendizagem e desenvolvimento do aluno quanto da relação entre o que e como
ensina em sala de aula e as conseqüências para o desenvolvimento do intelecto
do aluno. Sob tais premissas, busca teorias, especialmente considerando
contribuições da Psicologia e da Pedagogia para o trabalho docente de forma a
promover a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual dos alunos. A
proposta apresenta a perspectiva de trabalho com as teorias da Psicologia
Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica de modo a apresentar a proposta
em pauta ligada ao como analisar e criar possibilidades alternativas para a
educação na atualidade. A proposta articula meios e materiais para que os
cursistas, no caso, futuras professoras, compreendam que para levar a bom
termo a formação humana dos alunos, é preciso mais do que escolher material
didático-pedagógico para trabalhar este ou aquele conteúdo escolar; é preciso
trabalhar os conteúdos escolares com vistas ao perfil de homem que se pretende
formar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ELISABET PILLARECK
ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo

Título: USO DO ORIGAMI COMO RECURSO PEDAGÓGICO
Palavras-chave: Origami; Dobraduras; Recursos Pedagógicos
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar alternativas para o
processo de ensino e aprendizagem, usando o Origami como recurso
pedagógico. E, identificar os aspectos relevantes no processo de construção de
atitudes do educando, buscando compreender e sugerir atividades em que o
educador passe a utilizar estes recursos em sua ação docente. Apresentando
sugestões metodológicas que podem ser incorporadas no cotidiano da sala de
aula, para facilitar a construção do conhecimento e mudanças na prática
pedagógica. Possibilitando mudança no comportamento dos alunos, por ser um
instrumento integrador de vários campos das disciplinas. Esta pesquisa
apresenta a história do Origami, embasado em fontes confiáveis de pesquisa,
pela qual oportunizou conhecer com profundidade o Origami e seus benefícios
para a educação.

Produção didático-pedagógica
Título: ORIGAMI COMO RECURSO PEDAGÓGICO.
Palavras-chave: Origami; Dobraduras; Recursos Pedagógicos
Resumo: Nosso objeto de estudo é o Origami, como recurso pedagógico e sua
influência no processo de construção de atitudes do educando, buscando
compreender e sugerir atividades em que o educador passe a utilizar estes
recursos

em

sua

ação

docente.

Pretendemos

apresentar

sugestões

metodologias que podem ser incorporadas no cotidiano da sala de aula, para
facilitar a construção do conhecimento, mudança de comportamento dos alunos
e possibilitando mudanças na prática pedagógica. O uso das mãos e dedos é
considerado por estudiosos, ser de grande importância para o desenvolvimento
das percepções cerebrais, porque estimula e realiza novas conexões entre os
neurônios, traçando novos caminhos. Aprende-se muito com o tato e a sua
coordenação com a visão e os outros sentidos. O Origami é um rico recurso
pedagógico, muito importante na construção do conhecimento e na mudança do
comportamento

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: MARIA EUNICE PEREIRA DA COSTA
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: DEVER DE CASA: Prática necessária para integrar Família-Escola
Palavras-chave: Família; Escola; Dever de Casa; Comprometimento
Resumo: O presente Artigo discorrerá sobre a importância da parceria entre
escola e família que culminou na pesquisa sobre o Dever de Casa por ser a
forma mais direta e comum de acompanhamento dos estudos pelos pais e/ou
responsáveis. Decidiu-se estudar e buscar nas fontes de fundamentação teórica
variável, pouco estudada na realidade brasileira. Os dados aqui relatados
finalizou o terceiro período com a Implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica PDE no Colégio Estadual “Professor Segismundo Antunes Netto”
espaço de articulação entre teoria e prática. O relato dos educadores em
conselho de classe diz que a maioria dos alunos não está realizando o dever de
casa, portanto não está tendo um momento de estudo em casa, e as famílias
demonstram ausência neste quesito. Por isso, a opção da problemática para esta
pesquisa. A importância do projeto para a escola é conhecer melhor o seio
familiar do educando e com esse entrelaçamento partir para um trabalho
pedagógico além da sala de aula com resultados reais de uma ação participativa
e comprometida da família com a educação. A partir do estudo que se realizou
nesta pesquisa sobre família e escola e a função de cada uma desta instituição
chegou-se ao resultado de que ambas necessitam ser parceiras para que a partir
daí possa estar colaborando com uma educação integral do educando onde ele
passa a ser co-autor de sua própria aprendizagem. Neste sentido, além do
estudo, das estruturas e funções da família e da escola, o projeto busca
desenvolver ações possíveis com as famílias para um maior comprometimento
e

Produção didático-pedagógica
Título: Dever de casa: prática necessária para integrar Família-Escola
Palavras-chave: Família; Escola; Dever de Casa; Comprometimento
Resumo: A presente “Unidade Didática” visa auxiliar a equipe pedagógica, os
educadores e familiares a compreenderem as relações que envolvem família e

escola no que se refere ao enfrentamento das atividades propostas à serem
realizadas em casa com a nomenclatura de DEVER DE CASA. O principal
objetivo é estreitar a relação entre as duas instituições família – escola,
esclarecendo aos familiares a relevância deste acompanhamento para o
educando no processo ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA EUNICE ROMEIRO
ORIENTADOR: ANILDE TOMBOLATO TAVARES DA SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: O pedagogo como mediador do trabalho educativo:Reflexões a respeito
de sua função no cotidiano da escola
Palavras-chave:

Educação;

Pedagogo;

Mediação;

Trabalho

Coletivo;

Identidade Profissional.
Resumo: O trabalho foi desenvolvido durante o programa de desenvolvimento
educacional, PDE, por meio da Secretaria Estadual de Educação, SEED, no
Estado do Paraná. Enfoca as inquietações do pedagogo diante da diversidade
de seu papel e as dificuldades encontradas por alguns professores quanto à
compreensão do que faz o pedagogo na escola. A especificidade das funções
do pedagogo acarreta contradições e ao desempenhar inúmeras tarefas, o
mesmo se vê diante de insatisfações e inquietações com sua atuação, pois
acaba fazendo de tudo um pouco. O pedagogo interfere no processo educativo
direcionando a emancipação do indivíduo como um todo, inserindo-o neste
mundo global. Ele não pode esquecer de que ele é o articulador da teoria e
prática pedagógica e mediador entre as relações que se estabelecem nela. Ele
é um profissional qualificado para exercer a sua função e não deve deixar que
múltiplas tarefas mascarem a mesma. A compreensão do papel do pedagogo e
o comprometimento deste com a educação é um avanço para que a sua função
não perca a sua identidade. O projeto foi realizado no Colégio Marquês de
Caravelas, em Arapongas, destinado a professores do Ensino Fundamental e
Médio. Propusemos grupos de estudo para encontros reflexivos e troca de
experiências. A argumentação que se desenvolveu neste trabalho visou formular

uma concepção de que a pedagogia perpassa toda a sociedade extrapolando o
âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da educação informal e
não-formal, onde a educação associa-se a interação dessa sociedade que
assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes e valores existentes no meio
cultural do indivíduo.

Produção didático-pedagógica
Título: Reflexões a respeito do trabalho do pedagogo como mediador no
cotidiano da escola
Palavras-chave: Educação;Pedagogo;Mediação;Identidade;Trabalho coletivo
Resumo: Pensando diretamente na atuação do pedagogo na escola, este
trabalho pretende fortalecer a função deste profissional e desenvolver ações
voltadas ao trabalho do professor de forma interativa e coletiva para que todos
tenham subsídios para reformularem suas ações e propostas educativas. Pensar
de maneira crítica a respeito da prática educativa contribui para uma mudança
de postura e o pedagogo aí se faz presente, com a intervenção pedagógica
necessária, mediando e planejando ações, organizando-as para elaborar um
projeto político-pedagógico que atenda as mudanças que ocorrem no mundo de
hoje. Serão trabalhados textos e filmes que abordam o trabalho do pedagogo e
discutidos nos encontros que acontecerão na escola, uma vez por semana,
perfazendo um total de 32horas. Dentro da escola todos são educadores e
participar dela com responsabilidade e objetivos definidos conduz a uma
educação de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA IRENE PIRES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Dalva Helena de Medeiros
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: Os Recursos Didático-pedagógicos de matemática como mediadores do
processo ensino-aprendizagem
Palavras-chave: Recursos didático-pedagógicos; Mediação; Formação docente

Resumo: O presente artigo resulta do trabalho realizado durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) turma 2010, objetivando contribuir com a
formação de professores, propiciando aos mesmos conhecimentos sobre como
se organiza o ensino desenvolvido nos anos iniciais na disciplina de matemática,
de forma que os índices de aproveitamento possam melhorar. Sistematizamos
algumas idéias entre a teoria e prática, decorrentes da ação docente enfatizada
no curso de formação inicial de professores, e na utilização dos recursos
didático-pedagógicos de matemática que a escola dispõe. Contamos com a
participação e atuação dos alunos do quarto ano do Curso Formação de
Docentes,

acreditando

apresentarem

mais

maturidade,

supondo-se

a

apropriação de uma fundamentação teórica significativa que orienta a reflexão,
e as decisões tomadas acerca desse processo. As discussões se
fundamentaram nos princípios do Materialismo Histórico Dialético e suas
implicações para a educação. Tivemos momentos para, fundamentação teórica,
observações, discussões, reflexões e troca de experiências. Fechamos os
trabalhos com a preparação e organização de materiais didáticos de matemática,
culminando com oficinas realizadas com os alunos do terceiro ano do Ensino
Fundamental. A implementação contribuiu para a formação inicial de
professores, articulando teoria e prática do “saber fazer” da profissão de
professor.

Produção didático-pedagógica
Título: Os Recursos Didático-Pedagógicos de Matemática como Mediadores do
Processo Ensino Aprendizagem
Palavras-chave: recursos didático-pedagógicos; mediação; aprendizagem;
formação docente
Resumo: Este trabalho partiu da observação de que os recursos didáticopedagógicos não fazem parte do trabalho da maioria dos professores, que
preferem adotar métodos mais tradicionais de ensino. Objetiva contribuir para a
compreensão e utilização dos recursos didático-pedagógicos na mediação do
ensino-aprendizagem para a aquisição do conhecimento científico no terceiro
ano do ensino fundamental na disciplina de matemática. A capacitação dos
profissionais da educação constitui-se em uma alternativa para a melhoria do
trabalho educativo. Pretende-se como determina a Proposta Pedagógica

Curricular do Curso de Formação de Docentes (SEED, 2006), desenvolver a
práxis, ou seja, elaborar uma prática educativa a partir das teorias estudadas,
transformando simultaneamente as práticas e as teorias, alcançando a ação
política, entendida como a essência de toda prática educativa

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Mauricio Goncalves Saliba
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Os desafios da relação aluno:e educação no ensino noturno
Palavras-chave: trabalho,educação;ensino;noturno
Resumo:

Este

artigo

descreve

a

experiência

desenvolvida

com

a

implementação do projeto de intervenção pedagógica realizado no Colégio
Estadual Rio Branco no município de Santo Antônio da Platina atendendo às
exigências do programa de desenvolvimento educacional ,tendo como foco de
estudo as dificuldades que o aluno trabalhador encontra para conciliar estudo e
trabalho, envolvendo alunos,professores e equipe pedagógica do Curso de
Formação de Docentes, no período noturno,ressaltando os principais problemas
que envolvem o tema em questão, através de pesquisa de campo de natureza
exploratória e pesquisas bibliográficas afim de socializar os problemas
encontrados com alunos, professores e equipe pedagógica , objetivando - os a
contribuir de forma coletiva na melhoria da qualidade de ensino do aluno
trabalhador.

Produção didático-pedagógica
Título: Os desafios da relação:aluno trabalhador e educação no ensino noturno.
Palavras-chave: ensino noturno;trabalho;educação
Resumo: Considerando as dificuldades que os alunos trabalhadores que
freqüentam o ensino¨ noturno encontram para conciliar estudo e trabalho,nos
confrontamos com problemas que envolvem a todos, sendo assim é necessário
fazer algo em prol desse aluno, precisamos nos envolver com embasamentos
teóricos e discussões buscando caminhos que levam a possíveis mudanças.

Estamos nos confrontando com vários desafios: *Integrar trabalho e educação.
*Desenvolver um processo educativo voltado para a democracia. *Contribuir com
sugestões de leituras. *Buscar propostas de melhoria na qualidade de vida
desses alunos. A tarefa de chegar aos objetivos expostos seguirá o roteiro
abaixo: -Socialização com direção, equipe pedagógica e professores. Apresentação e interação do projeto aos alunos do curso de Formação de
Docentes do período noturno. -Levantamento dos problemas que os alunos,
professores e equipe pedagógica encontram . -Envolver professores e equipe
pedagógica para refletirem sobre os problemas abordados na pesquisa. Propor
a busca de embasamentos teóricos sobre o assunto em estudo. -Rever
conteúdos metodologias avaliação e recuperação na educação do ensino
noturno. As ações postas acima, revelam que podemos proporcionar aos alunos
formas de elevar o nível de conhecimentos, objetivando a valorização do aluno
,levando a reflexão sobre relação trabalho/ educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA JOSE PETRUY
ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
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Artigo
Título: PRÁTICA PEDAGÓGICA: REALIDADE OU UTOPIA?
Palavras-chave: Formação Docente e Escola; Prática Pedagógica; Concepções
Metodológicas; Processo de Ensino e Aprendizagem
Resumo: Dentro do contexto histórico da educação da educação brasileira, este
artigo versará sobre questões educacionais no âmbito da prática pedagógica.
Sendo que discussão terá como ponto de partida a Formação do Educador,
considerando o seu cotidiano, buscando entender a dissociação entre a teoria e
a prática, tendo como pano de fundo a docência, a legislação educacional e a
escola enquanto instituição, apontando seu papel. O papel das IES nas
licenciaturas levando-se em conta o atual papel do professor na sociedade frente
às transformações do contexto educacional brasileiro. Assim pretende-se neste
trabalho estimular a reflexão sobre as lacunas que estão sendo deixadas nos
cursos de formação docente, as interferências destas na prática pedagógica e

as contradições que demanda a educação no mundo pós-moderno. Discutir o
perfil do profissional que a educação demanda e o que recebe. O aluno que
queremos e o aluno que temos. E contradições que demanda a uma escola
democrática. Ou seja, como a escola poderá consolidar o direito ao acesso a
cultura e ciência se os profissionais que devem concretizar este direito são
formados por um currículo que não atende as especificidades da educação pósmoderna. Logo refletir se é possível possibilitar que o processo de ensinoaprendizagem se efetive se o currículo que formam os promotores da ação
pedagógica para que este se efetive está totalmente dissociando teoria e prática

Produção didático-pedagógica
Título: PRÁTICA PEDAGÓGICA: REALIDADE OU UTOPIA?
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Concepções Metodológicas; Processo de
Ensino e Aprendizagem.
Resumo: A intenção deste trabalho é aprofundar a discussão a partir de
fundamentos teóricos e metodológicos, visando contribuições para aqueles da
sociedade que buscam compreensão, respostas, soluções, ou mesmo uma
simples informações construídas a partir de outras concepções metodológicas
educacionais, procurando assim o aprimoramento do seu trabalho no processo
de construção do conhecimento. Para tanto, propõem-se realizar diálogo com
professores, investigar e discutir a temática em questão. A pesquisa terá como
foco a Formação do Educador, a partir de considerações sobre o seu cotidiano,
buscando entender a dissociação entre a teoria e a prática, assim como verificar
o entendimento e desempenho acerca da formação continuada à luz da
LDB/9394/96, procurando assim, sair do ativismo, tão comum ao meio escolar e
também, refletir sobre o atual papel do professor nessa mesma sociedade, haja
vista tantas transformações do contexto vivido. Como metodologia utilizar-se-á
da pesquisa-ação e elaboração de um Caderno Didático, que subsidiará os
fundamentos teórico-práticos na discussão coletiva do processo de Ensino e de
Aprendizagem

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA LOPES
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IES: UEM
Artigo
Título: Subsídios para a prática da avaliação escolar na perspectiva históricocultural
Palavras-chave: Desenvolvimento Humano; Organização do Ensino; Avaliação
Escolar.
Resumo: O objetivo deste texto consiste em refletir sobre os subsídios para a
prática da avaliação escolar tendo como pressupostos a teoria histórico-cultural.
Para isso, realizamos primeiramente, estudos sobre os principais conceitos da
teoria histórico-cultural e a sua relação entre desenvolvimento humano e a
função social da escola. Elegemos este caminho teórico-metodológico por
considerar que a compreensão da prática avaliativa envolve questões mais
amplas sobre o processo de ensino e aprendizagem, está ligada diretamente ao
modelo de homem que estamos formando. Esses estudos foram desenvolvidos
junto aos professores e equipe pedagógica do Colégio Estadual Vereador José
Balan – Ensino Fundamental, Médio e Profissional e o presente texto busca
evidenciar o trabalho realizado. Constatamos que a teoria histórico-cultural
permite repensar o trabalho pedagógico na escola na direção da humanização
dos sujeitos nele envolvido, possibilitando compreender a educação como
instrumento de desenvolvimento humano; e a escola como instituição
fundamental nesse processo. Também podemos inferir que esse referencial
teórico fornece elementos importantes para redimensionar a organização do
ensino, em especial as práticas avaliativas de modo a contribuir com o processo
de aprendizagem dos escolares.

Produção didático-pedagógica
Título: Subsídios para a Prática da Avaliação Escolar na Teoria HistóricoCultural
Palavras-chave: Avaliação. Organização do Ensino. Teoria Histórico-Cultural.
Resumo: O objetivo desta produção é trabalhar com a temática da avaliação
escolar tendo como pressupostos as contribuições da teoria históricocultural.Para isso elaboramos um Caderno Pedagógico,organizado em três
unidades didáticas, as quais serão desenvolvidas em forma de Curso de

Extensão juntos aos professores das escolas estaduais do NRE de Umuarama,
no Colégio Estadual Vereador José Balan - Ensino Fundamental e Médio. Na
primeira unidade, focalizaremos a relação entre educação e desenvolvimento
humano, com o objetivo de pensar a função da social da escola nessa relação.
Na segunda, trabalharemos com os pressupostos da teoria histórico-cultural
como subsídios para a avaliação escolar. Enfatizaremos os principais conceitos
dessa corrente teórica de forma que a avaliação possa constituir-se em um
elemento importante na organização do ensino com vistas à promoção da
aprendizagem dos escolares. Para isso faz-se necessário, também, discutir o
espaço da avaliação na organizaçao do ensino, que será abordade na terceira
unidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
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Artigo
Título: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho
Pedagógico com Escolares do Ensino Médio em Situação de Fracasso Escolar:
Evasão e Reprovação.
Palavras-chave: Abandono. Evasão. Escola. Fracasso escolar.
Resumo: O presente artigo é parte final integrante do Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE – que se originou a partir do projeto de
Intervenção Pedagógica sobre “o papel do pedagogo na organização e
mediação do trabalho pedagógico com escolares do ensino médio em situação
de fracasso escolar evasão e reprovação”. A evasão e o fracasso escolar é um
dos temas mais debatidos e refletidos na educação mundial. O assunto ocupa
grande relevância no cenário das políticas públicas e tem sido tratado como
ponto central na discussão sobre o papel da família e da escola no fracasso
escolar. Sabe-se sobre a importância do papel que o pedagogo exerce dentro
do contexto escolar e esse profissional deve ser aproveitado em todos os
sentidos para que possa auxiliar o professor a enfrentar os desafios que o dia a
dia lhe oferece em relação à evasão e reprovação. O estudo foi realizado no

Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira – EFM do município de Pinhalão,
onde foi feita coleta de dados entre a comunidade, tornando possível a
formulação do diagnóstico da realidade enfrentada pelos professores e alunos.
Por meio da análise dos dados, fundamentação teórica e reflexões, sugeriramse estratégias de enfrentamento à evasão e/ou abandono que foram
mencionadas e colocadas em prática no ensino médio.

Produção didático-pedagógica
Título: Evasão e Fracasso Escolar: Discussões Teóricas
Palavras-chave: Evasão , Fracasso ,Motivação,Educação
Resumo: Ao analisar os relatórios finais dos três últimos anos do Colégio
Estadual Leonardo Francisco Nogueira , deparamos com um número elevado de
alunos que se evadiram da escola ou reprovaram .O objetivo deste trabalho é
estudar as causas que levam os alunos a situação de Evasão e Fracasso Escolar
. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo quantitativa e qualitativa e terá
como parâmetro de inserção de material para estudo reflexão com os
professores. Acolher sugestões de possíveis práticas pedagógicas mantendo os
alunos matriculados e com sucesso até o final do curso. O papel da escola para
diminuir as distâncias sociais, deve provocar a caminhada e ser o caminho da
reconstrução dos conhecimentos, atitudes e formas de condutas, cuja
apropriação seja um instrumento de lutas e perspectivas, tanto no trabalho
quanto na inserção social.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
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Artigo
Título: Organização do Ensino de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental
Palavras-chave: Organização do Ensino; Conceitos Matemáticos; Processo de
ensino e aprendizagem.

Resumo: No presente artigo discutiremos a organização de ensino de
matemática nos primeiros anos de escolarização, a fim de compreender o
processo de ensino e aprendizagem com vistas à apropriação dos conceitos
matemáticos pelos escolares. Para a realização desse trabalho, primeiramente,
abordaremos a concepção de matemática que permeia nossos estudos. Na
sequência, trataremos dos fundamentos teóricos - metodológicos para a
organização do ensino de matemática com base nos pressupostos da teoria
histórico-cultural. Destacamos, ainda, a importância da elaboração de uma
atividade de ensino para se trabalhar com o sistema de numeração decimal,
focalizando o conceito de valor posicional. Ao concluir tecemos algumas
considerações sobre o processo formativo, enfatizando elementos essenciais
para a organização do ensino de matemática nos primeiros anos de
escolarização.

Produção didático-pedagógica
Título: A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Palavras-chave: ORGANIZAÇÃO DO ENSINO; PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM; CONCEITOS MATEMÁTICOS
Resumo: O OBJETIVO FUNDAMENTAL DESTA PRODUÇÃO DIDÁTICA É
APRESENTAR

UMA

FORMA

DE

INTERVENÇÃO

JUNTO

AOS

PROFESSORES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO PEDAGÓGICA - UEM, EM
ESPECIAL, DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA NESTA ETAPA DE
ESCOLARIZAÇÃO. ESTE MATERIAL ESTÁ ORGANIZADO NA FORMA DE
CADERNO TEMÁTICO, COMPOSTOS POR QUATRO UNIDADES DIDÁTICAS.
NA

PRIMEIRA

UNIDADE

TRABALHAREMOS

COM

TEXTOS,

QUE

FOCALIZAM A MATEMÁTICA COMO UMA PRODUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA,
ISTO É, REVELAM UM POUCO DOS CAMINHOS TRAÇADOS PELA
NECESSIDADE DO HOMEM EM PRODUZIR OS CONHECIMENTOS
MATEMÁTICOS.

NA

SEGUNDA

UNIDADE

DESENVOLVEREMOS

A

ATIVIDADE DE ENSINO INTITULADA \"O AVARENTO\". NESSA ATIVIDADE
FOCALIZAREMOS A HISTÓRIA DOS NÚMEROS E A IMPORTÂNCIA DA
UTILIZAÇÃO DO ÁBACO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

DOS CONCEITOS MATEMÁTICOS. A TERCEIRA UNIDADE INTITULADA
\"REFLETINDO SOBRE A ATIVIDADE DE ENSINO\", FAZEMOS UMA
REFLEXÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA
OS

ANOS

INICIAIS

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL,

TENDO

COMO

INSTRUMENTO A ATIVIDADE DE ENSINO TRABALHADA NA UNIDADE
ANTERIOR. PARA DESENVOLVER OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DAS
OPERAÇÕES ARITMÉTICAS, NA QUARTA UNIDADE TRABALHAREMOS
COM UM TEXTO QUE ABORDA OS ELEMENTOS HISTÓRICOS DO
MOVIMENTO NUMÉRICOS: OPERAÇÕES E CÁLCULOS. ESTE TRABALHO
SERÁ DESENVOLVIDO EM FORMA DE OFICINA, PORÉM DE ACORDO COM
OS

PRESSUPOSTOS

TEÓRICO-METODOLÓGICOS

DA

OFICINA

PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ (OPM-UEM). A OPM CONSTITUI-SE EM UM ESPAÇO DE
FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO POR MEIO DA REALIZAÇÕ,
ELABORAÇÃO,

EXECUÇÃO

E

REFLEXÃO

DE

ATIVIDADES

DE

MATEMÁTICA, TENDO COMO BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA A TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL.
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Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem Escolar: da concepção à construção da
práxis.
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Concepção; Práxis.
Resumo: O Artigo apresenta concepções, conceitos e metodologias sobre a
avaliação da aprendizagem escolar na tentativa de promover maior
entendimento e elucidar equívocos sobre o ato de avaliar. A pesquisa, realizada
em uma escola da rede pública de ensino de Curitiba, atende o previsto no
projeto do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/ 2010
oportunizado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, como formação
continuada aos Docentes da rede estadual de ensino, revelou o quão se exercita

a verificação de dados através do ato de examinar em detrimento de uma
avaliação que contribua para a construção da aprendizagem. Avaliar de forma
simultânea, processual, mediada exige dos docentes a ruptura de uma cultura
raizada desde o século XVI que se perpetuou como prática disciplinadora nas
escolas brasileiras. A avaliação da aprendizagem escolar precisa ser entendida
como parte do ato pedagógico e não estanque a ele. As práticas que classificam
e selecionam os alunos promovendo a exclusão não contribuem no processo de
aprendizagem e de formação de cidadãos críticos, do qual carece à sociedade
atual.

Produção didático-pedagógica
Título: A Avaliação da Aprendizagem Escolar:da concepção à construção da
práxis
Palavras-chave: Avaliação; concepção; aprendizagem escolar
Resumo: A Unidade Didática tem a finalidade de discutir, juntamente com os
profissionais da rede pública da educação básica, os pressupostos teóricos que
fundamentam as diferentes definições de avaliação da aprendizagem escolar.
Seria possível desenvolver uma avaliação democrática, diagnóstica, dialética,
processual, formativa no contexto escolar atual?

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIALVA DO ROCIO BEDENE
ORIENTADOR: GRACIALINO DA SILVA DIAS
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Artigo
Título:

DISCIPLINA

E

AUTORIDADE

Versus

INDISCIPLINA

E

AUTORITARISMO
Palavras-chave:

Trabalho

Pedagógico;

Gestão

Democrática;Formação

Humana
Resumo: Frequentemente deparamos com notícias sobre violência no interior
das escolas, vinculadas, de modo prático, com as dimensões conceituais e com
as

determinações

sociais

utilizadas

sobre

a

noção

de

disciplina,indisciplina,autoridade e autoritarismo. O objetivo desse artigo é

apresentar, através de um estudo teórico, de caráter qualitativo, com base em
pesquisas literárias e de campo, com professores, alunos e seus familiares, os
aspectos polissêmicos que envolvem a noção da disciplina e da indisciplina na
escola.Visando também indicar possíveis estratégias para o desenvolvimento de
um trabalho pedagógico que assegure à escola o cumprimento da sua função
essencial, vinculada ao caráter da socialização das ciências e à formação
integral.

Produção didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre o Enfrentamento da Indisciplina entre Jovens,
Adolescentes, Alunos Matriculados no Ensino Fundamental.
Palavras-chave: adolescentes; família; disciplina; indisciplina; escola
Resumo: A indisciplina em sala de aula , tornou-se um grande desafio no
trabalho pedagógico , uma vez que atrapalha a realização efetiva do processo
de ensino e aprendizagem. Este Caderno temático visa através de suas
reflexões atuar frente à grande problemática atual : a indisciplina na adolescência
, procurando discutir , debater , tavez minimizar os seus efeitos em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA MARCIA DA SILVA
ORIENTADOR: Flavio Rodrigo Furlanetto
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Artigo
Título: A influência das relações afetivas no trabalho em sala de aula
Palavras-chave: Palavras-chave: Teoria da atividade; Relações Afetivas;
Ensino/aprendizagem.
Resumo:

Este

artigo

apresenta

como

temática

“Educando

para

a

Humanização”. Enfoca sua análise nas relações afetivas que envolvem o espaço
escolar. Para tanto, elenca como problema de pesquisa refletir sobre as variáveis
afetivas que ocorrem no momento em que os professores desenvolvem sua
atividade de ensino com os alunos. Apresenta como objetivo geral, investigar a
teoria que fundamenta as variáveis afetivas, levando em conta que a influência
das mesmas pode impedir que o ambiente escolar seja um ambiente

transformador dos sujeitos que nele estão inseridos. Além disso, apresenta como
objetivo específico, organizar uma proposta de intervenção em formação que
possa melhorar o relacionamento afetivo no ambiente escolar. Opta por realizar
um estudo qualitativo, discutindo com os autores os fundamentos que deram
sustentação ao nosso objeto de intervenção. Conclui que no movimento de
formação, é fundamental levar todos os sujeitos envolvidos a estarem em
atividade no sentido de Leontiev (2004) para que atinjamos a melhoria das
relações afetivas em nosso ambiente escolar. Conclui ainda, que só é possível
colocar os sujeitos participantes em atividade a partir da organização de um
experimento didático de intervenção que vise uma mediação de qualidade no
processo de formação.

Produção didático-pedagógica
Título: A Influência das Relações Afetivas no Trabalho em Sala de Aula
Palavras-chave: Afetividade; professor; aluno.
Resumo: Este artigo pretende mobilizar os rofessores para o tema, Educando
para a humanização. A promoção do ensino aprendizagem caracteriza a
atividade docente no interior das instituições escolares, todavia, para que o
ensino aprendizagem ocorra com plenitude, acreditamos que as relações
interpessoais devem ser vistas e estudadas visando abranger a tríade: equipe
pedagógica, professor e aluno. Temos como objetivo investigar as variáveis
afetivas que mpedem que o ambiente escolar seja um ambiente transformador
dos sujeitos que nela estão inseridos; Analisar as variáveis afetivas tendo em
vista elencar temáticas de estudo que possam intervir na melhoria do
relacionamento professor/aluno. O desenvolvimento do estudo contará
previamente com a realização de uma investigação sobre as variáveis afetivas
que interferem na harmonia das relações em sala de aula. Para esta
investigação, utilizaremos um questionário que será aplicado com professores
que ministram aulas nesta turma, bem como, com alguns alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ORDALIA MARTINS GOMES
ORIENTADOR: JAQUELINE DELGADO PASCHOAL

IES: UEL
Artigo
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: UMA REFLEXÃO
COLETIVA, ENVOLVENDO EDUCADORES E PROFISSIONAIS DO COLÉGIO
ESTADUAL PADRE GUALTER FARIAS NEGRÃO.
Palavras-chave: Avaliação, Professor, Aluno, Ensino e Aprendizagem.
Resumo: A finalidade deste trabalho é analisar criticamente o processo de
avaliação na, organização do trabalho pedagógico dos professores do Colégio
Estadual Padre Gualter Farias Negrão. Justifica-se a intenção desse estudo, pois
é necessário refletir sobre as dificuldades que os professores encontram ao
avaliar o aluno no cotidiano escolar. Do ponto de vista prático nem sempre o
instrumento utilizado é elemento que acolhe o aluno no processo de ensino e
aprendizagem e, sim, mensura e quantifica o rendimento do mesmo. Como
metodologia, utilizou-se da Pesquisa Bibliográfica e de campo. Os resultados
apontam que os professores têm conhecimento acerca da avaliação como um
processo que contribui para a construção do conhecimento do aluno. No entanto,
nem todos utilizam essa forma de avaliar. Assim, faz-se necessário um novo
pensar frente à ação pedagógica de modo a contribuir para uma avaliação como
prática mais humanizadora e menos excludente. Para tanto, o objetivo maior é
proporcionar uma reflexão coletiva e envolvente frente a um olhar reflexivo às
questões inerentes a prática diária de Professores e Funcionários tendo como
foco principal o desenvolvimento integral do aluno no âmbito educacional.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação da aprendizagem escolar: uma reflexão coletiva, envolvendo
educadores e demais profissionais do Colégio Estadual Padre Gualter Farias
Negrão.
Palavras-chave: professor, aluno, avaliação, ensino, aprendizagem
Resumo: A implementação deste trabalho justifica-se devido à dificuldade que
os professores encontram sobre o ato de avaliar no cotidiano escolar, pesquisas
mostram tal realidade. O objetivo principal é analisar criticamente o processo de
avaliação na organização do trabalho pedagógico dos professores do Colégio.
Como contribuição, pretende auxiliar e conscientizar os profissionais que atuam
na Educação Básica a repensarem sua ação pedagógica de modo a

enriquecerem o processo de avaliação como uma prática mais humanizadora e
menos excludente, para tanto foram organizadas através deste Caderno
Pedagógico, oficinas de estudos de acordo com teorias de especialistas no
assunto, onde a intenção é proporcionar uma reflexão coletiva, envolvendo
Educadores e Profissionais do Colégio Estadual Padre Gualter Farias Negrão.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ROSA GARBELLOTTI PAIVA
ORIENTADOR: Mauricio Goncalves Saliba
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A Indisciplina Escolar e o Processo Educativo mais Afetivo: Uma ação
coletiva
Palavras-chave: (In) Disciplina; Cotidiano escolar; Afetividade; Prevenção
Resumo: RESUMO O presente trabalho traz uma reflexão teórica sobre a
indisciplina no cotidiano da escola, que há muito tempo deixou de ser um evento
esporádico e particular, tendo se tornado um dos maiores obstáculos
pedagógicos, deixando de um lado os professores sem alternativas e por outro
lado não oportunizando aos alunos uma educação de qualidade. Inicialmente,
coloca-se em discussão o próprio conceito de (in) disciplina, faz uma
retrospectiva de como se deu o enfrentamento da indisciplina nas relações de
poder frente ao papel da escola. Destaca-se o enfoque preventivo como
estratégia mais adequada para enfrentar o problema, a necessidade de se
estabelecer uma relação professor aluno mais afetiva, resguardando ao
professor o posicionamento de autoridade de quem detém o conhecimento e é
o mediador do mesmo. Enfatiza-se a necessidade de uma postura comprometida
com a educação. Para contornar tais circunstâncias apresenta vinte passos para
combater a indisciplina.

Produção didático-pedagógica
Título: A Indisciplina Escolar e o Processo Educativo mais Afetivo: Uma ação
coletiva
Palavras-chave: (In)disciplina; reflexão; regras; planejamento participativo

Resumo: A presente Produção Didática em formato de Caderno Temático foi
elaborada para atender ao propósito do Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola numa articulação da teoria com a prática. Tem o objetivo de ser um
elemento de articulação e reflexão teórica no interior da escola no decorrer da
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica e junto aos Grupos de
Trabalho em Rede – GTR, envolvidos no Programa de desenvolvimento
Pedagógico – PDE, para fins de elaborar o Artigo Científico com trabalho
conclusivo do programa. Será trabalhada com os professores e demais
funcionários no sentido de discutir e refletir sobre o significado e os reflexos da
(in)disciplina na realidade concreta de um planejamento participativo que
constitua uma estratégia de trabalho integrando todos os setores envolvidos no
processo ensino aprendizagem para a solução dos problemas comuns.Isso será
feito através de grupos de estudos para debates, reflexão e tomada de decisões
que fortaleça e corrobore o trabalho escolar na perspectiva de efetivação da
aprendizagem do aluno. No final os resultados serão publicados no blog
indisciplinaescola.blogspot.com feito para proporcionar interação e conexões ao
conhecimento do aprofundamento teórico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ROSINEY FURINI
ORIENTADOR: JOAO LUIZ GASPARIN
IES: UEM
Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem na perspectiva Histórico-Crítica
Palavras-chave:

Teoria

Histórico-Cultural;

Pedagogia

Histórico-Crítica;

avaliação da aprendizagem escolar; formação humana
Resumo: O presente artigo apresenta a síntese de um estudo sobre a avaliação
escolar e seu papel na relação ensino-aprendizagem e formação humana.
Constitui-se como parte do projeto de intervenção pedagógica desenvolvido
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do ano de
2010/2012 e desenvolvido em uma escola pública da rede estadual do Paraná,
no município de Maringá. Partiu da necessidade de buscar caminhos para
melhorar os resultados do ensino-aprendizagem na escola analisada, na qual a

avaliação tem caráter de exame e necessita ser compreendida de forma
intrínseca ao processo de ensino. Tem como base teórica a Teoria HistóricoCultural, a Pedagogia Histórico-Crítica e sua Didática, cujo referencial é o
materialismo histórico dialético, para o qual a consciência humana é socialmente
condicionada e tem na escola sua principal via de desenvolvimento. A conclusão
ressalta a importância de compreender a avaliação como elemento que
evidencia

a aprendizagem numa perspectiva

de desenvolvimento do

pensamento reflexivo do aluno. Aponta para a necessidade de capacitação dos
professores no sentido de possibilitar ultrapassar da teoria à prática,
pressupondo que, se eles não mudam sua prática pedagógica é porque não
sabem como fazê-lo ou não têm condições objetivas de trabalho que favoráveis
para isso.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação da aprendizagem escolar na perspectiva Histórico-Crítica
Palavras-chave:

Teoria

Histórico-Cultural;

Pedagogia

Histórico-Crítica;

avaliação da aprendizagem escolar; formação humana.
Resumo: Este estudo se justifica pela necessidade constante de se buscar
caminhos para melhorar os resultados do ensino. A avaliação, que ainda se
restringe a realização de provas para obtenção de notas, necessita ser
compreendida como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, de
modo a oportunizar a apropriação do conhecimento científico pelos alunos. A
Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1989) (2006), a pedagogia HistóricoCrítica de Saviani (2006), e sua Didática, proposta por Gasparin (2009),
amparam este estudo, na medida em que se apóiam no método do materialismo
histórico de Marx para explicitar a essência do homem como produto histórico
em constante transformação, buscando compreendê-lo a partir da realidade
material e suas contradições e indicam a escola como condição para o
desenvolvimento humano. A produção desta Unidade Didática oportunizará a
reflexão do tema junto aos professores do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal,
por meio de um curso de extensão da Universidade Estadual de Maringá, com
carga horária de 32 horas, organizado com apoio do professor orientador e
ministrado pela professora PDE. O curso será desenvolvido com base na
Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, considerando a prática social dos

docentes como ponto de partida, passando à problematização das práticas
avaliativas efetivadas na escola, seguida da instrumentalização por meio de
textos diversos e, por fim, a prática social final com a elaboração de instrumentos
de avaliação que enfoquem os conteúdos científicos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA
ORIENTADOR: MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Uma Reflexão pedagógica a partir das Diretrizes Curriculares Estaduais
no cotidiano do Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa
Palavras-chave: Fundamentação teórica; Currículo; Ação Docente; Formação
Continuada.
Resumo: Este artigo apresenta a busca de possibilidades de reflexões e estudos
teóricos dos docentes atuantes na rede pública estadual do Ensino Fundamental
e Médio no processo de formação permanente e continuada compartilhando
meus estudos e o desempenho da função de pedagoga na mediação de
discussões coletivas e análises sobre o fazer pedagógico das ações docentes
.Dentro do atual contexto histórico que exige mudanças educacionais em favor
dos sujeitos da Educação Básica,quais sejam crianças,jovens e adultos para que
a Escola possa responder a sua real função social que é garantir o acesso ao
conhecimento como direito do educando, os docentes do processo educacional
público paranaense que são o público-alvo para quem os momentos de estudos
foram previstos e realizados participaram em sua maioria desde a versão
preliminar das Diretrizes Curriculares Estaduais de 2003, contribuindo com as
discussões sobre esta opção curricular que se fundamenta no campo das teorias
críticas da educação,assumindo um currículo disciplinar que dê ênfase à escola
pública como lugar de socialização do conhecimento.Devo ressaltar que os
aspectos teórico-metodológicos abordados são essencialmente os que constam
no documento oficial das DCEs (SEED,2008).Objetivando um universo mais
amplo de estudos teóricos sobre o currículo e a práxis do trabalho educativo
desenvolvida no cotidiano da instituição onde os docentes como sujeitos

epistêmicos do conhecimento em suas dimensões científica,filosófica e artística
sobre suas disciplinas curriculares como objeto de estudo e trabalho docente
muito contribuíram para a implementação e os resultados alcançados
contextualizados numa abordagem histórico-crítica da Educação

Produção didático-pedagógica
Título: A função social da Escola Pública na perspectiva Histórico- crítica:Uma
análise das Diretrizes Curriculares Estaduaisnpara a Educação Básica do
Estado do Paraná.
Palavras-chave: currículo; formação continuada; fundamentos teóricos.
Resumo: A relevância deste projeto se justifica no sentido de primeiramente
aprofundar conhecimentos teóricos das Diretrizes Curriculares Estaduais sobre
os pontos referenciais que merecem amplas reflexões,que são: as formas
históricas da organização curricular das diferentes disciplinas e seus objetos de
estudos eos fundamentos teórico-metodológicos que devem organizar o trabalho
docente.As DCEs desde 2003 promovem discussão coletiva privilegiando os
professores da rede estadual na efetiva implementação deste documento
norteador do trabalho educativo através de formação continuada.A partir deste
contexto é que destaca-se a necessidade de oferecer aos professores e
professoras atuantes no Ensino fundamental e Médio,contribuição teórica sobre
a reorientação curricular paranaense que permeiam a prática educativa dos
docentes da Educação Básica. Pautada numa dimensão essencialmente
formativa e reflexiva de estudos do referencial teórico das DCEs, numa
abordagem histórica e crítica a respeito da constituição das disciplinas escolares,
de sua relevância e função do currículo , os estudos e reflexões sobre a prática
docente terá momentos próprios e previstos ,tendo em vista a proposta da SEED,
que é escola pública paranaense de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIA ZILMA BASE
ORIENTADOR: Abndre Paulo Castanha
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: REDIMENSIONAR A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO NO COTIDIANO
ESCOLAR
Palavras-chave: Avaliação Escolar; Recuperação da Aprendizagem; Conselho
de Classe; Ensino e Aprendizagem.
Resumo: Este artigo aborda a avaliação escolar, conselho de classe e
recuperação, enquanto elementos integrantes do processo de ensino e
aprendizagem com possibilidades de mudança, num processo transparente de
decisão coletiva, pois o conselho de classe e a recuperação estão intrínsecos ao
processo avaliativo. Analisando historicamente, a avaliação já evoluiu muito,
mas ainda, o sistema requer um registro de notas, procedimento este que não
retrata a aprendizagem, ficando o resultado fragmentado. No entanto, a
recuperação e o conselho de classe devem ser pensados como instrumentos de
ações transformadoras na prática da avaliação de sala de aula e estar atrelados
à Proposta Pedagógica do Colégio.

Produção didático-pedagógica
Título: Redimensionar a Prática da Avaliação no Cotidiano Escolar
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Recuperação; Prática avaliativa;
Conselho de classe.
Resumo: Avaliação sempre foi um assunto que nos angustiou muito na escola.
Quando da realização de reuniões pedagógicas com os professores se discutia,
refletia, se estabelecia algumas metas, mas só ficava no papel, e não se cumpria.
É um tema muito polêmico, por isso decidimos que deveria aprofundar mais
sobre o assunto, aproveitando a oportunidade que o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) nos dá essa possibilidade de escolher o
tema de estudo. O nosso objetivo foi pesquisar diversos autores para que nos
dessem subsídios para desenvolver uma reflexão com os professores do
Colégio, para juntos tentarmos buscar alternativas inovadoras, para que
realmente haja ensino e aprendizagem no contexto escolar. Somente com
pesquisas, estudos, reflexões, questionamentos, compromisso no coletivo da
escola é que vai acontecer a mudança da prática pedagógica. Para que isso
aconteça, vamos propor aos professores, equipe pedagógica e direção do
Colégio grupos de estudos, com textos relevantes para que a escola consiga
cumprir sua função. Nesses grupos levaremos textos reflexivos sobre o processo

de avaliação, recuperação e conselho de classe, porque fazem parte integrante
do processo de ensino e aprendizagem. Para que tenhamos uma maior
compreensão devemos atender a pluralidade, respeitando a diversidade e o
ritmo de aprendizagem do aluno, garantindo assim oportunidades por meio de
ações significativas de adquirir o conhecimento científico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIEL TEREZINHA MARCON MARTELLI
ORIENTADOR: ADNILSON JOSE DA SILVA
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Mediação Pedagógica do Conselho de Classe Coletivo e Diagnóstico em
Turmas do Ensino Médio em Blocos do Colégio Estadual Carlos Gomes - Pato
Branco
Palavras-chave: Conselho de Classe: Ensino Médio em Blocos
Resumo: O presente trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, sendo requisito
necessário à conclusão do curso e tem como principal objetivo realizar um
estudo analítico, teórico e propositivo sobre o conselho de classe no Ensino
Médio em Blocos do Colégio Estadual Carlos Gomes, devido a esse sistema ser
uma inovação no Estado do Paraná e necessitar de um trabalho pedagógico
diferenciado, justamente para guardar coerência junto aos seus objetivos e
justificativas apresentadas pela Secretaria de Educação para a sua implantação.
Isso foi possível através da identificação das falhas existentes no modelo de
conselho de classe realizado, do estudo de perspectivas estratégicas e políticopedagógicas saneadoras para o conselho de classe e da proposição de
fundamentos, instrumentos e metodologias para uma prática estratégica no
conselho de classe. Como resultado, espera-se que com essa pesquisa
Pedagogas e Professores do Ensino Médio em Blocos percebam a necessidade
de mudança na atuação, fazendo com que o Conselho de Classe se torne uma
ação coletiva e diagnóstica da aprendizagem.

Produção didático-pedagógica

Título: Mediação Pedagógica do Conselho de Classe Coletivo e Diagnóstico em
Turmas do Ensino Médio em Blocos do Colégio Estadual Carlos Gomes - Pato
Branco
Palavras-chave: Conselho de Classe: Ensino Médio em Blocos
Resumo: O presente Material Didático elaborado através do Programa de
Desenvolvimento

Educacional

-

PDE

-

tem

como

meta

explicar

o

desenvolvimento das ações definidas através dos objetivos do Projeto de
Intervenção Pedagógica. A Implementação do Projeto será dividida em cinco
ações, nas quais Pedagogos e Professores que atuam no Ensino Médio em
Blocos serão orientados a adotar uma nova postura no desenvolvimento da
prática do Conselho de Classe. Estas ações acontecerão no segundo semestre
de 2011, entre os meses de julho a outubro, compreendendo momentos de
estudo e reflexão, pré-conselho de classe, conselho de classe e pós-conselho
de classe.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA APARECIDA FURLAN
ORIENTADOR: Flavio Donizete Batista
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Indisciplina - a relação entre professor e aluno.
Palavras-chave: Indisciplina; Educação; Teoria e Prática.
Resumo: Entende-se que uma das causas da indisciplina reside na
incompreensão das formas didático-pedagógicas vivenciada em sala de aula. O
presente trabalho propõe discutir a indisciplina e as consequências da mesma
no processo ensino aprendizagem, provocar alguns direcionamentos que
possam ser úteis e aplicáveis no cotidiano e que venha contribuir de maneira
significativa para minimizar os conflitos existentes entre alunos e professores.
Uma das variáveis que interferem no resultado de aulas prazerosas está
diretamente ligada à metodologia aplicada em sala de aula, no entanto para
desenvolver uma aula dinâmica e prazerosa, há uma exigência maior na
elaboração do plano de aula, nesse sentido, ressalta-se a importância de garantir
que a hora atividade seja desenvolvida a partir de provocações motivadoras.

Mesmo Percebendo muita resistência por parte do profissional quando se refere
à diversificação de metodologia, do qual a maioria acredita que aulas dinâmicas
favorecem a indisciplina, constata-se que os conflitos acontecem quando não se
estuda novas metodologias, de modo que as atividades aqui propostas deverão
unir teoria e prática para a obtenção da práxis, favorecendo o prazer de ensinar
e aprender.

Produção didático-pedagógica
Título: Indisciplina - A relação entre professores e alunos.
Palavras-chave: Disciplina, Teoria e Prática, Desafio, Atuação Docente.
Resumo: Com a finalidade de minimizar a indisciplina e o conflito entre
professores e alunos, propomos neste material alguns direcionamentos
relacionados às relações humanas no ambiente escolar, a desmotivação do
profissional na busca de metodologia e a concretização de aprendizagem
significativa em um ambiente favorável. Uma das causas da indisciplina reside
na incompreensão das formas didático-pedagógicas, vivenciada em sala de
aula. Nesse sentido as proposições para os grupos de estudos são de elaborar
práticas de ação comunicativa e abolir o pragmatismo. Acreditamos que os
conflitos acontecem quando não estudamos e aplicamos novas metodologias,
de modo que as atividades deverão unir teoria e prática para a obtenção da
práxis, favorecendo o prazer de ensinar e aprender. A intervenção a ser realizada
possibilitará uma reflexão no importante papel que o professor desempenha, de
tornar a sala de aula um ambiente favorável para a aprendizagem, sendo que os
estudos serão desenvolvidos nas horas atividades dos professores e terão como
objetivo principal, estimular o desejo de estudos continuados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA BUENO
ORIENTADOR: Ceres America Ribas Hubner
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

PRODUÇÃO

DE

ATRELADOS AO LÚDICO

MATERIAIS

DIDÁTICOS

PEDAGÓGICOS

Palavras-chave: Materiais didáticos. Lúdico. Professores. Alunos motivados.
Resumo: A necessidade de orientar os professores, mostrando-lhes que a
função do material didático e do lúdico, é enriquecer e motivar as aulas. A
metodologia usada foi de pesquisa bibliográfica, baseando nas idéias de vários
autores que tratam do assunto, coletando textos que discorrem sobre materiais
didáticos, sobre jogos lúdicos educativos, para propor a confecção de alguns
materiais, nos grupos de estudo, com os profissionais da educação, bem como
pesquisar jogos educativos para trabalhar nas aulas e torná-las mais motivadas.
Alerta que cadernos, lápis, réguas, livros em geral, são os materiais mais
utilizados nas atividades do dia a dia escolar e só com estes materiais, as aulas
não se tornam muito atraentes e os alunos se sentem desmotivados. Uma
alternativa para solucionar o problema seria o uso de materiais didáticos
pedagógicos diferenciados, atrelando-se ao lúdico.

Produção didático-pedagógica
Título: Produção de Materiais Didático Pedagógicos Atrelados ao Lúdico
Palavras-chave: materiais didático - jogos- interação aprendizagem
Resumo: O presente trabalho aborda a importância da produção e o uso de
materiais didáticos pedagógicos por meio de jogos à luz da teoria histórica
cultural. E tem por objeto de estudo os jogos didáticos pedagógicos no ambiente
escolar nas 5ª séries do ensino fundamental Os jogos são tipos de atividades
que facilitam o ensino de diversos conteúdos por parte do professor e a
aprendizagem desses conteúdos por parte do aluno. Diante disso, vale ressaltar
a grande valia desse trabalho do professor envolvendo a produção e o uso de
jogos no seu planejamento diário de atividades. Por meio de uma metodologia
qualitativa e segundo a linha histórica cultural, um ensino que possibilite ao
professor uma maior interação entre os alunos e destes com o professor através
de jogos e em atividades de instrução socialmente organizadas. como:
confeccionar, produzir e usar os mais diversos materiais didático pedagógicos
disponíveis, sendo uma maneira a mais de revisar um conteúdo ou de trabalhar
as dificuldades dos estudantes, por meio de um ensino voltado não só para o
domínio técnico, mas também para o domínio afetivo preparando o aluno de
forma que ele saiba trabalhar sozinho e em equipe.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA DAL POZZO BERKENBROCK
ORIENTADOR: Simone Sandri
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: SALA DE AULA E OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
A PARTIR DA PERSPECTIVA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA
Palavras-chave: sala de aula;ensino-aprendizagem;mediação dialética
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados dos estudos,
discussões e reflexões acerca do ato de ensinar a partir da perspectiva da
mediação dialética. Esse estudo surgiu das discussões sobre as dificuldades
no/do processo de ensino aprendizagem, dificuldades estas indicadas nos préconselhos de classe realizados com as turmas do Colégio Estadual Carlos
Argemiro Camargo. Entre as necessidades pedagógicas apontadas nessas
reuniões, optou-se pela questão teórico-metodológica em relação ao ato de
ensinar. Assim o projeto de intervenção pedagógica foi desenvolvido no sentido
de responder a seguinte questão: de que maneira a perspectiva da mediação
dialética pode contribuir com a organização didática de um processo de ensino
voltado para a aprendizagem do conteúdo escolar? Posta a questão, foi
organizado um grupo de estudos com professores que atuam no Colégio citado,
a fim de analisar as concepções de educação, de ensino, de aprendizagem bem
como promover discussões sobre a organização do processo de ensinoaprendizagem. A partir do trabalho desenvolvido com os professores destacamse como resultados a ideia da “problematização” e da elaboração de
possibilidades pedagógicas perante as dificuldades apontadas nos préconselhos de classe a partir da perspectiva da mediação dialética.

Produção didático-pedagógica
Título: Sala de aula: desafios e possibilidades pedagógicas na perspectiva da
mediação dialética
Palavras-chave: sala de aula,ensino aprendizagem,mediação dialética
Resumo: A partir dos resultados dos pré-conselhos de classes realizados no
Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, percebe-se algumas necessidades

e dificuldades no/do processo de ensino aprendizagem. Entre as necessidades,
optou-se pela discussão teórico-metodológica acerca do ato de ensinar. Diante
dessa temática, o projeto se desenvolverá no sentido de responder ao seguinte
problema: De que forma a perspectiva da mediação dialética pode contribuir com
a organização didática de um processo de ensino voltado para a aprendizagem
do conteúdo escolar? Assim, a perspectiva teórica da mediação dialética é o
principal referencial que contribuirá para que os seguintes objetivos sejam
atingidos: analisar e discutir com os professores as concepções de educação e
processo de ensino-aprendizagem; discutir sobre as principais dificuldades
enfrentadas no decorrer do trabalho docente e compreender a perspectiva da
mediação dialética e sua relação com o trabalho docente. Para tanto, propõe-se
a formação de grupo de estudos com os professores, para compreensão das
concepções de educação, ensino e aprendizagem, análise dos aspectos que
interferem no processo de ensino aprendizagem e para a elaboração de
proposições metodológicas para as aulas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA DE CASSIA BRAGA
ORIENTADOR: Janira Siqueira Camargo
IES: UEM
Artigo
Título: A Intervenção do professor pedagogo no redirecionamento da ação
docente na Educação de Jovens e Adultos - EJA.
Palavras-chave: Intervenção; EJA – Educação de Jovens e Adultos; Prática
Docente; Ensino-Aprendizagem; Língua Portuguesa.
Resumo: Este artigo discute o processo de ensino e aprendizagem na Educação
de Jovens e Adultos – EJA que exige dos profissionais, além do compromisso
político e pedagógico, um olhar diferenciado para o aluno desta modalidade, com
vistas a contribuir com a melhoria do ensino-aprendizagem, aperfeiçoando os
encaminhamentos pedagógicos indispensáveis aos educandos, valorizando o
processo educativo como ação intencional, planejada e organizada à luz de
conhecimentos científicos e técnicos. Este direcionamento se justifica pela
necessidade de repensar a prática docente e o acompanhamento sistematizado

das dificuldades desta realidade pedagógica que difere significativamente de
outras modalidades de ensino e o desenvolvimento de ações reflexivas
sistematizadas no interior da escola, junto ao corpo docente da EJA,
considerando a existência de uma elevada rotatividade dos docentes que por
esta modalidade transitam. Tem como objetivo registrar o processo de
mudanças para melhoria da ação docente na EJA, tendo como procedimentos a
identificação do perfil dos alunos, entrevistas, organização de curso de extensão
e desenvolvimento de materiais didáticos e metodologias para a abordagem do
conteúdo de língua portuguesa, para adequação e reelaboração do plano
docente, que proporcionaram reflexões, diálogos e análise da ação docente
nesta modalidade de ensino, efetivando-se num repensar da prática pedagógica
a partir das dificuldades apresentadas pelos alunos na disciplina de Língua
Portuguesa.

Produção didático-pedagógica
Título:

A

INTERVENÇÃO

DO

PROFESSOR

PEDAGOGO

NO

REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - EJA
Palavras-chave: Professor pedagogo; Prática docente; EJA
Resumo: O material didático considera o processo educativo como uma ação
intencional, planejada e organizada à luz de conhecimentos científicos e
técnicos. Proporciona reflexão, diálogo e análise sobre a intervenção do
professor pedagogo no redirecionamento da ação docente na Educação de
Jovens e Adultos – EJA. Desta forma, tem como objetivo rever o trabalho
pedagógico desenvolvido no Ensino Médio na EJA a partir da implementação do
plano de trabalho docente com vistas a melhoria da qualidade de ensino.
Contribuindo com o aperfeiçoamento dos encaminhamentos pedagógicos
dispensados aos educandos, através do curso de extensão aos docentes,
buscando um repensar da prática docente de forma que atenda as
especificidades desta modalidade de ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARILDA INES LASKOS GALVAO DOS SANTOS

ORIENTADOR: Maria Isabel Moura Nascimento
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Artigo
Título: Planejamento e Avaliação na Equipe Gestora - por uma prática de
qualidade
Palavras-chave: Equipe Gestora; emancipação humana; planejamento;
qualidade
Resumo: O planejamento é o ponto de partida e chegada para todo
empreendimento que requer qualidade. É preciso planejar para verificar a
realidade, para estabelecer os objetivos, percorrer o caminho e atingir o grau
mais alto de satisfação. Em educação ele se torna imprescindível para a melhoria
do processo educativo. Porém, muitas vezes, o tempo programado para análise
do trabalho escolar não se efetiva. Verifica-se em geral, nas escolas públicas de
Ensino Básico, que o agir cotidiano da Equipe Gestora, mais especificamente o
trabalho dos (as) pedagogos (as), está desviando-se das metas primordiais, por
conta das inúmeras situações emergenciais. Há, assim, uma tensão no
desenvolvimento das ações desta equipe, considerando a diversificada
demanda escolar e suas inúmeras carências. Este projeto foi idealizado e
proposto para buscar formas de planejar e sistematizar coletivamente o trabalho
da Direção e Pedagogos (as), que por representar a força propulsora e
coordenadora das atividades educativas, deve estar à frente, liderando
positivamente os recursos humanos, no empenho das ações mais relevantes. O
Plano de Ação é flexível e representa um contínuo processo de análise,
diagnóstico e construção/reconstrução de metas, priorizando as ações mais
significativas, contribuindo para a emancipação humana que é a finalidade maior
de todo o trabalho educativo.

Produção didático-pedagógica
Título: Planejamento e avaliação na Equipe Gestora
Palavras-chave: avaliação;planejamento coletivo; Equipe Gestora; qualidade
Resumo: O planejamento é o ponto de partida para todo empreendimento que
requer qualidade. Planejar para verificar a realidade, para poder percorrer o
caminho e atingir o grau mais alto de satisfação. Em educação ele se torna
imprescindível para a melhoria do processo educativo. Foi observado na escola

de atuação que é difícil programar um tempo para o planejamento coletivo na
Equipe Gestora - Direção e pedagogos(as), pois o agir cotidiano , mais
especificamente o trabalho dos(as) pedagogos(as), está desviando-se das
metas primordiais, por conta das inúmeras situações emergenciais. Há, assim,
uma tensão no desenvolvimento das ações desta equipe, considerando a
diversificada demanda escolar e suas inúmeras carências. Esta inquietude
também foi observada em outras realidades escolares próximas, nas
oportunidades em que as equipes pedagógicas estavam reunidas e que
desabafaram as angústias, nas conversas informais e relatos de situações que
geraram tensão no trabalho da equipe coordenadora da escola. Esta Unidade
Didática foi produzida como subsídio à implementação do projeto na escola,
dando suporte às reflexões e debates. Serão programados encontros periódicos
com a Equipe, onde será analisado e sistematizado o Plano de Ação, num
contínuo processo de análise, diagnóstico e construção/reconstrução de metas.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
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Artigo
Título: REPROVAÇÃO EM MATEMÁTICA – ESTRATÉGIAS PARA A SUA
SUPERAÇÃO
Palavras-chave: : Matemática; Metodologia; Ensino; Avaliação.
Resumo: REPROVAÇÃO EM MATEMÁTICA – ESTRATÉGIAS PARA A SUA
SUPERAÇÃO

Produção didático-pedagógica
Título:

REPROVAÇÃO

EM

MATEMÁTICA

–

ESTRATÉGIAS

PARA

SUPERAÇÃO
Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino da Matemática; Metodologia
da Mediação Dialética; Blocos Lógicos
Resumo: A escola deve buscar alternativas de aprendizagem, que oportunize
aos alunos, um efetivo conhecimento matemático. Neste olhar didático, este

projeto, aparece como um convite e uma oportunidade de aprendizagem lúdica,
dinâmica e reflexiva, aos alunos, futuros professores e docentes que,
comprometidos com a aprendizagem, elegem o conhecimento científico, como
objeto essencial para a construção do ensino e da aprendizagem. Tem como
objetivo instrumentalizar, os alunos do Curso de Formação de Docentes - Nível
Médio, que atuarão na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, com conhecimentos que visam à melhoria do ensino da
Matemática. Para tanto, apresento este material pedagógico que não se
caracteriza como um manual fechado, mas como um trabalho de enriquecimento
e aprofundamento do tema proposto considerando a Metodologia da Mediação
Dialética.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
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Artigo
Título: O USO DAS TECNOLOGIAS NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Palavras-chave: Laboratório de Informática. Ensino de Física. Tecnologia na
escola
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto O
uso das tecnologias na organização e implementação do trabalho pedagógico
no laboratório de informática, que teve como objetivo principal disponibilizar,
para os alunos e professores da disciplina de Física, atividades para serem
trabalhadas no Laboratório de Informática, possibilitando aos alunos do 3º ano
do Ensino Médio, o uso de recursos tecnológicos disponíveis na internet para
uma

maior

compreensão

dos

conteúdos.

Realizando

trabalho,

em

estabelecimentos de ensino, constatei que funcionários, equipe pedagógica e
gestores das escolas estaduais, conhecem e utilizam pouco as ferramentas do
portal dia-a-dia educação, quase não utiliza a internet como meio de
comunicação e fonte de pesquisa. Verificou-se, também, que o laboratório de
informática e um espaço pouco utilizado e que muitos professores tem

resistência ao uso dessa tecnologia, por este motivo diminui as possibilidades
do bom uso do laboratório de informática e distanciando o aluno desse espaço.
Foram realizadas reuniões com a professora e os alunos, apresentando o
conteúdo do material produzido e deixando à disposição um Caderno
Pedagógico, para o conhecimento e desenvolvimento nas aulas de física.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso das tecnologias na organização e implementação do trabalho
pedagógico laboratório de informática
Palavras-chave: Laboratório de Informática. Física. Tecnologia.
Resumo: APRESENTAÇÃO O presente trabalho tem o objetivo de
complementar o Projeto de Intervenção proposto como requisito básico para
atender ao PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) da Secretaria de
Estado do Paraná. Pretendo, juntamente com o professor da disciplina de Física,
elencar atividades para serem trabalhadas no Laboratório de Informática,
possibilitando aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, o uso de recursos
tecnológicos disponíveis na internet para uma maior compreensão dos
conteúdos da área de Física. Pretendo pesquisar os recursos facilitadores da
construção de novos conhecimentos através do uso dos recursos disponíveis no
Laboratório de Informática, lançando mão dos recursos das telecomunicações.
OBJETIVO GERAL Instrumentalizar o professor da área de Física no uso das
ferramentas digitais encontradas na internet nas aulas de Física no Laboratório
de Informática com vistas à qualidade da aprendizagem dos estudantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Elaborar e implantar um projeto de intervenção para
o uso do Laboratório de Informática, na 3ª série do Ensino Médio, na área de
Física.
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Artigo

Título: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO COLETIVO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE PARANAGUÁ
Palavras-chave: Papel do Pedagogo - trabalho coletivo - escola - formação de
professores.
Resumo: Este estudo constitui numa reflexão sobre o Papel do Pedagogo na
Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico e Coletivo da Escola Pública
Paranaense. A proposição para se trabalhar com esta temática surgiu da
necessidade observada pelo próprio grupo de Pedagogas que atuam no Colégio
Estadual Alberto Gomes Veiga – Ensino Médio e Profissional do Município de
Paranaguá. Teve por objetivo fortalecer a atuação do pedagogo na escola. A
abordagem metodológica da pesquisa seguiu os passos da Pesquisa-ação, que
segundo Michel Thiollent (1980) permite uma visão da escola como totalidade
histórica. A problematização que orientou o trabalho buscou entender quais eram
os limites da atuação do pedagogo na escola e como esse sujeito orientava suas
práticas no cotidiano escolar. A intenção foi desmistificar a função deste
profissional da educação de modo a repensar seu trabalho na escola, por meio
de referências teóricas como Demersal Saviani, 1990 e textos da Secretaria de
Estado de Educação (SEED), 2007 que serviram de embasamento para as
discussões, análises e reflexões do grupo; entre outras leituras críticas que
constam nas referências bibliográficas deste artigo. Os resultados obtidos
demonstram que a atuação do Pedagogo prioriza o trabalho pedagógico e
coletivo no âmbito escolar como mediador e articulador do processo educativo.

Produção didático-pedagógica
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO E COLETIVO DA ESCOLA PÚBLICA DO PARANÁ
Palavras-chave: pesquisa-ação, papel do pedagogo, formação técnica,
identidade, pedagógico, plano de ação.
Resumo: Este tema que ora se apresenta constitui uma reflexão sobre o Papel
do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico e Coletivo
da Escola Pública Paranaense. A Educação Contemporânea, no contexto de um
trabalho coletivo, tem o pleno desenvolvimento crítico, permanente, individual e
social da pessoa humana, para o exercício livre e consciente da cidadania,
mediante uma reflexão crítica da realidade, para a capacitação contínua da

práxis educacional, aliando a teoria a prática, para uma ação responsável a
serviço da sociedade, apta a criar uma convivência solidária comprometida com
a cultura da classe integrante da Educação Básica da Escola Pública
Paranaense. A proposição para se trabalhar com esta temática surgiu da
necessidade colocada pelo próprio grupo de Pedagogas que atuam no Colégio
Estadual Alberto Gomes Veiga – Ensino Médio do Município de Paranaguá; com
a intenção de Fortificar o Trabalho Pedagógico do Pedagogo na Escola. Para a
abordagem desta pesquisa seguiu-se os passos da Pesquisa-Ação segundo
THIOLLENT, Michel J.M. A problematização da mesma, é buscar meios para
melhorar a atuação do Pedagogo no cotidiano escolar. A conquista do seu
espaço diante da comunidade educativa. A intenção é desmestificar a função
deste profissional da educação. Mostrando a competência técnica de cada
Pedagogo atuante na escola, a sua verdadeira identidade, a veracidade na
prática de seu Plano Anual de Ações. Pretende-se diagnosticar a realidade da
escola através de um Método Dialético acoplado a Pesquisa-Ação, com o intuito
de dialogar, discutir, refletir e analisar através da reflexão-ação, que o fazer
pedagógico é essencial na luta para adquirir melhor qualidade de EnsinoAprendizagem. Repensar o trabalho do Pedagogo na escola, através da
pesquisa-ação

conseguir

alcançar

novos

conhecimentos

teóricos

e

metodológicos, para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas
no trabalho coletivo; priorizando o Pedagógico. Levantando com o coletivo da
escola os pontos positivos, negativos e críticas construtivas sobre o cotidiano
escolar do Pedagogo. É preciso reforçar e privilegiar o trabalho pedagógico,
curricular, mediativo na organização escolar. Proporcionando espaços de
construção do grupo, visando o enriquecimento didático-pedagógico, por meio
de leituras críticas, reflexões, análises, interpretações, troca de idéias e
experiências. A metodologia da Pesquisa-Ação compreende ação-reflexãoação: com diagnóstico, ações, avaliação e reflexão. Na primeira etapa que é o
diagnóstico será investigado documentos comprobatórios como o Censo
Escolar, Relatórios Finais, questionários, entrevistas, PPP da escola, PPC,
recortes de jornais sobre as ações desenvolvidas pela escola e pelo Grêmio
Estudantil. O Plano de Ação 2010 e 2011 das Pedagogas e de toda a
comunidade educativa. Ações: Reuniões de estudos com envolvimento de todos;
debates, discussões de textos, análise do histórico e diagnóstico da realidade do

colégio. Avaliação: serão citados todos os passos desenvolvidos pelo grupo
contextualizando a pesquisa-ação realizada; tornando público todo o apreendido
sobre a realidade da escola. Mostrar a eficiência do projeto para as mudanças
futuras, fazendo uma avaliação cíclica do processo. O grupo precisa ter claro a
formação técnica de cada pedagoga atuante na escola, a identidade profissional
de cada uma, a conquista do espaço do Pedagogo na escola; o quê os
professores sentem e acham da atuação do Pedagogo na referida escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
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Artigo
Título: Regimento Escolar: uma construção coletiva
Palavras-chave: Regimento Escolar; Gestão democrática; Projeto PolíticoPedagógico; Legislação
Resumo: O Regimento Escolar é o documento que normatiza as ações do
coletivo escolar, assegurando a legitimidade do Projeto Político Pedagógico. É
importante fonte de pesquisa e direcionamento para a comunidade escolar,
sendo que esta o conhece superficialmente, restringindo-se geralmente às
questões referentes aos direitos e deveres ou quando ocorrem casos de
indisciplina que necessitem de sua consulta. Assim, é imprescindível ser
repensado no âmbito escolar, como documento articulador. O Regimento
Escolar é proveniente de uma (re) construção pautado numa tentativa de gestão
democrática, pois a construção de qualquer documento requer ser efetivada de
forma coletiva, para poder contribuir no espaço escolar, pois a escola é formada
por vários segmentos, com voz e saberes diferenciados, proporcionando com
essas diferenças um enriquecimento nas discussões coletivas, A presente
pesquisa pautou-se, num trabalho de reflexão, cuja culminância versa em
conscientizar o Conselho Escolar e a Equipe Pedagógica da importância do
Regimento Escolar como documento normatizador, na perspectiva de
ressignificá-lo como instrumento de autonomia e democracia no espaço escolar.
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Título: Regimento Escolar: uma construção coletiva
Palavras-chave: Regimento Escolar; Gestão democrática; Projeto PolíticoPedagógico; Legislação
Resumo: O Regimento Escolar é o documento que normatiza as ações do
coletivo escolar, assegurando a legitimidade do Projeto Político Pedagógica. É
importante fonte de pesquisa e direcionamento para a comunidade escolar,
sendo que esta o conhece superficialmente, restringindo-se geralmente às
questões referentes aos direitos e deveres ou quando ocorrem casos de
indisciplina que necessitem de sua consulta. Assim, é imprescindível ser
repensado no âmbito escolar, como documento articulador. Diante deste
contexto, propomos o problema de pesquisa: De que forma o Regimento Escolar
pode consolidar-se como instrumento de autonomia e democracia no espaço
escolar? O objetivo principal versa em conscientizar o Conselho Escolar e a
Equipe Pedagógica da importância do Regimento Escolar como documento
normatizador, além de ressignificá-lo como instrumento de autonomia e
democracia no espaço escolar. Com o intuito de atingi-lo desenvolveremos
ações tendo o envolvimento da Equipe Pedagógica e o Conselho Escolar. Para
tanto proporcionaremos encontros para reflexão da temática e fundamentação
teórica. Após coleta de dados empíricos, este serão analisados e socializados
com os envolvidos, tendo como objetivo a superação das dificuldades no âmbito
escolar.
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Artigo
Título: Escola e família: integração necessária no processo educativo
Palavras-chave: Família/escola. Ação Pedagógica. Possibilidades/ parceria
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos a partir de pesquisa
realizada durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR).

O tema selecionado para a pesquisa foi a integração família-escola. Atualmente,
devido às mudanças pelas quais passa a sociedade, a família não tem assumido
sua responsabilidade na educação de seus filhos, muitas acreditam que a
educação num sentido mais amplo depende apenas da escola. Porém apesar
dessa influência da escola na vida da criança ainda é no ambiente familiar que
ocorre a primeira socialização da criança, pois é onde tudo flui naturalmente, ou
seja, é a primeira escola de formação do indivíduo. Compartilhar ações para a
formação de um indivíduo é responsabilidade da escola, mas é principalmente
uma função da família. Para tanto, propomos discutir o assunto na perspectiva
de empreender essa parceria e com isso firmar as possibilidades de ação do
pedagogo com o apoio da família. Na primeira parte do texto discutimos as
mudanças ocorridas nos últimos tempos em relação ao conceito de família, Na
segunda parte, apresentamos algumas reflexões elaboradas a partir da
pesquisa-ação desenvolvida.

Produção didático-pedagógica
Título: Escola e família: integração necessária no processo educativo
Palavras-chave: Cotidiano escolar;Pais;Integração famíla-escola;Processo
ensino-aprendizagem
Resumo: Acompanhamos no cotidiano escolar as frustrações e as dificuldades
enfrentadas pelos professores em sala de aula com relação aos alunos, e
percebemos a necessidade de buscar auxílio das famílias na tentativa de superar
estes problemas. Trata-se de um trabalho que busca conscientizar a importância
do papel da família no desempenho do educando, refletindo positivamente no
processo ensino-aprendizagem, oportunizando atividades de interação da
família e escola para contribuir no processo educativo. O projeto pretende
desenvolver ações de cunho informativo-reflexivo envolvendo professores e pais
dos alunos dos anos finais do ensino fundamental. Dentre as ações
desenvolvidas destacamos questionários, palestras e debates refletindo sobre o
papel da escola e da família, com também, a proposição de ações e possíveis
soluções para os problemas vivenciados na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: MARISE MARQUES
ORIENTADOR: Cristine Isabel Simao
IES: UEPG
Artigo
Título: O uso de tecnologias em sala de aula.
Palavras-chave: Tecnologias; sala de aula; recurso pedagógico.
Resumo: Com o avanço das tecnologias entendemos que todas as pessoas têm
o direito de ter acesso aos recursos tecnológicos para sentirem-se parte da
sociedade e assim realizar as diversas atividades com as tecnologias, já que
essas fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo: são as pessoas idosas que
recebem sua aposentadoria através de um cartão eletrônico. Mas a realidade
social demonstra que o uso das tecnologias não é tão comum como deveria, e
mesmo, as pessoas que tem acesso às tecnologias resistem ao seu uso,
justificando que essa, é difícil de manipulá-la e que não conseguem aprender e
nem ter o domínio sobre ela. Neste contexto a escola tem o dever de
acompanhar os avanços tecnológicos e sua aplicabilidade, pois estamos
inseridos dentro de uma sociedade que contemporaneamente é tecnológica,
caminhamos assim durante a implementação do Projeto “o uso de tecnologias
em sala de aula”, com o objetivo de incentivar o maior número possível de
professores e pedagogos para fazerem uso dessa tecnologia buscando alcançar
uma nova metodologia de ensino, onde o professor passa a ser um mediador e
o aluno busca ser o construtor do seu próprio conhecimento. Percebemos ao
longo da implementação a necessidade da escola pública ter acesso a essa nova
metodologia e ressaltamos que é imprescindível que a qualificação e a formação
continuada dos professores aconteça para diminuir o quadro de defasagem
quanto à aplicabilidade da tecnologia como recurso pedagógico. Neste sentido,
este artigo retrata a implementação do projeto e os resultados obtidos dentro da
escola.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso de tecnologia em sala de aula
Palavras-chave: Tecnologias – aplicação – sala de aula
Resumo: No século XXI, com o avanço das tecnologias esperava-se que todas
as pessoas tivessem domínio do uso de recursos tecnológicos para realizar seus

trabalhos diários. A escola deveria fazer parte deste contexto e assim
acompanhar os avanços tecnológicos e sua aplicabilidade, para uma nova
metodologia de ensino, onde o professor é um mediador e o aluno um construtor
de conhecimento. O que aconteceu para que a escola não tenha acompanhado
esse avanço da tecnologia? O investimento econômico poderia melhorar as
condições tecnológicas que temos dentro da escola, mas a qualificação e
formação continuada dos professores também podem ajudar a diminuir o quadro
de defasagem, entre a forma de aplicação do conhecimento curricular tradicional
e a utilização da tecnologia como recurso pedagógico. Pretende-se dar apoio
aos professores para elaborar e confeccionar aulas onde possam utilizar a TV
Pen Drive, montar Blogs e Sites que serão trabalhados com os alunos em sala
de aula. Durante a implementação, será utilizada a metodologia da Pesquia-ação
de Thiollent, assim o trabalho será enriquecido em cada encontro com os
professores possibilitando maior interação e integração ao assunto. Será
utilizado o laboratório do Colégio, para encontros com os professores, para que
estes possam planejar e elaborar suas aulas. O resultado esperado é de que
todos possam ter acesso às novas tecnologias disponíveis no Colégio, de forma
clara e objetiva.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARISSUZE LUPPI FERRACIN
ORIENTADOR: Sandra Regina Ferreira de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: O CONSELHO DE CLASSE E A IMPORTÂNCIA DO PEDAGOGO
Palavras-chave: gestão democrática; Conselho de Classe; processo de ensinoaprendizagem; atuação do pedagogo.
Resumo: Este trabalho é fruto de um estudo de caso de caráter descritivo e
reflexivo realizado a partir da observação do Conselho de Classe em uma escola
pública com a intervenção do pedagogo como mediador do processo ensinoaprendizagem. O Conselho de Classe, nesta análise, é compreendido como uma
possível ferramenta de promoção da Gestão Democrática na escola, e tem sido
apontada por alguns teóricos como uma das instâncias colegiadas mais

importantes no favorecimento de melhorias e readequações do processo de
ensino e de aprendizagem, beneficiando alunos, professores e demais
integrantes da comunidade escolar. No entanto, ainda é comum observar que,
na prática, tais reuniões ocorrem a cada final de bimestre, com a participação de
professores, diretor e equipe pedagógica, e acabam reduzindo-se a discussões
sobre problemas de comportamento e/ou notas e a aprovação ou reprovação
dos alunos. Tal cenário exige do pedagogo uma postura de mediador na
condução do Conselho de Classe. Diante deste contexto, este trabalho buscou
reconhecer como que se dá a atuação do pedagogo no Conselho de Classe em
uma escola pública, fornecendo subsídios para compreender, de maneira
apropriada, esta instância escolar, assim como reconhecer quais os limites, a
relevância e as perspectivas possíveis para o trabalho do pedagogo.

Produção didático-pedagógica
Título: O Conselho de Classe e sua importância no processo educativo
Palavras-chave: Conselho de Classe; processo ensino e aprendizagem;
atuação do pedagogo.
Resumo: Diante das mudanças ocorridas no processo educativo, muito se tem
exigido do profissional pedagogo, de modo que sua atuação ultrapassa a busca
por soluções de problemas corriqueiros da Instituição Escolar. Cabe a este
profissional mediar, organizar, integrar e articular o trabalho pedagógico,
promovendo alternativas que aprimorem o processo de ensino e aprendizagem.
Assim sendo, a atuação do pedagogo tem grande relevância no Conselho de
Classe, visto que este é um espaço de discussões e análises das práticas
escolares.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARIZA ANDRADE SILVA
ORIENTADOR: REGINA CELY DE CAMPOS HAGEMEYER
IES: UFPR
Artigo
Título: ENSINO DE NOVE ANOS: compreensões sobre os processos de
aprendizagem na escola pública

Palavras-chave: passagem do 5º para o 6º ano; ensino de nove anos; currículo
(Língua Portuguesa e Matemática); sujeitos-aprendizagem; avaliação.
Resumo: O presente artigo apresenta estudos e análise da pesquisa sobre a
implementação do ensino fundamental de nove anos em uma escola da rede
estadual de ensino, levando em conta as opiniões e questionamentos levantados
pelos professores sobre o processo ensino- aprendizagem e de avaliação dos
alunos de 6º a 9º anos. Considera-se que há necessidade de maior compreensão
sobre os significados do aumento de tempo na escolarização, o que implica em
retomada dos pontos centrais do processo de implantação da referida proposta.
A outra questão refere-se ao continuum por que passam os alunos, entre os anos
iniciais da escolaridade na rede municipal de ensino e o ingresso nas escolas
estaduais, nas 6ºs anos para a sequência da escolarização. Na pesquisa
realizada, de cunho qualitativo, os professores identificaram lacunas nas áreas
de Língua Portuguesa e Matemática, e várias outras questões que dificultam o
processo pedagógico dos alunos. Essas dificuldades demandam uma formação
qualitativa dos professores continuada e em serviço, e na proposta de
intervenção na escola campo e pesquisa, buscou-se em reuniões coletivas,
constatar as necessidades apontadas. Na articulação entre a revisão dos
processos de ensino e a avaliação da aprendizagem, propõe-se um repensar
dos processos pedagógicos necessários aos alunos no novo processo
instaurado, destacando as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Leva-se
em conta ainda os novos interesses e motivações dos alunos, e sua

Produção didático-pedagógica
Título: O ensino de 9 anos e a superação das dificuldades nos processos
contínuos de aprendizagem na escola pública
Palavras-chave: ensino de 9 anos; função docente; proposta pedagógica
Resumo: O presente Caderno Temático se destina a pedagogos e professores
que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental de 9 anos e, diz respeito às
recomendações desse novo ensino e à organização do trabalho pedagógico, na
observação da sociedade atual e suas tecnologias em contraposição as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, na articulação do processo de
escolarização contínua dos alunos entre as redes de ensino municipal e
estadual. O tema será tratado por meio de reflexões, leituras e sugestões de

atividades para a superação das supostas lacunas de aprendizagem de alunos
de 6º ano, que normalmente são encaminhados para as salas de apoio.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLENE ASPERTI
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: ESCOLA E FAMÍLIA: A importância da integração dos pais ou
responsáveis no processo ensino e aprendizagem visando melhor desempenho
educacional.
Palavras-chave: Escola; Família; Integração; Participação.
Resumo: Este artigo busca expor algumas reflexões acerca da necessidade de
promover uma integração mais efetiva entre escola e família, com a finalidade
de encontrar alternativas para amenizar os problemas vivenciados no dia-a-dia
escolar. Pois de um lado, a falta da participação dos pais ou responsáveis no
acompanhamento do processo educacional dos filhos que culmina na falta de
limites, desrespeito com professores, colegas e desinteresse pelos estudos. Por
outro lado, tem-se como consequência o baixo rendimento escolar resultando
em índice elevado de evasão e reprovação. Neste sentido, percebeu-se a
necessidade de buscar novas estratégias para efetivar a integração da escola
com a família. Levando-se em conta as mudanças sociais ocorridas no contexto
escolar e familiar, propôs-se um estudo sobre as estruturas e relações da escola
com a família, bem como incentivar e proporcionar espaços de interação e
informação entre as duas instituições. Para o embasamento teórico recorreu-se
a pesquisa bibliográfica e para a parte prática fez-se uso de questionários com
o público alvo desta pesquisa. A partir do levantamento de dados, foram
organizados momentos de reflexão por meio de reuniões, palestras e debates.
Verificou-se que os resultados apresentados foram significativos, porém, a
integração escola e família ainda é um grande desafio.
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Título: Título: Escola e Família: A Importância da Integração dos Pais ou
Responsáveis no Processo Ensino-Aprendizagem Visando Melhor Desempenho
Educacional.
Palavras-chave: “escola”; “família”; “integração”; “participação”
Resumo: Esta unidade didática tem como propósito subsidiar à implementação
do projeto de intervenção pedagógica na escola. Seu objetivo é promover a
integração entre escola e família bem como uma reflexão sobre a importância
dessa relação no processo educativo. À relação escola e família foi
profundamente enfraquecida em virtude das grandes transformações sociais e
econômicas proveniente do mundo globalizado. A família deixou de participar da
vida escolar dos filhos e a escola vem assumindo a responsabilidade de educar
sentindo impotente diante dos conflitos vivenciados no ambiente escolar pela
falta de participação dos pais ou responsáveis no dia a dia de seus filhos. Por
esta razão, o texto propõe-se estudo fundamentado em um referencial teórico
científico sobre as estruturas e relações entre escola e família, do mesmo modo
incentivar e proporcionar espaços de interação e informação por meio de
reuniões, encontros e palestras para compreensão de sua responsabilidade no
acompanhamento da educação formal e informal de seus filhos percebendo
quanto é importante essa relação. Nessa perspectiva, procura-se analisar a
integração, a relação e a participação dos pais ou responsáveis no processo
escolar a fim de contribuir com a reflexão sobre seus direitos e deveres. Logo, a
mediação deve partir da escola disponibilizando espaço de acolhimento para que
de fato escola e família, em parceria, assumam suas funções e interesses em
comuns, reorganizem e busquem novos caminhos visando o sucesso
educacional e o fortalecimento de um relacionamento compartilhadol e
responsável com a finalidade de melhores condições de preparar o ser humano
para o pleno exercício da cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLENE BABETO RODRIGUES LOPES
ORIENTADOR: Ruth Izumi Setoguti
IES: UEM
Artigo

Título: A evasão escolar no ensino médio noturno: Um debate sobre as suas
causas
Palavras-chave: Ensino Médio; Evasão; Abandono; Diversificação
Resumo: A presente proposta registra dados utilizados e debatidos com dos
professores e demais profissionais da educação do Colégio Estadual Dr. Gastão
Vidigal – Ensino Fundamental e Médio da cidade de Maringá, Estado do Paraná
e da comunidade externa acerca do problema da evasão e/ou do abandono de
alunos do ensino médio noturno. Apresenta leitura com atualização de estudos
e atenção aos debates. O desligamento de muitas crianças e jovens do sistema
de ensino é uma realidade na maioria das escolas brasileiras, constituindo-se
assim um dos graves problemas a ser enfrentado por todas as esferas: nacional,
estadual e municipal uma vez que compromete o futuro do jovem e por
consequência o próprio desenvolvimento do país. Elenca-se o apresentado
pelos meios oficiais e veiculados pela comunicação, ou seja, os baixos índices,
e resultados das avaliações (externas) nacionais e internacionais dos alunos
matriculados nas escolas brasileiras em geral.

Produção didático-pedagógica
Título: A evasão escolar no ensino médio noturno no Brasil: O debate atual
sobre suas causas
Palavras-chave: Evasão; abandono; qualidade; expectativa; diversificação.
Resumo: O trabalho refere-se ao ensino médio com um olhar de inquietação
sobre a evasão/abandono dos alunos do período noturno, como também o
decrescente número de matrículas nesse turno. O trabalho pretende intervir junto
aos professores, equipe pedagógica, direção e demais membros do âmbito
escolar no sentido de atualização de estudos e debates que os especialistas
dessa temática estão realizando para entender as causas da evasão do ensino
médio e as soluções apontadas por esses estudiosos. Este problema não é
somente de um colégio específico, está muito presente nas escolas brasileiras,
constituindo assim um dos graves problemas a ser enfrentado que compromete
o futuro do jovem e consequentemente o próprio desenvolvimento do país. O
debate sobre a escolarização brasileira em especial o nível médio, ganhou
nesses últimos anos um enfoque surpreendente, repercutindo inclusive nos
meios de comunicação em virtude dos baixos resultados apresentados pelas

avaliações nacionais e internacionais, da grande evasão dos jovens e da sua
falta de definição como curso.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLENE DE PAULA NOGUEIRA
ORIENTADOR: Mauricio Goncalves Saliba
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A Teoria Norteando a Prática da Avaliação da Aprendizagem Escolar
Palavras-chave: Avaliação diagnóstica no contexto escolar; Ensino e
aprendizagem; Formação docente; Formação cidadã
Resumo: A avaliação da aprendizagem deve ser entendida como um dos
aspectos importante do processo de ensino, que por meio do qual, o professor
obtém informações sobre a aprendizagem do aluno e o desempenho de seu
próprio trabalho. Deve ser realizada com o propósito de diagnosticar seus
resultados com vista a auxiliar a aprendizagem. A avaliação da aprendizagem
deve estar relacionada com uma proposta de escola comprometida com a
formação de indivíduo reflexivo, crítico, para atuar na sociedade. Propomos com
este texto, conduzir os professores a compreensão da prática avaliativa
buscando a superação da dicotomia entre teoria e prática tão evidente no
contexto escolar. Para esse trabalho foi realizada uma pesquisa de campo com
os professores da escola investigada sobre avaliação da aprendizagem com a
intenção de contribuir para o aperfeiçoamento profissional e evidenciar uma
postura que leve a transformação da realidade
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Título: A teoria norteando a prática da avaliação da aprendizagem escolar
Palavras-chave: Formação profissional. Cidadania. Avaliação diagnóstica.
Resumo: Este Caderno Temático é um instrumento de estudo com o qual
esperamos contribuir para mudar as práticas escolares no que se refere ao uso
da avaliação da aprendizagem escolar, pois da forma como vem sendo exercida,
serve de mecanismo mediador da reprodução e conservação da sociedade.
Temos como objetivos aprofundar o conhecimento sobre a avaliação da

aprendizagem por meio de estudos das teorias aqui apresentadas entre outras
para compreender a avaliação em sua concepção; identificar com uma teoria
que compreenda a avaliação como instrumento auxiliar da aprendizagem
tentando desocultar suas latências autoritárias e conservadoras. Para a
consecução dos objetivos utilizaremos como metodologia grupos de estudo
visando o estabelecimento de comparações entre as práticas avaliativas
utilizadas com aquelas cujo trabalho pedagógico aborda a avaliação como
elemento subsidiário do processo ensino-aprendizagem. Deste modo contribuir
para a efetivação da mudança no uso da avaliação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLI JULIETA DE OLIVEIRA MATTOS
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo
Título: O Professor Pedagogo como Mediador no Processo de Ensino e
Aprendizagem
Palavras-chave: Pedagogo, Trabalho Pedagógico, Ensino e Aprendizagem
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de apresentar os estudos realizados sob
a perspectiva do Professor Pedagogo como mediador no processo de ensino e
aprendizagem. O estudo fundamentou-se com base na Legislação Brasileira e
Diretrizes Pedagógicas do Estado do Paraná, retratando os momentos históricos
que marcaram o perfil deste profissional. Nesta abordagem busca-se com o
coletivo da escola discutir o papel do professor pedagogo na sistematização das
ações, na organização do trabalho pedagógico e suas especificidades, tendo
como objetivo promover momentos de reflexão sobre a atuação do professor
pedagogo na intervenção da prática pedagógica, diante da efetivação do
processo de ensino e aprendizagem e a concretização do conhecimento. A partir
das considerações apresentadas mostrar os desafios enfrentados pelo professor
pedagogo na prática. Nesse sentido, a problemática aponta para as diversidades
das funções que são atribuídas ao pedagogo no contexto educacional. A
proposta apresenta resultados da pesquisa realizada no Colégio Estadual Altair
Mongruel Ensino Fundamental, Médio e Normal, Ortigueira, com Pedagogos e

Professores, desenvolvida em forma de Grupo de Estudos e Grupo de Trabalho
em Rede – GTR Curso a Distância. Apresentando diferentes etapas: leituras,
reflexões, palestras e construção de estratégias pedagógicas, pautadas na
função do professor pedagogo e o reconhecimento do seu legítimo papel.
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Título: A Atuação do Pedagogo como Mediador no Processo de Ensino e
Aprendizagem.
Palavras-chave: Pedagogo, Trabalho Pedagógico, Ensino e Aprendizagem
Resumo: Este trabalho tem como proposta apresentar uma reflexão sobre a
atuação do Professor Pedagogo como mediador no processo de ensino e
aprendizagem. Assim, realizar uma discussão com o coletivo da escola referente
o papel do professor pedagogo na sistematização das ações, na organização do
trabalho pedagógico e suas especificidades. A partir das considerações
apresentadas mostrar os desafios enfrentados pelo professor pedagogo na
prática. Nesse sentido, a problemática levantada aponta para as diversidades
das funções que são atribuídas ao pedagogo. Desta forma, propõe-se a atuação
do professor pedagogo na intervenção da prática pedagógica, a efetivação do
processo de ensino e aprendizagem e a concretização do conhecimento. A
proposta será desenvolvida em forma de Grupo de Estudos com os Pedagogos
e Professores do Ensino Fundamental, Médio e Normal do Colégio Estadual
Altair Mongruel, Ortigueira. As diferentes etapas a serem desenvolvidas incluem
leituras, reflexões, palestras e construção de estratégias pedagógicas, pautadas
na função do professor pedagogo e o reconhecimento do seu legítimo papel.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLI LOURENCO GOMES
ORIENTADOR: Regina Maria Zanatta
IES: UEM
Artigo
Título: Construção Coletiva e Efetivação do Projeto Político Pedagógico
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Participação Coletiva; Qualidade
de Ensino

Resumo: O artigo tem como objeto de estudo o Projeto Político Pedagógico
(PPP) do Colégio Estadual Vicente Tomazini - Ensino Fundamental, Médio e
Normal, do município de Francisco Alves, com a finalidade de demonstrar a
importância das relações coletivas na construção do Projeto Político Pedagógico
e ressaltar o papel e o compromisso de cada um dos participantes na efetivação
desse documento. Para tanto se fez necessário estudar o tema, por meio de
textos selecionados e, posteriormente, analisá-los, discutir e refletir sobre
questões mais relevantes que se identificassem com as problemáticas da escola.
Este estudo teve como objetivo proporcionar uma fundamentação teórica para
direcionar os trabalhos de construção do Projeto Político Pedagógico. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental que pudesse
orientar os professores na construção e na aplicabilidade do Projeto Político
Pedagógico, como processo contínuo, coletivo e dinâmico. Os resultados
esperados se efetivaram no entendimento do que é principal e secundário para
o processo educativo e, consequentemente, fortalecer novas possibilidades de
práticas educativas e de organização do trabalho pedagógico que possa garantir
a efetivação do Projeto Político Pedagógico e a melhoria da qualidade de ensino.
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Título: RELAÇÕES COLETIVAS NA CONSTRUÇÃO E EFETIVAÇÃO DP
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico – Participação Coletiva Qualidade de Ensino
Resumo: A Legislação Educacional, Lei de Diretrizes e Base Nacional, nº
9394/96 (LDBN), recomenda que a construção do Projeto Político Pedagógico
seja realizada coletivamente. Para que isso se efetive não pode dispensar os
estudos, debates e as reflexões que contribuir para essa construção e também,
para que se estabeleça um conhecimento suficiente que oriente o Projeto Político
Pedagógico. Em vista disso, é preciso estabelecer condições e critérios que
possam orientar o trabalho coletivo. Diante da responsabilidade e do
compromisso que o coletivo escolar deve assumir, justifica-se o motivo de
realizar uma pesquisa sobre como se dá as relações coletivas na construção e
efetivação do Projeto Político Pedagógico. Esse estudo poderá dar um suporte
para compreender os impedimentos que se constituem quando da efetivação de

determinadas ações, sendo assim possível detectar o que é fundamental e
secundário para a objetivação do processo educativo. Esse estudo retoma
discussões e reflexões sobre as ações definidas no documento (PPP). Além
disso, declara a importância que os participantes ocupam na efetivação do
Projeto Político Pedagógico.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLI TEREZINHA ARSEGO PASTRE
ORIENTADOR: Roseli de Fatima Rech Pilonetto
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: FORTALECENDO OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DE SER
PROFESSOR: um ensaio metodológico para um trabalho docente coletivo.
Palavras-chave: Formação de Docentes; Estágio; Teoria e Prática.
Resumo: Este artigo origina-se do trabalho efetivado no Programa de
Desenvolvimento da Educação, PDE – 2010 para um grupo de professores e
alunos do 1º ano do curso de Formação de Docentes – Normal, em Nível Médio
em 2011, no Colégio Estadual Mário de Andrade – Francisco Beltrão/PR.
Mostraremos, neste artigo, a tentativa metodológica de um trabalho coletivo com
professores e alunos do curso citado para o fortalecimento dos sentidos e
significados de ser professor, temática da disciplina de Prática de Ensino –
Estágio para o primeiro ano do curso. Para tal, desenvolvemos um trabalho
metodológico de articulação da ação pedagógica específica do professor da
disciplina de Estágio com a ação docente dos demais professores das disciplinas
do 1º ano do curso. Assim, apresentamos o referencial teórico e os documentos
oficiais que fundamentaram nossas discussões, bem como o trabalho
desenvolvido com os professores e os alunos do curso. Em seguida, destacamos
a implementação pedagógica realizada na instituição de ensino, enfocando o
que cada segmento participante problematizou sobre a temática teoria e prática
e a experiência metodológica de articulação pedagógica voltada à prática
docente do aluno em formação, em que o período de estágio, aliado à formação
em curso, tornou-se um momento de problematizarão da prática pedagógica no
trabalho docente. Encerramos com as considerações do desenvolvimento deste

trabalho no Colégio Estadual Mário de Andrade, além de apresentar as
contribuições enquanto professora do curso. Neste trabalho autores como
Vasquez (2007), Pimenta (1992), (2001), (2005) e (2008), Candau (1988), entre
outros foram suporte para as reflexões sobre a temática.

Produção didático-pedagógica
Título: Fortalecendo os Sentidos e Significados de Ser Professor Pela Relação
de Unidade Entre Teoria e Prática
Palavras-chave: Formação de Docentes; Estágio; Teoria e Prática
Resumo: A efetivação da intervenção pedagógica tem como objetivo fortalecer
os sentidos e significados de ser professor pela relação de unidade entre teoria
e prática. Realizaremos um trabalho metodológico de articulação da ação
pedagógica específica do professor da disciplina de Prática de Formação
(Estágio) com a ação docente dos demais professores das disciplinas do 1º ano
do curso de Formação de Docentes em 2011, através de entrevistas, análise
documental, planejamentos coletivos e discussão da temática teoria e prática. O
trabalho pedagógico far-se-á em três etapas coletivas com professores e alunos
e em momentos distintos. A primeira etapa consiste na socialização do projeto
de pesquisa; Representações da Teoria e Prática, no 1º ano do curso de
Formação de Docentes – Normal, em Nível Médio, em 2011, do Colégio Estadual
Mário de Andrade – Francisco Beltrão, a segunda etapa consiste em reuniões
de planejamento das atividades da Disciplina de Prática de Formação – Estágio
Supervisionado com as demais disciplinas desta turma numa tentativa de
articular a formação teórica das disciplinas voltada a prática docente do aluno
em formação, no sentido de proporcionar que o estágio possa vir a ser um
espaço e um tempo para a problematização da prática pedagógica do trabalho
docente. A terceira etapa consiste de uma avaliação sistemática, mesmo que no
decorrer de todo o processo uma avaliação significativa ocorra constantemente

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLI TEREZINHA MARCOVICZ
ORIENTADOR: Marjorie Bitencourt Emilio Mendes
IES: UEPG

Artigo
Título: O sofrimento oculto – Bullying/Cyberbullying
Palavras-chave: Bullying; Cyberbullying; Violência; Sensibilização; Gestão
Escolar.
Resumo: Este projeto tem por objetivo esclarecer e preparar a comunidade
escolar, para o enfrentamento do fenômeno Bullying e sua mais nova versão o
Cyberbullying, este último com consequências ainda maiores, pois oportuniza o
bullie virtual a ficar no anonimato de seus atos, encorajando-o ainda mais a
cometer crimes, no momento da agressão este não está presente, não vê o mal
que está causando, tornando-o mais insensível, pois os sentimentos de
arrependimento, remorso e empatia deixam de existir e a vítima por sua vez não
tem nenhuma oportunidade de se defender. Nesta direção a operacionalização
teórica e prática deste Projeto de Intervenção Pedagógica, se instaura numa
perspectiva metodológica de sensibilização de todos os sujeitos sociais que
fazem parte da gestão escolar, do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual
Regente Feijó, buscando ressignificar e redesenhar os espaços de convivência
deste ambiente educativo. Considerando o momento atual, há a necessidade
urgente de buscarmos um processo de formação permanente de reflexão frente
as atitudes de preconceito, discriminação e homofobia, que são crescentes no
universo mundial e são muitos os fatores que contribuem para esse quadro.
Combater isso é premente, mas como? Resgatar a Ética, os valores universais,
são atitudes importantes, pois esses conhecimentos falam com profundidade do
ser, não do indivíduo somente, mas do coletivo, do respeito e cuidado com o
outro. Isto é dever da escola e da família. É preciso reagir face a tudo que está
aí, a violência não pode ser banalizada muito menos acreditar que isso é normal.

Produção didático-pedagógica
Título: O sofrimento oculto – Bullying/Cyberbullying
Palavras-chave: Bullying; Cyberbullying; Violência; Sensibilização; Gestão
Escolar.
Resumo: Este projeto tem por objetivo esclarecer e preparar a comunidade
escolar, para o enfrentamento do fenômeno Bullying e sua mais nova versão o
Cyberbullying, este último com consequências ainda maiores, pois oportuniza o
bullie virtual a ficar no anonimato de seus atos, encorajando-o ainda mais a

cometer crimes, no momento da agressão este não está presente, não vê o mal
que está causando, tornando-o mais insensível, pois os sentimentos de
arrependimento, remorso e empatia deixam de existir e a vítima por sua vez não
tem nenhuma oportunidade de se defender. Nesta direção a operacionalização
teórica e prática deste Projeto de Intervenção Pedagógica, se instaura numa
perspectiva metodológica de sensibilização de todos os sujeitos sociais que
fazem parte da gestão escolar, do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual
Regente Feijó, buscando ressignificar e redesenhar os espaços de convivência
deste ambiente educativo. Considerando o momento atual, há a necessidade
urgente de buscarmos um processo de formação permanente de reflexão frente
as atitudes de preconceito, discriminação e homofobia, que são crescentes no
universo mundial e são muitos os fatores que contribuem para esse quadro.
Combater isso é premente, mas como? Resgatar a Ética, os valores universais,
são atitudes importantes, pois esses conhecimentos falam com profundidade do
ser, não do indivíduo somente, mas do coletivo, do respeito e cuidado com o
outro. Isto é dever da escola e da família. É preciso reagir face a tudo que está
aí, a violência não pode ser banalizada muito menos acreditar que isso é normal.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARLY DE MELLO CARVALHO
ORIENTADOR: THAIS BENTO FARIA
IES: UEL
Artigo
Título: Investigando a Escola Estadual do Campo Humberto de Alencar Castelo
Branco
Palavras-chave: Legislação; Diretrizes; Es
Resumo: Este trabalho está pautado em referencial bibliográfico e, sobretudo,
nas discussões em torno da Educação do Campo. Objetiva analisar a realidade
de uma instituição pública: a Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo
Branco. Representativo para esta investigação é que em 2002 a instituição
passou a ser considerada uma Escola do Campo por estar situada em um
pequeno distrito do município de Jandaia do Sul e atender alunos desta
localidade, das vilas rurais, dos sítios e das chácaras pertencentes ao referido

município. Sendo uma Escola do Campo, deve seguir legislação e diretrizes
específicas. Para verificar a concordância entre a prática e os documentos que
regulamentam a mudança para “Escola do Campo”, foram investigados: o
Projeto Político Pedagógico (PPP), a Proposta Pedagógica Curricular (PPC), os
Planos de Trabalho Docente (PTD) e o Regimento Escolar (RE). Além disso, a
comunidade escolar também foi ouvida, para compreender até que ponto sabe
direcionar o trabalho de uma escola intitulada “do Campo”, quais as dificuldades
que possui e traçar estratégias como saná-las. Os resultados da presente
investigação demonstraram que os documentos analisados estavam em
conformidade com as Diretrizes, porém, foram adaptados aos objetivos da
Escola do Campo. Quanto à comunidade, os resultados foram acatados,
discutidos e ajustados.

Produção didático-pedagógica
Título:
Palavras-chave: Escola do Campo; Diretrizes Curriculares da Educação do
Campo; teoria e prática para , a educação campesina.
Resumo:

Este

é

o

resultado

da

investigação,

realizada

pela

professora/pedagoga Marly de Mello carvalho, em seu Projeto/PDE 2010, sobre
a \"Escola de Campo\". Aborda seus objetivos, finalidades, historicidade,
características, proposta pedagógica e as leis que embasam cujo objetivo e
discutir junto à comunidade escolar seus objetivos e fundamentos de uma
\"Escola do Campo\".

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MARTA MATEUS LANDIM
ORIENTADOR: Janira Siqueira Camargo
IES: UEM
Artigo
Título: A Importância da Avaliação Diagnóstica em Língua Portuguesa de
Alunos Ingressantes na 5ª série do Ensino Fundamental como Instrumento para
a Elaboração do Plano de Trabalho Docente.

Palavras-chave: PDE; Avaliação Diagnóstica; Língua Portuguesa; Ensino
Fundamental; Organização do Trabalho Pedagógico.
Resumo: Este artigo faz parte das atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional do Estado do Paraná - PDE/2010 e tem como objetivo analisar e
refletir sobre os resultados da Implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica realizado no Colégio Estadual Serafim França – EFM, em Astorga,
ano de 2010, incluindo o registro das atividades desenvolvidas a partir do Grupo
de Trabalho em Rede - GTR. O projeto iniciou-se com a revisão bibliográfica da
fundamentação teórica do projeto de implementação, bem como acerca do
Projeto Político Pedagógico e Diretrizes Curriculares Estaduais, com vistas a
subsidiar a reflexão da prática pedagógica dos professores bem como da
Importância da Avaliação Diagnóstica em Língua Portuguesa de Alunos
Ingressantes na 5ª série do Ensino Fundamental como Instrumento para a
Elaboração do Plano de Trabalho Docente. Esse trabalho teve como ponto de
partida que a construção do plano de trabalho docente das 5ªs séries tem se
dado de forma diversificada entre os professores do colégio onde trabalho e em
virtude dos baixos índices de rendimento e dificuldades apresentadas por esses
alunos durante o ano letivo. Com a implementação do projeto abrimos novos
caminhos numa perspectiva histórico-crítica e teoria histórico cultural como
subsídio para o trabalho coletivo.

Produção didático-pedagógica
Título: A Importância da Avaliação Diagnóstica em Língua Portuguesa de alunos
Ingressantes na 5ª série do Ensino Fundamental como Instrumento para a
Elaboração do Plano de Trabalho Docente
Palavras-chave:

Avaliação

diagnóstica;

Língua

Portuguesa;

Ensino

Fundamental; Plano de Trabalho Docente; Pedagogia Histórico Cultural.
Resumo: O material apresenta: fundamentação teórica do projeto de
implementação, texto sobre o PPP e DCEs, concepção de desenvolvimento e
aprendizagem de Vigotski e a avaliação, contribuições da teoria histórico-cultural
para a educação, conceito de zona de desenvolvimento proximal segundo Kohl,
pedagogia histórico-crítica, avaliação enquanto mediação, PTD “planejamento”,
os textos estão ligados entre si auxiliando o professor em sua prática
pedagógica. Os objetivos: - Identificar o conhecimento que os alunos

ingressantes na 5ª série possuem, considerando a adequação do plano de
trabalho docente e os conteúdos estruturantes e básicos a serem desenvolvidos
na série. -Adequar o plano de atividade docente aos conteúdos dominados e
elaborados pelos alunos ingressantes na 5ª série na perspectiva da pedagogia
histórico-crítica e teoria cultural expressa no PPP. -Estabelecer ações de
acompanhamento dos alunos para o domínio dos conteúdos estruturantes e os
conteúdos básicos a serem aprendidos na série. Será implementado através de
encontros com: leituras, debates, atividades escritas e questionários. A atividade
acontecerá na forma de curso de extensão sob a coordenação da profª Ms Leila
Pessôa Da Costa com certificação de 32 horas pela UEM.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MAYUMI YABE TERAO
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Artigo
Título:

CONTRIBUIÇÃO

DO

MÉTODO

DAS

BOQUINHAS

PARA

O

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Palavras-chave:

ALFABETIZAÇÃO;

LETRAMENTO;

MÉTODO

DAS

BOQUINHAS
Resumo: No Brasil, a história da alfabetização é marcada por mudanças e
fracassos no processo do ensino-aprendizagem da leitura e escrita. Para que
ocorra a alfabetização é necessário que se desenvolvam simultaneamente as
habilidades específicas da escrita (codificação e decodificação), a relação
fonema e grafema, o sentido e a função da escrita. Uma das finalidades da
escola é efetivar os processos de alfabetização e letramento, organizando uma
prática pedagógica para que os alunos aprendam a ler, escrever e utilizar a
leitura e a escrita em situações cotidianas. Então, faz-se necessário oportunizar
aos futuros professores uma formação inicial acerca da relação entre
alfabetização e letramento. Urge a realização de reflexões sobre as
características desses processos e suas especificidades, pois, além de serem
simultâneos e diferentes, são interdependentes e indissociáveis. Isto requer o
desenvolvimento de habilidades específicas de ler e escrever, por meio de

práticas sociais de leitura e escrita e da mediação do professor, utilizando-se de
diferentes métodos de ensino. Dentre estes, destaca-se o Método das
Boquinhas, por ser um método multissensorial, que trabalha com a associação
fonema/grafema/articulema, reconhecendo-o como um instrumento de apoio
para o ensino da leitura e escrita, e para auxiliar o professor no encaminhamento
do processo de alfabetização.

Produção didático-pedagógica
Título: Contribuições do Método das Boquinhas no processo de alfabetização
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Método das Boquinhas
Resumo: No Brasil, a história da alfabetização é marcada pelo fracasso no
ensino e na aprendizagem da leitura e escrita no início do processo de
escolarização. Para que ocorra a aprendizagem da linguagem escrita é
necessário que se desenvolva, simultaneamente, as habilidades específicas da
escrita, ou seja, a codificação e a decodificação, e se compreenda o ntido e as
finalidades da escrita. A função da escola é de dar condições para que se
efetivem de forma sistematizada os processos de alfabetização e letramento,
organizando uma prática pedagógica que possibilite aos alunos, além de
aprenderem a ler e escrever, compreenderem, interpretarem e utilizarem a leitura
e a escrita nas diversas situações de seu cotidiano. Para tanto, é necessário
promover reflexões sobre: as características e especificidades desses dois
processos que são simultâneos, diferentes, interdependentes e indissociáveis; o
desenvolvimento das habilidades específicas de ler e escrever; as práticas
sociais de leitura e escrita; a mediação do professor no processo de ensinoaprendizagem da linguagem escrita; a utilização de diferentes métodos de
alfabetização. A partir dessas considerações será oportunizado conhecer o
Método

das

Boquinhas,

um

método

multissensorial,

que

associa

fonema/grafema/articulema, como um instrumento de apoio para o ensino da
leitura e escrita.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MIRIAM GARCIA SARI KOVASKI
ORIENTADOR: DANIELLE MARAFON

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: A IMPORTANCIA DO CURRÍCULO
Palavras-chave: atividades; colégio;currículo; educação;escolas.
Resumo: Ao se tentar entender o conceito de currículo, a primeira noção que
surge é a de um rol de conteúdos organizados sequencialmente para facilitar o
processo educativo nas escolas. Por sua vez, o currículo possui junto à literatura
uma variedade de significados, embora possam distinguir-se um dos outros.
Muitos autores se incomodam com as experiências, outros com os conteúdos ou
atividades ou a própria organização curricular, muito embora a realidade descrita
não se modifique. Levando em conta esses aspectos, este artigo tem como
objetivo mostrar a experiência dos professores com relação às atividades
abrangendo: seminários, palestras, debates, entre outros a respeito do assunto.
A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Paulo Leminski com a participação
de alguns professores que deram a sua opinião em relação ao Projeto Político
Pedagógico daquele Colégio. Os professores não têm tempo para se reunirem,
outros acham que o currículo anda desacreditado. Os docentes devem descobrir
estratégias para motivar os alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: A Importancia do Curriculo
Palavras-chave: concepção curricular; reorientação curricular;aprendizagem
Resumo: Através da buscar de significados na reorientação curricular e suas
práticas educativas capacitar pedagogos e professores através de leituras,
estudos, palestras e discussões da concepção curricular, constituindo na escola
espaços educativos que ampliem a aprendizagem, assegurando um lugar de
conhecimento, socialização e construção de cidadania.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MIRIAN APARECIDA MOREIRA CAMARGO
ORIENTADOR: Janira Siqueira Camargo
IES: UEM
Artigo

Título: O PLANO DE AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS DO ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Avaliação Diagnóstica,
Currículo, Aprendizagem.
Resumo: Este artigo apresenta a implementação do projeto “Organização do
Plano de Ação Docente de Química, Física e Biologia a partir da Avaliação
Diagnóstica dos alunos de Ensino Médio de EJA” cujo objetivo foi o de adequar
a metodologia e materiais didáticos – pedagógicos aos alunos do Ensino Médio
do CEEBJA de um município situado na região noroeste do Estado do Paraná a
partir da elaboração do Plano de Ação Docente. Buscou vincular à formação do
professor uma abordagem sociointeracionista, visando o aprofundamento de
seus conhecimentos acerca da Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica.
Percebeu-se ao final do projeto que o grupo nas suas interações demonstrou
conhecimento sobre o assunto abordado e correspondeu aos objetivos
propostos que culminaram na elaboração de um Plano de Ação Docente com
vistas a atender as necessidades e adequar metodologias e materiais didáticos
pedagógicos a essa clientela.

Produção didático-pedagógica
Título: Organização do Plano de Ação Docente de Química, Física e Biologia à
partir da avaliação diagnóstica dos alunos do Ensino Médio da EJA.
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica;Currículo;Plano de Ação Docente
Resumo: Visa a formação continuada do professor reforçando a atualização e
aprofundamento de seus conhecimentos acerca do processo de ensino e
aprendizagem para fundamentar a elaboração de Plano de Ação Docente. Será
implementado de 10/09 á 22/10/2011,através de um curso de extensão.Tem
como objetivo diagnosticar o perfil e os conhecimentos dos alunos do Ensino
Médio do CEEBJA de Colorado nas disciplinas de Química, Física e
Biologia,selecionando conteúdos a serem trabalhados afim de valorizar e ampliar
os saberes vivenciais dos alunos oportunizando a aquisição de conhecimentos
científicos. Após aprofundamento teórico sobre a Proposta Pedagógica na
Perspectiva Histórico-Crítica, materiais didáticos e metodologias serão
desenvolvidos

para

abordagem

dos

conteúdos

selecionados

e

para

reorganização dos planejamentos vinculando sempre o papel do professor como

mediador ,pois isto é de suma importância para o desenvolvimento do aluno no
processo de transmissão do conhecimento sistematizado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: MOISES FERNANDES
ORIENTADOR: sydnei roberto kempa
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO CONSELHO DE CLASSE NA
ATUALIDADE F
Palavras-chave: encaminhamento; escolar; conselho de classe.
Resumo: Este artigo sobre o Conselho de Classe visou estudar um novo
encaminhamento para o seu desenvolvimento no contexto escolar, a
compreensão e fortalecimento desse espaço de debate e de decisão coletiva. É
no Conselho de Classe que se analisa a vida estudantil dos alunos, é nele que
se avalia todo o Projeto Politico Pedagógico da escola, se faz o planejamento de
como trabalhar as dificuldades de aprendizagem dos alunos é um legitimo
espaço de debate e conclusões do trabalho pedagógico da escola. Com esse
estudo foram analisadas algumas atas de Conselho de Classe para
compreendermos como é realizado e darmos um novo encaminhamento sobre
oque não está funcionando e fortalecermos oque está dando certo e ao longo
desse artigo buscamos contribuições de vários estudiosos do tema, de tal forma
para que o Conselho de Classe se torne um espaço democrático de avaliação
do trabalho escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: ARTIGO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO CONSELHO DE CLASSE
NA ATUALIDADE
Palavras-chave:
Resumo: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO CONSELHO DE CLASSE NA
ATUALIDADE FERNANDES, Moisés KEMPA, Sydnei Roberto Resumo Este
artigo da Produção Didático tem a finalidade de estudar o Conselho de Classe e
propor encaminhamentos para refletir a importância desse espaço de debate

junto a toda comunidade escolar. Repensar o espaço do Conselho de Classe é
preciso e urgente para deixá-lo mais participativo e democrático. O sonho de um
dia termos uma escola ideal que possa satisfazer as necessidades de
aprendizagem do cidadão, profissionais capacitados dentro da educação, cada
um desenvolvendo o seu papel em uma escola de qualidade, com ensino de 1º
mundo, devido a isso que se faz necessário fortalecer o Conselho de Classe,
pois essa compreensão tem que passar primeiramente entre os educadores,
essa troca de experiência dentro de sala e fora dela, a troca de informação entre
os colegas educadores, buscando sempre a melhoria e o fortalecimento do
coletivo. Se conseguirmos nos compreender um ao outro entre nós educadores,
com certeza chegará ao âmbito da sala de aula e o aluno sentirá, porque o aluno
é o espelho de seu mestre.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NADIA ZABCZUK
ORIENTADOR: MARCIA MARLENE STENTZLER
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Artigo
Título: A relação entre a Avaliação,(in) disciplina e aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino – aprendizagem; atuação docente; processos
avaliativos.
Resumo: O presente Artigo realizado como trabalho final de processo formativo
do PDE, 2010 tem como propósito mostrar como alternativas simples trazem
resultados significativos para alunos com dificuldades de aprendizagem
enquanto Processo. O Projeto que deu origem a esse Artigo foi desenvolvido
com catorze alunos da 5ª série/6° ano, sendo sete alunas e sete alunos que
apresentavam características compatíveis com defasagem de aprendizagem
nas áreas de leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. A opção por este
tema se deve a ocorrências de alunos com dificuldades de aprendizagem,
atrelado a comportamentos inadequados, manifesto na desatenção e
indisciplina. Temos como Objetivo Geral promover um estudo com base no
processo de ação – reflexão – ação, entre o corpo docente e equipe pedagógica,
focando a aprendizagem desse grupo e alunos, de forma contínua e

interdependente, visando superar as dificuldades vivenciadas, no sexto Ano. São
objetivos específicos: analisar o processo de aprendizagem do aluno e suas
implicações para o pleno desenvolvimento das atividades escolares; observar,
refletir e apontar possibilidades pedagógicas tendo como base a avaliação
realizada e seus efeitos na criança com dificuldades de aprendizagem; e por fim
buscar através do reforço escolar desenvolver hábitos de estudos que permitam
ao aluno ser agente no processo do aprender. Durante essa pesquisa,
trabalhamos de forma complementar a aprendizagem lúdica, usando Metáforas
para ilustrar e facilitar o entendimento e apreensão do conhecimento. Dessa
forma pretendemos que o aluno desperte o gosto pela realização das atividades
relacionadas ao cotidiano escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Ação Reflexão no processo de aprendizagem.
Palavras-chave:
Resumo: A presente Unidade Didática é voltada para alunos da 5ª série do
Ensino Fundamental. Ao ingressarem na referida série muitos alunos
apresentam características compatíveis com defasagem de aprendizagem nas
áreas de leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. Nas demais disciplinas
também há preocupação com a falta de compreensão, interpretação de textos e
organização de atividades. A opção por este tema se deve ao aumento de
ocorrências de alunos com dificuldades de aprendizagem, gerando um
comportamento inadequado. Observou-se que muitos alunos tem dificuldades
de adaptação à nova fase escolar, não adquiriram nos anos anteriores hábitos
de estudo: organização nas tarefas ou e ainda são muito dependentes emocional
e intelectualmente do professor. Não assumem para si a tarefa de estudar e
aprender, não conseguindo realizar as atividades das diversas disciplinas num
tempo mais curto e sem auxílio constante do adulto. O foco será promover a
leitura, interpretação e organização das atividades no cotidiano do aluno, para
isso as estratégias serão diversificadas, tendo sempre em vista a “ Avaliação do
Processo, no próprio processo”, a seu tempo e modo. Serão realizadas aulas
expositivas e dialogadas sobre a aquisição de hábitos de estudos. Também
serão trabalhadas “Metáforas para Crianças”, (Celso Antunes), com objetivo de

facilitar o entendimento dos textos apresentados, preparando o aluno para
estudos posteriores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NADIR BONE SOUZA HONORIO
ORIENTADOR: Fatima Aparecida de Souza Francioli
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Função Social da Escola
Palavras-chave: Função Social da escola. Instâncias Colegiadas. Trabalho
Pedagógico
Resumo: Este texto pretende proporcionar reflexões sobre a Função Social da
Escola e a articulação do trabalho pedagógico entre os diferentes segmentos no
âmbito escolar, com o objetivo de analisar e implementar um trabalho
pedagógico planejado entre profissionais da educação e comunidade escolar.
No geral, o estudo buscou compreender todo o trabalho que tem sido
desenvolvido na escola, qual sua finalidade e quais os resultados alcançados.
Nesse sentido, esse conjunto de ações buscou maneiras de organizar um
processo educativo desafiador, em que o trabalho pedagógico permita ao aluno
participar das atividades propostas e sinta necessidade de permanecer no
espaço escolar, aprendendo os conteúdos essenciais para sua transformação
humana e social. Para tanto, recorremos ao pensamento de estudioso que
analisam o espaço escolar e o complexo movimento desse universo
educacional. Como o fio condutor desse estudo foi a função social da escola,
podemos considerar que a escola necessita ter objetivos bem determinados,
para que possa cumprir o seu papel de socializar o saber sistematizado
promovendo o desenvolvimento intelectual do alunos de maneira que os
emancipe para a vida social

Produção didático-pedagógica
Título: Função Social da Escola.
Palavras-chave: função social -instancia colegiada- pedagogia histórico critica

Resumo: Considerando que as políticas públicas de educação, a partir dos
princípios oriundos do pragmatismo neoliberal, têm provocado mudanças
estruturais na organização do trabalho escolar, podemos constatar que essas
mudanças estão afetando diretamente o processo de ensino e aprendizagem no
que se refere ao esvaziamento dos conteúdos curriculares. O resultado desse
esvaziamento

pode

ser

constatado

no

desenvolvimento das práticas

pedagógicas e nos resultados insignificantes das avaliações dos alunos Dentro
dessa perspectiva busca analisar e implementar na escola um trabalho
pedagógico planejado entre profissionais da educação e comunidade escolar,
que subsidie o real desenvolvimento da função social da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NARA COELHO
ORIENTADOR: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Função Social da Escola Pública e Suas Interfaces
Palavras-chave: Ensino Médio; Função Social; Educação Formal; Escola
Pública;Transformação
Resumo: A escola pública é perpassada por vários enfoques e olhares e, para
cada pensamento, dentro do seu contexto histórico, a escola tem uma razão
distinta para existir. Falar em função social da escola é algo complexo que nos
leva a vários questionamentos e contextos. Diante disso, acreditamos que seria
interessante realizar um trabalho que tem por principio discutir a função social
da escola e a articulação do trabalho pedagógico entre os diferentes segmentos
no âmbito escolar. O trabalho de pesquisa esteve fundamentado na abordagem
da pesquisa-ação. Nesta pesquisa se considera a educação um fenômeno
social, portanto impossível de ser pesquisado dentro de um laboratório ou de
forma isolada e distante de sua ação e influência social. E, permite ao
pesquisador vivenciar seu duplo papel, já que o pesquisador aqui em questão é
concomitantemente um elemento atuante e realizador da pratica que vai
investigar e questionar. O objetivo deste artigo é trazer para reflexão a educação
formal como uma construção social, a escola pública é apresentada como um

bem social. A metodologia, explora os olhares que encontramos na escola e
ousa identificar o que é a função social da escola pública

Produção didático-pedagógica
Título: A Função Social da Escola Pública e suas Interfaces
Palavras-chave: escola pública; educação formal; ensino médio; função social
Resumo: Ao pensarmos o cotidiano escolar e a nossa prática, observamos que
a transmissão pura do conhecimento se tornou obsoleta na escola. Tendo a
certeza que a escola ocupa um papel fundamental no desenvolvimento da
sociedade. Realizamos um trabalho que visa discutir a função social da escola.
Trabalhando a história da educação formal, institucionalizada. É necessário que
se deixe claro que estamos falando do ato de ensinar e aprender
institucionalizado, da educação que tem a intenção consciente e clara de ensinar
o conhecimento elaborado. Discutiremos um pouco sobre a escola pública, quem
é sua clientela, como se deu sua formação. Optou-se por pensar a função da
escola pública tendo o Ensino Médio como eixo norteador já que o mesmo há
décadas vem se digladiando entre a questão propedêutica e profissionalizante.
E ao final dessas discussões estaremos colocando alguns pontos que o nosso
diálogo com alguns autores e sujeitos que estão envolvidos no processo
educacional nos permitiram garimpar como elementos que compõem a Função
Social da Escola Pública. Para realizar o diálogo com os docentes que são o
público central deste caderno temático se construiu espaços aonde os docentes
refletirão sobre suas práticas, momentos esses que foram denominados de
“Pausa para Reflexão”.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEIDE FRASSETTO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Rosane Toebe Zen
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A utilização dos recursos tecnológicos de forma didática no cotidiano da
sala de aula – a Plataforma Moodle como uma possibilidade.

Palavras-chave: Tecnologia e Ensino, Metodologia da Mediação Dialética,
Plataforma Moodle.
Resumo: Este projeto foi desenvolvido a partir do tema a tecnologia a serviço
da educação. Tem como objetivo contribuir com os professores do ensino médio
no sentido de capacitá-los para a utilização da plataforma Moodle para a
postagem de materiais produzidos nas aulas. As atividades de formação estão
fundamentadas no materialismo histórico e utilizam a Metodologia da Mediação
Dialética – MMD. O referencial teórico se embasa nos pressupostos encontrados
em Libâneo; Kuenzer; e Oliveira, Almeida e Arnoni. A Unidade Didática será
realizada em um curso de 32h, com estudos de textos que visam o auxílio no
processo de formação do docente na MMD e na utilização da Plataforma Moodle.

Produção didático-pedagógica
Título: COMO UTILIZAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE FORMA
DIDÁTICA NO COTIDIANO DA SALA DE AULA
Palavras-chave: Tecnologia e Ensino. Metodologia da Mediação Dialética.
Plataforma Moodle.
Resumo: Este projeto foi desenvolvido a partir do tema a tecnologia a serviço
da educação. Tem como objetivo contribuir com os professores do ensino médio
no sentido de capacitá-los para a utilização da plataforma Moodle para a
postagem de materiais produzidos nas aulas. As atividades de formação estão
fundamentadas no materialismo histórico e utilizam a Metodologia da Mediação
Dialética – MMD. O referencial teórico se embasa nos pressupostos encontrados
em Libâneo; Kuenzer; e Oliveira, Almeida e Arnoni. A Unidade Didática será
realizada em um curso de 32h, com estudos de textos que visam o auxílio no
processo de formação do docente na MMD e na utilização da Plataforma Moodle.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEIDE TEREZA ESCALIANTE OTENIO
ORIENTADOR: FABIO ANTONIO GABRIEL
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Avaliação Escolar

Palavras-chave: avaliação; professores; estratégia; reconstrução e ensinoaprendizagem.
Resumo: O presente artigo é resultado da pesquisa realizada no PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE/2012, aplicada no Colégio
Estadual Carlírio Gomes dos Santos – Ensino Fundamental e Médio, com
objetivo de repensar a Avaliação como instrumento orientador fundamental para
que o professor reconheça as diferenças na capacidade de aprender dos
educandos, para poder ajudá-los a superar suas fragilidades e avançar na
aprendizagem. Primeiramente refletiu-se sobre a prática avaliativa aplicada
principalmente nos alunos do curso noturno. Após analisado os dados coletados
através de questionário aplicado para os professores e pedagogos, objetivando
perceber qual a concepção de avaliação, quais os instrumentos avaliativos
utilizados e quais os critérios estabelecidos, apresentou-se os resultados, bem
como as concepções que perpassam os atores envolvidos no processo.
Considerando a política educacional da Rede Pública do Estado do Paraná, a
avaliação requer ainda, um olhar especial para sua verdade função e efetivação.
Assim sendo, procurou-se construir de forma coletiva, instrumentos que atendam
às necessidades de reconstrução do sentido da avaliação e, concomitante a isso
a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A Avaliação e o Desafio da Aprendizagem
Palavras-chave: Avaliação; estratégia; exclusão; professores; ensino e
aprendizagem
Resumo: Nesta unidade didática busca-se alcançar dois objetivos: repensar a
avaliação de aprendizagem; apontar um instrumento orientador fundamental
para que os educadores abandonem a antiga idéia de pensar e utilizar a
avaliação como ferramenta de classificação ameaçada de fracasso escolar e de
exclusão. O desafio é então, fazer da avaliação um verdadeiro instrumento de
acompanhamento permanente, de mediação e de intervenção pedagógica para
melhoria da aprendizagem. Fazer com que os professores estejam cada vez
mais alicerçados para compreender os obstáculos e as resistências às
aprendizagens para avaliar de maneira mais precisa tanto as aquisições quanto
as maneiras de aprender.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEIVA MARIA FRITZEN
ORIENTADOR: Tania Maria Rechia
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: a familía e a escola diante da (in) disciplina escolar
Palavras-chave: Educação; Escola; Família; Indisciplina; Relação professoraluno.
Resumo: O presente artigo apresenta o trabalho desenvolvido sobre os
respectivos papéis da escola e da família diante da indisciplina no âmbito
escolar. O objetivo foi o de contribuir para melhorar com relacionamento entre
professores e alunos em sala de aula. Para tanto optamos, num primeiro
momento, em trabalhar de forma mais incisiva com as famílias, porque
defendemos a ideia de que o relacionamento, a cooperação entre família e
escola pode contribuir substancialmente para a melhoria da comunicação e do
diálogo entre professores e alunos e, possivelmente, melhorar os resultados de
aprendizagem. O trabalho foi implementado no período de julho a dezembro de
2011, no Colégio estadual Eron Domingues- Ensino fundamental, Médio e
Normal, no município de Marechal Cândido Rondon, núcleo de Toledo. A
efetivação do projeto deu-se com pesquisa bibliográfica, associada à pesquisa
empírica por meio de questionários, observações, dinâmicas de grupo, palestras,
estudos de pequenos textos sobre valores, limites e disciplina. As atividades
pedagógicas foram realizadas com as famílias, com os professores e com os
alunos. Com os professores foram levantados os principais problemas que
ocorrem em sala de aula e que interferem nos resultados do processo ensino
aprendizagem e como eles resolvem as situações conflitantes. Com os alunos
efetuou- se um trabalho voltado à discussão da importância de regras, valores e
limites para a melhoria do convívio escolar e sua interferência na aprendizagem.
Com as famílias foram trabalhadas questões relacionadas aos seus papéis na
criação de um ambiente em que os valores como respeito, boa convivência,
responsabilidade sejam vivenciados dia a dia em seus lares.

Produção didático-pedagógica
Título:
Palavras-chave: educação,escoal, indisciplina, família
Resumo: Este trabalho focaliza a relação professor-aluno como uma das formas
para o enfrentamento da indisciplina em sala de aula. O vínculo cotidiano entre
esses dois protagonistas do processo ensinoaprendizagem será discutido e
problematizado com as famílias, os alunos e os professores de duas turmas de
5ª séries: uma matutina e outra vespertina do Colégio Estadual Eron Domingues
de Marechal Cândido Rondon, Paraná, focalizando-se a importância da
comunicação e cooperação entre família e escola. Por meio de uma pesquisa
qualitativa, será diagnosticada e problematizada a interferência da indisciplina
no desempenho do trabalho do professor, utilizando-se questionários e grupos
de trabalho com os três segmentos: famílias, alunos e professores.
Posteriormente, serão reunidos os três grupos para a proposição de ações que
possam melhorar a relação professor-aluno, ressaltando-se a importância da
disciplina para a aprendizagem escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NELMA DAS GRACAS MOLINARI
ORIENTADOR: Nelsi Antonia Pabis
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Trabalho coletivo dos profissionais da educação
Palavras-chave: organização escolar; trabalho coletivo; qualidade
Resumo: Este estudo, de natureza teórica e descritiva faz parte do Projeto de
Intervenção

Pedagógica

realizado

no

Programa

de

Desenvolvimento

Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O objetivo
principal foi pesquisar sobre trabalho coletivo e refletir em conjunto com
professores, pedagogos, diretores e funcionários que atuam no Colégio Estadual
Parigot de Souza, Inácio Martins, sobre a organização do trabalho pedagógico
na escola pública. Para tanto, foram selecionadas leituras de fontes diversas
focando autores que dissertam sobre o tema em questão, como Libâneo, por
exemplo, e vídeos que abordam o tema, o qual foi desenvolvido através de um

grupo de estudo com a participação dos profissionais que trabalham na escola
citada. As conclusões desta pesquisa indicam que o trabalho coletivo na escola
se torna um desafio, pois consiste na integração das atividades desenvolvidas
por professores, pedagogos, diretores e funcionários. Todavia, isso pode ocorrer
através do envolvimento de todos na elaboração e vivência do Projeto Político
Pedagógico da Escola, buscando alternativas para enfrentar as dificuldades que
ocorrem no cotidiano escolar e soluções para se trabalhar em conjunto. A partir
do desenvolvimento de um trabalho coletivo, o objetivo comum deve ser o
desenvolvimento de uma escola democrática visando à formação do aluno,
transformando-o em um homem crítico e consciente de sua cidadania, através
de um ensino público de qualidade.

Produção didático-pedagógica
Título: Trabalho coletivo dos profissionais da educação
Palavras-chave: organização escolar; trabalho coletivo; qualidade
Resumo: O tema desse caderno é a Organização do Trabalho Pedagógico na
escola pública, enfocando o trabalho coletivo dos profissionais da educação
(professores, pedagogos, diretores e funcionários) que atuam no Colégio
Estadual Parigot de Souza, Inácio Martins, através de uma reflexão conjunta
acerca dos acontecimentos diários do referido estabelecimento de ensino. Para
isso, o público alvo serão os profissionais dessa escola, visto que todos têm
importância fundamental no processo de ensino e aprendizagem. No que se
refere à organização escolar, surgiu a necessidade de se estabelecer novas
relações e procedimentos entre os profissionais da educação, a fim de se
repensar a importância dos vários setores que compõe a instituição no sentido
de que se forme um corpo de profissionais capazes de desenvolver um pensar
e um agir mais adequados ao momento histórico em que vivemos. Para tanto,
será proposto aos profissionais desse colégio que se desenvolva um trabalho
coletivo, compartilhando decisões e ações, empenhando-se pela qualidade da
produção em conjunto, visando sempre à melhoria do ensino e aprendizagem,
através de leituras a fontes diversas sobre o assunto, bem como aprofundamento
no que diz respeito aos documentos que orientam o trabalho pedagógico nas
escolas públicas do Paraná e construção de propostas para a efetivação do
trabalho coletivo na escola supracitada.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NELMIRA DE FATIMA DA CUNHA
ORIENTADOR: Marli de Fatima Rodrigues
IES: UEPG
Artigo
Título: Pluralidade dos sujeitos que estudam no CEEBJA Professora Paschoal
Salles Rosa
Palavras-chave: EJA; função social; diversidade; inclusão; andragogia
Resumo: Este artigo tem por finalidade caracterizar a modalidade de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e debater sobre a pluralidade dos sujeitos que
estudam no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
Professor Paschoal Salles Rosa (CEEBJA), da cidade de Ponta Grossa. A
implementação do projeto PDE/2010, foi realizada nas dependências do
CEEBJA. Participaram dos encontros, uma pedagoga e doze professores (as)
do CEEBJA Sede e das Ações Pedagógicas Descentralizadas (APEDs), com o
objetivo de ampliar os encaminhamentos metodológicos que valorizem os
saberes e a história de vida dos alunos e alunas jovens e adultos, caracterizar a
modalidade de EJA, revisar os conceitos de inclusão, andragogia, pluralidade,
diferenças e desigualdades, presentes no contexto escolar. Para efetivar o
projeto optamos em realizar oficinas, através de “rodas de conversas”, conversas
pedagógicas, ou melhor, andragógicas. Os professores demonstraram interesse
pelos temas e trocaram experiências de suas práticas, em sala de aula, o que
enriqueceu os debates, pois discutir a nossa prática deve fazer parte do cotidiano
das escolas, principalmente, das que ofertam a EJA, porque atuam com os
fracassos e as vitórias, com os medos e as incertezas, com as expectativas e
realizações dos (as) cidadãos (as) adolescentes, jovens, adultos e idosos, que
frequentam o CEEBJA Paschoal.

Produção didático-pedagógica
Título: Pluralidade de sujeitos que estudam no CEEBJA Professor Paschoal
Salles Rosa
Palavras-chave: EJA; Inclusão; Andragogia; Pluralidade

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógico (Caderno Temático) tem como
tema norteador a Função Social da Educação de Jovens e Adultos – EJA, em
relação ao processo educacional dos diferentes sujeitos que estudam no Centro
Estadual de Educação Básica Para Jovens e Adultos - CEEBJA Professor
Paschoal Salles Rosa com ênfase no acesso, permanência e conclusão dos
estudos em Nível Médio. Aprofundar os estudos sobre a política de inclusão na
EJA, identificando a pluralidade de sujeitos que estudam no CEEBJA Professor
Paschoal Salles Rosa, será uma das finalidades da Implementação deste
Projeto. Para isso faz-se necessário caracterizar o perfil dos alunos do CEEBJA
Paschoal; identificar os conceitos de inclusão, andragogia, pluralidade,
diferenças e desigualdade, presentes neste contexto escolar; valorizar os
saberes e a história de vida dos alunos e alunas deste estabelecimento de
ensino, através de diferentes encaminhamentos metodológicos. Para viabilizar a
implementação, serão realizadas Oficinas Pedagógicas sobre os temas citados.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEREIDE SIMONELLI MENDES
ORIENTADOR: Analeia Domingues
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: Evasão Escolar no Ensino Médio no Noturno:Reflexões Necessárias.
Palavras-chave: evasão escolar; ensino médio; educação
Resumo: RESUMO: Este artigo é fruto da pesquisa realizada durante o
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O tema evasão escolar foi
escolhido por ser um problema latente nas escolas públicas brasileiras. Todos
os anos um grande contingente de jovens abandonam o ensino médio ao longo
do ano letivo. No Colégio Olavo Bilac situado no município de Peabiru/PR, onde
a pesquisa foi desenvolvida, não tem sido diferente. Ano após ano, os dados
relativos à evasão escolar têm crescido assustadoramente. O que tem levado os
alunos a abandonarem a escola? Com o intuito de responder a essa questão foi
realizada uma pesquisa de campo com alunos, professores, funcionários e pais
de alunos que evadiram e retornaram ao colégio e com alunos que continuavam
evadidos. Empregamos como instrumento para a coleta dos dados a entrevista

semi-estruturada. Os dados da pesquisa nos levam a compreender que as raízes
da evasão escolar estão na difícil realidade sócio-econômica vivida pelos alunos.
Nesse sentido, embora haja boa vontade da escola em resolver este problema,
sozinha esta não consegue, já que as causas da evasão extrapolam os muros
da escola. Acreditamos que, a condição primeira para que esse problema seja
sanado é melhorar as condições materiais das pessoas, sem isso toda tentativa
será em vão.

Produção didático-pedagógica
Título: A evasão escolar no primeiro ano do ensino médio do período noturno:
buscando alternativas.
Palavras-chave: Evasão escolar; Ensino Médio; noturno
Resumo: “A educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo, singular, a humanidade que é produzida historicamente e
coletivamente pelo conjunto de homens” (Saviani 2008, p.13). As Leis vigentes
no país asseguram esse direito ao ensino sistematizado a todos, sendo os
responsáveis: O Estado, Família, Escola e Poder Público. Diante de tais
afirmativas não justifica a evasão escolar nas escolas públicas. Portanto, esse
trabalho tem como objetivo, levantar as causas que contribuem para a evasão
através de pesquisa de campo com pais, alunos, professores, diretores e
funcionários. Após os dados coletados, fazer reflexões com todos os envolvidos,
através de reuniões e grupo de estudo com profissionais que atuam no período,
no sentido de conscientizar a todos da necessidade de provocar mudanças
nessa situação que está preocupando a todos, traçar metas para fazer
enfrentamento ao problema.\"

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA APARECIDA SANCHEZ DE CAMPOS
ORIENTADOR: Juliana Telles Faria Suzuki
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A Internet como Recurso na Aprendizagem dos Alunos
Palavras-chave: Internet; Pesquisa; Aprendizagem

Resumo: O presente artigo apresenta a descrição, apontamentos e reflexões
sobre o trabalho desenvolvido em um colégio da rede pública de ensino do
município de Rancho Alegre, no estado do Paraná, onde se pesquisou a
utilização da Internet na vida escolar dos alunos. Pesquisas sobre o tema têm
demonstrado que as tecnologias são utilizadas na educação como mais um
recurso didático que pode facilitar e contribuir significativamente na
aprendizagem dos alunos. Este trabalho analisa como esta tecnologia é
empregada enquanto ferramenta de ensino. A internet pode ser uma ferramenta
importante no processo de aprendizagem dos alunos, entretanto, é pertinente
questionar como o aluno deve construir seu conhecimento através deste recurso,
para desenvolver ações que atendam suas necessidades de acordo com a sua
realidade, tanto na escola, quanto na sociedade. A pesquisa realizada neste
trabalho oportunizou aos alunos explorarem novos conceitos e novas propostas
de aprendizagem, baseados na interação permanente, na comunicação e na
ação, onde aprofundaram seus conhecimentos de forma criativa e agradável,
através das relações entre a teoria e a prática. Conclui-se, assim, que a Internet
é uma importante aliada no processo de aprendizagem e deve ser considerada
como uma ferramenta capaz de contribuir para a concretização de um ensino
crítico e transformador de qualidade.

Produção didático-pedagógica
Título: A Internet como recurso na aprendizagem dos alunos
Palavras-chave: Internet; Pesquisa; Aprendizagem
Resumo: Analisando a realidade vivenciada no ambiente escolar e observando
as dificuldades encontradas, ainda, pela maioria dos alunos ao se adaptarem ao
uso das tecnologias, principalmente da internet, nota-se a importância de
disponibilizar a esses alunos maiores conhecimentos para que possam
desenvolver e aperfeiçoar habilidades relacionadas a esse tema. Dessa forma,
ao lidar com essa ferramenta, o aluno terá maiores condições de melhor atender
às suas necessidades, utilizando-a no seu dia-a-dia, mudando, assim, sua
maneira de estudar e transformando suas ações e atividades cotidianas. Adquirir
conhecimentos teóricos e práticos que favoreçam o desenvolvimento de suas
atividades diárias, facilitará a comunicação e o relacionamento do aluno com os
colegas e professores através de assuntos mais interessantes e agradáveis,

melhorando, também, a sua aprendizagem, assimilando melhor os conteúdos e
possibilitando um melhor desempenho em sala de aula. Consequentemente,
este aluno irá adquirir mais cultura, melhorando seu modo de viver, de se
relacionar e de aprender. Portanto a elaboração e, posteriormente, a utilização
desse material didático-pedagógico será muito importante para a escola, pois
servirá de subsídio na pesquisa sobre como o uso da internet poderá contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA ARANTES DE CAMPOS
ORIENTADOR: Maria Rita Kaminski Ledesma
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A TRANSIÇÃO DO 5o PARA O 6o ANO, UM DESAFIO A MAIS NA
ESCOLA
Palavras-chave:

PALAVRAS-CHAVE:

Transição;

Ensino

Fundamental;

Educando; Práticas Pedagógicas.
Resumo: Este artigo, na área de Pedagogia, é resultado do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE/PR), aborda a questão da transição dos
alunos do 5o para o 6o ano do Ensino Fundamental. Reflete sobre as
possibilidades

de

ações

pedagógicas

efetivas

diante

dos

problemas

apresentados pelos alunos, demonstra aos professores que atuam neste ano
escolar a necessidade de uma postura diferenciada, uma vez que esta transição
representa uma ruptura e descontinuidade entre as duas etapas, aumentando a
evasão e a repetência. Diante disso, o trabalho objetivou discutir e analisar a
transição da Rede Municipal para a Rede Estadual de Ensino e suas
implicações; a passagem da infância para a adolescência que coincide com esta
fase; a mudança da unidocência para a pluridocência, bem como a subjetividade
da diversidade das práticas pedagógicas surgidas nesse período, resultando em
um momento muito conflituoso para os alunos e seus professores. Foi percebido
que nesta fase há um verdadeiro salto para o desconhecido, porque possuem
muitas expectativas e medos e nem sempre são tratados com o devido cuidado
pela equipe escolar, podendo resultar em sérios comprometimentos futuros.

Docentes capacitados, conscientes, sensíveis e abertos ao diálogo podem
contribuir com a minimização dos conflitos enfrentados nesta transição.

Produção didático-pedagógica
Título: A TRANSIÇÃO DA 4ª PARA A 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,
UM DESAFIO A MAIS NA ESCOLA
Palavras-chave: Transição, ensino fundamental, unidocência/pluridocência, 5ª
série, passagem da 4ª para a 5ª série.
Resumo: Esta pesquisa, na área de Pedagogia, tem como objetivo principal
buscar através de revisão documental bibliográfica, refletir sobre as
possibilidades

de

ações

pedagógicas

efetivas

diante

dos

problemas

apresentados pelos alunos do Ensino Fundamental, na transição da 4ª para a 5ª
série do Colégio Estadual Trajano Grácia. Investigará a transição da Rede
Municipal para a Rede Estadual de ensino e suas implicações; a passagem da
infância para a adolescência que coincide com esta fase; a mudança de
unidocência para a plurodocência, bem como a subjetividade da diversidade das
práticas pedagógicas que surgem nesse período, resultando em um momento
muito conflituoso para os alunos e seus professores. É um verdadeiro salto para
o desconhecido, os alunos nesta fase, possuem muitas expectativas e medos e
nem sempre são tratados com o devido cuidado pela equipe escolar, podendo
resultar em sérios comprometimentos futuros.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA DE FATIMA ARAUJO MARTINS
ORIENTADOR: Cristine Isabel Simao
IES: UEPG
Artigo
Título: O BLOG EDUCATIVO COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO:
UMA PRÁTICA POSSÍVEL
Palavras-chave:

Tecnologias,

Internet,

aperfeiçoamento,

diversidade

metodológica
Resumo: A utilização dos recursos oferecidos através da Internet aos mais
diversos segmentos da sociedade possibilitam um saber cada vez mais

sistematizado, levando à escola novas possibilidades educativas. O trabalho
aqui apresentado foi fruto do projeto desenvolvido com os professores e alunos
do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Edison
Pietrobelli, na cidade de Ponta Grossa, no que se refere ao uso dos recursos
tecnológicos, optou-se por desenvolver Blogs Educativos das disciplinas do
Núcleo Comum da Matriz Curricular do Ensino Fundamental, em momentos
distintos, a fim de propiciar a participação coletiva do grupo envolvido
desenvolvendo-se o espírito de cooperação na realização dos trabalhos,
proporcionando maior aprendizagem e troca de conhecimentos. Conforme
previsto na carga horária dos docentes, é possível a utilização da Hora Atividade
para atualização dos profissionais da Educação, assim para a formação
continuada em horário e ambiente de trabalho aproveitou-se o horário específico
de cada um dos professores envolvidos ou de um grupo, utilizando-se o
laboratório de informática para demonstrar através de atividades práticas, as
diferentes utilidades do computador, bem como do uso da Internet no
aprimoramento da prática pedagógica. A proposta era aproximar cada vez mais
os professores das tecnologias, utilizando-as em suas aulas e reforçando nos
alunos a importância do uso consciente e produtivo das redes sociais e sites de
pesquisas. Após a implementação do projeto na escola, foi possível perceber
que os professores demonstraram maior interesse em aprimorar-se e tornar suas
aulas mais atraentes, despertando consequentemente, maior interesse por parte
dos alunos na busca da autoaprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A Expansão da Educação a Distância Através do Uso da Internet:As
Tecnologias da Informação e Comunicação como recurso didático pedagógico
Palavras-chave: Educação a Distância; computador;internet;qualidade de
ensino;atualização
Resumo: A Educação a Distância (EAD) possibilita aos mais diversos
segmentos da sociedade, o saber sistematizado. Um fator que apresenta
dificuldade nessa modalidade de ensino, é o tempo que pode ser organizado
sistematicamente, ou mesmo o desconhecimento de algumas ferramentas
básicas na internet, para que se efetive o uso desta de forma produtiva, como
material didático pedagógico, junto aos alunos. Pretende-se que, através desse

contato com os professores, seja possível auxiliá-los no uso dessas ferramentas
para produção de materiais, com temas atuais e que despertam o interesse dos
educandos. A Hora Atividade pode ser utilizada para retomada de
conhecimentos já adquiridos e a busca de novos conhecimentos, de diferentes
experiências e novas metodologias. Esse trabalho será desenvolvido com os
professores das disciplinas que aderirem ao projeto, do período da manhã,
equipe pedagógica e diretiva, além dos alunos, que terão a possibilidade de
realizar cursos de idiomas online, entre outros, além de, junto aos professores,
criar um Blog de cada disciplina e mantê-los atualizados, com material que
enriqueça ainda mais o que foi trabalhado em sala de aula. Os profissionais da
escola participarão do projeto por adesão, o que acrescentará uma troca de
experiências entre Professor PDE e docentes da escola e demais participantes.
Educação a Distância; computador;internet;qualidade de ensino;atualização

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA DOS SANTOS STREMEL
ORIENTADOR: MARY SYLVIA MIGUEL FALCAO
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: UMA REFLEXÃO SOBRE CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO E
PRÁTICAS ESCOLARES:uma intenção no coletivo da escola
Palavras-chave: Projeto Político Pedagogico; Concepcoes de Avaliacao;
Práticas-Pedagógicas
Resumo: Este artigo se justifica na medida em que, discute o baixo índice de
desempenho escolar dos alunos nas avaliações. Partindo do pressuposto de
que, a avaliação da aprendizagem, está a serviço de um projeto pedagógico
construtivo, tomando o aluno como um sujeito histórico, é diagnóstica na medida
em que visa a emancipação desse sujeito, e propõe a sua superação no
processo de aprendizagem. (LUCKESE, 2007). Constatou-se que grande parte
dos professores da escola básica, desconhece as concepções da avaliação que
permitem a superação do fracasso escolar. Assim, para dialogar com essas
questões, a metodologia utilizada foi a pesquisa ação, que tem as seguintes
etapas: Diagnóstico da realidade da escola. Na superação do problema,

detectou-se a necessidade de mudança na prática docente de alguns
professores. Portanto, o objetivo deste trabalho foi construir um processo
dialógico e coletivo na escola, com vistas a explicitar os conflitos entre,
concepção e a pratica de avaliação escolar, ensejando intervenções na pratica
pedagógica do educador, instrumentalizando, concepções de avaliação, que
permitam a transformação da visão do sujeito. A avaliação foi cíclica, e se
realizou a cada ação desenvolvida com vistas à correção do processo. Os
resultados

alcançados

demonstram

que

foi

satisfatório,

pois

houve

sensibilização dos professores.

Produção didático-pedagógica
Título: UMA REFLEXÃO SOBRE AS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO E
PRÁTICAS ESCOLARES:uma intenção no coletivo da escola
Palavras-chave: Projeto Político Pedagogico; Concepcoes de Avaliacao;
Praticas Pedagogicas
Resumo: JUSTIFICATIVA: Esta Unidade temática se justifica como um dos
instrumentos a ser utilizado na implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica na Escola que busca a reflexão sobre a Avaliação e as Práticas
Escolares e discute o descompasso entre a teoria e a prática. Destina-se a refletir
junto aos professores em estudo com leituras e reflexões sobre diversas
concepções os problemas relacionados à avaliação e as práticas pedagógicas,
sensibilizando-os com um novo olhar sobre a avaliação, repensando sua prática,
pois o problema que percebemos não está no entendimento que se tem sobre
tais concepções, mas na dificuldade de colocá-las em prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA LEONEL
ORIENTADOR: Edneia Regina Rossi
IES: UEM
Artigo
Título: Função e Atuação do Pedagogo: uma reflexão a partir do Colégio
Estadual Monteiro Lobato

Palavras-chave: Professor Pedagogo; Identidade Profissional; Função e
Atuação
Resumo: Pretende-se que este artigo contribua com a discussão acerca da
identidade profissional do pedagogo, como também com a reflexão de sua
atuação profissional nas escolas públicas paranaenses, em particular no Colégio
Estadual Monteiro Lobato – EFM, do município de Umuarama. Diante das
diversas possibilidades de recorte da temática, optou-se por falar sobre a
construção da identidade profissional do pedagogo a partir da década de 60, com
a publicação da Lei de diretrizes e Bases da Educação, das alterações legais
sofridas neste perfil profissional e as dificuldades de sua efetivação. Para isso,
utilizou-se de referências bibliográfica sobre a temática, da legislação
educacional nacional e paranaense, assim como de relatos de profissionais que
atuam no Colégio Estadual Monteiro Lobato – EFM, do município de Umuarama.
Foram elaborados dois questionários o primeiro direcionado a 05 (cinco)
pedagogos e o segundo a 30 (trinta) docentes. A pesquisa realizada evidenciou
que a grande demanda de atendimento às atividades rotineiras, a falta de outros
profissionais na equipe da gestão escolar tem contribuído para que o pedagogo
assumisse uma “poli-valência” e, ao mesmo tempo, fragilizasse a sua identidade
e atuação profissional.

Produção didático-pedagógica
Título: Função e Atuação do Pedagogo: uma reflexão a partir do Colégo
Estadual Monteiro Lobato
Palavras-chave: Porfessor Pedagogo,Histórico Profissional, Função e Atuação
Resumo: Observando a prática dos pedagogos do colégio, percebe-se que há
vários obstáculos para o desempenho de suas funções. Sendo assim, questionase: Há entendimento entre os pedagogos do que seja realmente sua função?
Como os docentes vêem a prática? O que se espera deste profissional hoje? Na
busca de respostas a essas indagações, foi elaborado este Caderno Pedagógico
composto por textos que apresenta subsídios para compreender melhor a função
e atuação do pedagogo no espaço escolar. Entendemos que, para maior clareza
desses questionamentos, é necessário fazer uma análise histórica da trajetória
do pedagogo, de forma a esclarecer a especificidade de sua função no contexto
escolar, levantando a origem histórica da função/cargo, considerando todos os

documentos legais, refletindo sobre sua atuação no contexto atual, contribuindo
desta maneira para possíveis mudanças e aprimoramento de sua ação
pedagógica no espaço escolar. A nossa intenção é que o pedagogo ocupe o
lugar que é seu por direito e que junto com os outros profissionais envolvidos no
processo ensino aprendizagem possam fazer a diferença, colaborando assim,
para que o colégio cumpra com qualidade a sua função social.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA MARIA DELGADO
ORIENTADOR: Rita de Cassia da Silva Oliveira
IES: UEPG
Artigo
Título: QUEBRAR BARREIRAS HUMANIZANDO O OLHAR DOCENTE NA
EJA: LIMITES E POSSIBILIDADES
Palavras-chave: CEEBJA; Humanização; Reflexão; Autoanálise; Prática
docente.
Resumo: O presente artigo visa relatar resultados da pesquisa junto à Educação
de Jovens e Adultos, na qual se destaca particularidades para a compreensão
dos mecanismos empregados na proposta de intervenção pedagógica,
permitindo fazer proveitosas trocas de experiências, um significativo referencial,
favorecendo o desabrochar da consciência do ser humano com sentimentos de
pertencimento, como a generosidade, a solidariedade, a amizade verdadeira que
exprimem valores essenciais à vida, pois é um processo dinâmico que move e
impulsiona em direção a um ideal. Esses sentimentos de pertencimento ajudam
manter o auto conceito e a motivação desses jovens e adultos, pois estes se
tornam os autores e co-autores do trabalho docente, o que se remete a algumas
análises que nem sempre são visíveis num primeiro olhar. É o que se pretendeu
esclarecer no decorrer da implementação pedagógica do projeto PDE no
CEEBJA Professor Ignácio Alves de Souza Filho, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, no município de Jaguariaíva, Paraná. Para esta pesquisa, foi utilizada a
metodologia da pesquisa-ação, na qual se coletou dados através de entrevistas
com alunos e professores das várias áreas doconhecimento, como também
foram organizados grupos de estudo, com a participação da direção, equipe

pedagógica e os professores para reflexão e discussão das bases teóricometodológicas que nortearam o projeto de intervenção para ajuda no
acompanhamento, desenvolvimento e programação das atividades no decorrer
da implementação.

Produção didático-pedagógica
Título: A HETEROGENEIDADE NA EJA
Palavras-chave: Reflexão - auto análise – prática docente
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) contempla uma diversidade de
alunos que buscam retomar sua trajetória escolar interrompida em algum
momento pelos motivos mais adversos. Para garantir além do ingresso, a
permanência e o sucesso dos alunos nesta modalidade de ensino, é necessário
adequar estratégias de ensino distintas para viabilizar e criar um ambiente
prazeroso, levando os alunos a se sentirem valorizados pelo ambiente escolar.
O objetivo deste trabalho é promover a discussão sobre a necessidade de
reflexão e auto-crítica das práticas pedagógicas utilizadas no contexto escolar e
para isso há a necessidade do professor conhecer as experiências e
expectativas dos alunos da EJA, para melhor orientar o processo de ensinoaprendizagem. Procura-se analisar o contexto social em que a EJA está inserida,
coletando dados através de entrevista com professores e alunos, grupos de
estudo para a produção didático-pedagógica, ofertar espaços em parceria com
professores das diversas áreas para reflexão e debates. Espera-se que ao final
deste trabalho, os professores tenham um novo olhar sobre os alunos,
entendendo e redescobrindo as metodologias da sua docência.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA MARIA DOS SANTOS GOMES
ORIENTADOR: Celso Davi Aoki
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A IMPORTANTE RELAÇÃO ESCOLA VERSUS FAMÍLIA E O
DESEMPENHO ESCOLAR
Palavras-chave: Escola; Família; Desempenho escolar; Inter-relação.

Resumo: O presente trabalho aborda o tema Escola e Família, considerando a
importância da inter-relação entre essas instituições sociais no apoio ao
desempenho escolar de alunos que ingressam na 5ª série ou 6º ano do Ensino
Fundamental. Discutiu-se com a família desses alunos a importância da
participação mais ativa no desempenho escolar dos filhos por meio de reuniões
com leitura de textos, palestras e discussões, seguindo o planejamento adotado
nas estratégias de ação do projeto de implementação que faz parte do PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional) e das discussões propostas no
GTR (Grupo de Trabalho em Rede) com professores da rede pública estadual
paranaense. As propostas se pautaram no questionamento sobre qual é a forma
que a família pode contribuir com a escola, visando à melhoria da qualidade do
ensino e o desempenho escolar de seus filhos. A abordagem metodológica se
deu com uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto, a pesquisa quantitativa
e a pesquisa-ação3 com a participação dos profissionais da escola de
implementação e famílias de alunos da 5ª série ou 6º ano do Colégio Estadual
Marcílio Dias – Ensino Fundamental, Médio e Normal, no Paraná. Como
resultado dos encontros propiciados aos pais/família dos alunos reforça-se a
necessidade da escola criar alternativas para maior envolvimento da família,
oportunizando um ambiente propício e interativo para socializar os assuntos
referentes à educação, mantendo-os informados sobre o processo educativo e
o aproveitamento escolar do filho/aluno. Essas ações, por parte da escola,
podem contribuir para melhorar o processo de desempenho escolar do aluno e
consequentemente a aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: ESCOLA E FAMÍLIA: Relação para a Melhoria do Desempenho Escolar
Palavras-chave: Escola e Família; Integração; Educação; Desempenho
Escolar.
Resumo: A presente Unidade Temática tem como finalidade buscar um ponto
norteador teórico que possibilite maior integração entre Escola e Família, tendo
em vista o que ambas têm em comum: a formação integral do ser humano. Tem
como objetivo refletir com as famílias a necessidade de sua participação junto à
escola na formação do aluno e a importância dessa instituição no processo
educativo. Apresenta como problema de pesquisa investigar: Como tem sido

realizada a mediação entre Escola e Família? De que forma a família pode
contribuir com a escola com vistas à melhoria da qualidade do ensino e do
desempenho escolar de seus filhos? A metodologia proposta é a realização de
encontros com palestras direcionadas aos pais ou responsáveis e o diálogo
acerca das possibilidades de uma integração mais efetiva entre essas
instituições. A referida produção será apresentada nos encontros com a equipe
de direção, pedagógica e professores com o objetivo de subsidiar o
aprofundamento teórico sobre o assunto abordado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA MARIA VASQUES BULLA
ORIENTADOR: Heloisa Toshie Irie Saito
IES: UEM
Artigo
Título: A MÚSICA COMO POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO
Palavras-chave: Educação; Música; Realidade Social e Legião Urbana.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir o uso da música como
possibilidade de desenvolvimento humano. É um estudo referente ao programa
PDE,cuja intervenção foi realizada no município de Japurá, com os alunos do
Ensino Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa. Será discutido, num primeiro
momento, questões sobre os aspectos centrais do Rock brasileiro, na década de
1980, seguido da história da banda Legião Urbana,o perfil e a vida do cantor
Renato Russo e, por último uma análise do processo de implementação.
Pretende-se discutir o emprego da música no viés educativo, para contextualizar
e dar sentido à aprendizagem, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos
e situações pedagógicas concretas, pois acredita-se que a música desempenha
um papel importante na vida das pessoas e dos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: A MÚSICA COM POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Palavras-chave: Música- Banda Legião Urbana - transformação-

Resumo: A música enquanto linguagem de sentimentos torna-se um
instrumento pedagógico enriquecedor para o trabalho em sala de aula.
Acreditamos que atividades com músicas são mais envolventes, por isso podem
prender a atenção dos alunos, atuando como eixo de motivação, facilitando o
processo de ensino-aprendizagem. O presente trabalho tem como objetivo
proporcionar aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa da
cidade de Japurá-Pr o contato com músicas da Banda Legião Urbana, da década
de 1980, para possibilitar um maior desenvolvimento da criticidade, da leitura, da
oralidade e da escrita. O Caderno Pedagógico é constituído de atividades,
através das quais os alunos terão acesso, por meio da leitura e da compreensão,
a uma coletânea de músicas da Banda Legião Urbana que serão utilizadas na
sala de aula durante o processo de implementação do Projeto de Intervenção. O
projeto será aplicado ao segundo e terceiro anos do Ensino Médio no 2º
semestre de 2011. Ao selecionar as oitos músicas da Banda legião Urbana, a
intenção era que os alunos pudessem formular a sua própria opinião a respeito
dos temas abordados, realizando atividades de leituras, debates e reflexão. A
cada música apresentada, utilizaremos um roteiro de atividades para o trabalho
em sala de aula: cópias da letra para ouvir e cantar, leitura silenciosa da música,
apresentação de vídeos clipes, interpretação. Após a correção das atividades de
interpretação, eles serão levados a debates em grupo para refletir sobre as
questões abordadas na letra e observar a temática que cada música apresenta.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NEUSA MARILENE ACHETE LINO
ORIENTADOR: Terezinha Oliveira
IES: UEM
Artigo
Título: Leitura dos Clássicos - Uma proposta de formação continuada para
professores da educação básica.
Palavras-chave: Fundamentação teórica. Leitura. Prática Pedagógica.
Resumo: O texto em pauta aborda a possibilidade da leitura de autores clássicos
enquanto proposta de formação continuada do professor do ensino básico na
escola pública. Apresentamos uma reflexão sobre a importância dos clássicos e

da sua leitura na e para a fundamentação teórica enquanto prática pedagógica
do professor do ensino básico.

Produção didático-pedagógica
Título: Leitura dos Clássicos - Uma proposta de formação continuada para
professores da educação básica.
Palavras-chave: Fundamentação Teórica. Leitura. Prática Pedagógica
Resumo: A proposta de intervenção pedagógica na escola “Leitura dos
Clássicos – Uma proposta de formação continuada para professores da
educação básica”, tem como justificativa o fato de ter por objetivo a reflexão
sobre autores clássicos e suas obras, abrangendo fundamentalmente a questão
da Ética no conhecimento. A implementação dar-se-á por meio de um Curso de
Extensão presencial, totalizando 32 horas, com certificação pela IES (UEM) sob
a coordenação da Professora Doutora Terezinha Oliveira. A estratégia a ser
usada será a de círculos de debates a partir da leitura de textos de autores
clássicos constantes no projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILCE APARECIDA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Ana Aparecida de Oliveira Machado Barby
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Estudo da Proposta Curricular da Escola Especial: Reflexões e Práticas
Palavras-chave: Trabalho Pedagógico, Reflexões e Práticas
Resumo: Este estudo teve por objetivo analisar a proposta pedagógica curricular
da Escola Renascer, do município de Candói, para verificar se a mesma supre
as necessidades educativas dos alunos dessa escola. Enfatiza a urgência de
entender e iniciar um processo de reorganização e adaptação da proposta
curricular para atender, com qualidade, a diversidade dos alunos que
apresentam

necessidades

educacionais

especiais,

em

decorrência

da

deficiência intelectual. Mostra os resultados obtidos e apresenta indicativos de
que os docentes dessa escola necessitam de mais investimentos na formação

docente e que mudanças na proposta pedagógica são necessárias para
subsidiar a prática.

Produção didático-pedagógica
Título: Estudo da Proposta Curricular da Escola Especial: Reflexões e Práticas
Palavras-chave: Currículo,Escola Especial, Reflexões,Práticas
Resumo: Pesquisar este tema é fundamental para compreender como os
docentes da escola especial organizam a sua prática pedagógica e se a mesma
corresponde aos seus anseios e as necessidades pedagógicas dos alunos
especiais. O foco deste estudo será a PPC da escola.O objetivo desta pesquisa
será desenvolver uma pesquisa-ação junto aos professores que possibilite uma
reflexão sobre a Proposta pedagógica curricular da escola. A abordagem
metodológica será a pesquisa-ação e a implementação será através de grupo de
estudos com carga horária de 16 horas distribuídos em 4 encontros com
atividades de leitura, discussão e reflexão de textos sobre o tema.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILDA ROSA FREITAS CASSARO
ORIENTADOR: Maria Terezinha Bellanda Galuch
IES: UEM
Artigo
Título: A LEITURA NOS ANOS INICIAIS: a organização do ensino em foco
Palavras-chave:

Ensino

Fundamental;

Programa

de

Desenvolvimento

Educacional; Leitura; Organização do ensino.
Resumo: Resultados apresentados pelas avaliações nacionais e internacionais,
cuja finalidade é produzir indicadores sobre a qualidade do ensino, têm revelado
que os alunos brasileiros estão concluindo o ensino fundamental, sem
desenvolver as habilidades necessárias para se constituírem como leitores
competentes, condição primeira para o acesso aos bens culturais disponíveis em
seu contexto sócio-cultural. Esta questão nos levou a desenvolver, no Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE), um estudo e proposta de intervenção
pedagógica sobre a organização de atividades de leitura, considerando-se que,
a compreensão, a interpretação e a reflexão são habilidades que podem ser

desenvolvidas no processo de escolarização, tendo em vista ser habilidades
necessárias para apropriação dos conteúdos objetivados sob a forma de textos
escritos. Fundamentamo-nos em autores que defendem a escola como a
instituição responsável por possibilitar às novas gerações o acesso à cultura
universal.

Produção didático-pedagógica
Título: Leitura nos anos iniais: a organização do ensino em foco
Palavras-chave: mediação docente; organização do ensino; leitura e escrita.
Resumo:

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILSEIA APARECIDA DOS SANTOS DONHA
ORIENTADOR: Jose Carlos da Silva
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

REFLETINDO

SOBRE

A

RELAÇÃO

FAMÍLIA/ESCOLA:

UMA

ARTICULAÇÃO POSSÍVEL COM O ACOMPANHAMENTO DOS PAIS
Palavras-chave: Família. Escola. Participação. Reflexão. Educação.
Resumo: O foco deste artigo é discutir sobre a importância da família, em um
trabalho paralelo à escola frente ao desenvolvimento escolar dos filhos,
buscando esclarecer aos pais sua parcela de responsabilidade, para assim
tornar o enisno-aprendizagem mais eficaz. Para a realização do presente artigo,
foi realizado um trabalho “in loco” com os pais dos alunos da 5ª série A, do
Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, através da Intervenção Pedagógica,
bem como troca de experiência com os cursistas do GTR (Grupo de Trabalho
em Rede), onde foram apresentadas sugestões e contribuições para a pesquisa.
A cada dia que passa, presenciamos na escola alunos mais rebeldes e pais mais
distantes, assim, nasce o holocausto da educação. Professores que perdem aos
poucos sua motivação para o trabalho pois a ausência dos pais na vida escolar
torna a educação com poucos caminhos para se chegar a um fim. Sendo assim,
este é o momento de reflexão, pois a escola é o complemento da família e viceversa. Ao final se nos juntarmos podemos fazer da educação um marco muito

importante com a participação dos pais. Esta foi a conclusão que se chegou ao
final da pesquisa, pais e escola devem atuar juntos com pedagogos, professores,
alunos, direção e funcionários, tendo como referencial a dificuldade encontrada
no cotidiano escolar, visando a melhoria da qualidade do ensino.

Produção didático-pedagógica
Título: RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: UMA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL COM
O ACOMPANHAMENTO DOS PAIS
Palavras-chave: Família; Escola; Acompanhamento; Motivação; Educação
Resumo: O objetivo deste trabalho é conscientizar os pais sobre a importância
da família, em um trabalho paralelo à escola frente ao desenvolvimento escolar
de seus filhos, buscando esclarecer aos pais suas parcelas de responsabilidade,
desta forma teremos melhores retornos dos filhos, tornando o enisnoaprendizagem mais eficaz. Vemos nos dias atuais, alunos que vão e vêm das
escolas sem o menor interesse em prendizagem, muito deles não executam
tarefa alguma e estão determinados porque não tem nenhum tipo de
acompanhamento ou incentivo, deixando a desejar além de apresentar
características físicas e psíquicas cada dia mais fora dos padrões. A cada dia
que passa, presenciamos na escola alunos mais rebeldes e pais mais distantes,
assim, nasce o holocausto da educação. Professores que perdem aos poucos
sua motivação para o trabalho pois a ausência dos pais na vida escolar torna a
educação sem caminho para se chegar a um fim. Sendo assim, este é o
momento de reflexão pois a escola é o complemento da família e vice-versa. Se
nos juntarmos podemos fazer da educação um marco muito importante com a
participação dos pais. Desta forma este Desta forma este material procura
subsidiar a prática educativa de pedagogos, professores, direção e funcionários,
tendo como referencial a dificuldade encontrada no cotidiano escolar, bem como
a necessidade de se estabelecer uma participação eferiva da familia na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILZA ANGELA CAVASSIN
ORIENTADOR: MARIA MADSELVA FERREIRA FEIGES
IES: UFPR

Artigo
Título: A importãncia e a valorização do pedagogo na escola pública
Palavras-chave: Educação;Pedagogo;Valorização Profissional
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar subsídios para compreender a
função social do pedagogo a partir de sua trajetória histórico-social, delineando
seu perfil profissional na perspectiva de um Projeto Político Pedagógico
emancipador.

Produção didático-pedagógica
Título: A importância e a valorização do papel do Pedagogo na escola pública.
Palavras-chave: Educação ; Pedagogo ; Valorização
Resumo: Este Caderno Temático tem como tema central o papel do pedagogo
na organização e mediação do trabalho pedagógico da Escola Pública. O
objetivo geral é compreender a função social do pedagogo a partir de sua
trajetória histórico-social para traçar o seu perfil profissional na perspectiva de
um projeto político pedagógico emancipador. A implementação deste Caderno
Temático será efetivada com: reuniões com os pedagogos do estabelecimento
para estudo das atribuições do pedagogo nas perspectivas do Projeto Político
Pedagógico e Regimento Escolar; sessão de estudos referentes às atribuições
previstas no Concurso Público de 2004; entrevista com os pedagogos para
construir suas reais atribuições na escola; participação do Grupo de Trabalho em
rede 2011 da Secretaria de Estado da Educação do Paraná; levantamento do
número de pedagogos concursados e não concursados do município de
Colombo- Paraná, com a finalidade de elaborar o perfil geral do pedagogo.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILZA DA APARECIDA GUIMARAES SANTANA
ORIENTADOR: Clarice Schneider Linhares
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: ENSINO NOTURNO: REALIDADE E PERSPECTIVA DO ENSINO
NOTURNO
Palavras-chave: Ensino noturno, Evasão escolar, resgate.

Resumo: Este artigo tenta elucidar quais as causas que levam o aluno a desistir
de seus estudos, procurando analisar, descrever e compreender a partir da
percepção dos alunos esse problema da educação no país. No intuito de verificar
as causas da evasão escolar, optou-se por uma abordagem qualitativa mediante
as estatísticas compreendidas entre 2005 a 2009, no período noturno, fornecidas
pela secretaria do Colégio Estadual João XXIII – EFMN. As opiniões dos alunos
também foram levadas em consideração através de entrevistas semiestruturadas. Partindo das respostas, verificou-se que esse problema tem muitas
causas distintas, como por exemplo, não basta apenas frequentar a escola, é
preciso atingir níveis de aprendizagem adequados para a sociedade atual, com
currículo que privilegie a integração das disciplinas respeitando as suas
especificidades em cada uma delas e diálogos permanentes para complementar,
questionar, ou ampliar os conhecimentos, carga horária adequada, professores
capacitados, valorizados e estimulados. No entanto, ficou evidente que as
condições socioeconômicas, muitas vezes, conduzem o aluno ao abandono da
escola para se dedicar apenas ao trabalho. Portanto, para conscientizá-los sobre
a importância do estudo e diminuir a evasão escolar no colégio, foram realizadas
atividades como: apresentação, no colégio, dos dados estatísticos referente à
evasão no período de 2005-2009, palestras, filme educativo, mesa redonda e
elaboração de cartazes.

Produção didático-pedagógica
Título: Propostas de Intervenção na Prevenção da evasao escolar no período
noturno
Palavras-chave: evasão escolar; período noturno; educação
Resumo: Esta unidade didática tem a finalidade de propor sugestões para o
problema da evasão escolar no Colégio Estadual João XXIII – Ensino
Fundamental, Médio e Profissionalizante do período noturno. As últimas
estatísticas apontam para índices altos de alunos evadidos nos últimos cinco
anos. Nesta perspectiva, faz-se necessário buscar estratégias para combater ou
pelo menos diminuir a evasão escolar. Diante da pertinência do aluno na escola
haverá a prevenção e a diminuição da violência e da desigualdade social, a qual
está presente em nosso país. O objetivo do projeto é analisar e compreender a
partir da percepção dos educandos e o porquê do grande índice de desistência

nos Ensinos Fundamental e Médio do período noturno nos últimos cinco anos do
Colégio Estadual João XXIII. Serão realizados cinco encontros de agosto até
dezembro de 2011, no período noturno, com três horas de duração cada. Nestes
encontros, serão realizadas palestras sobre a importância do estudo e do
conhecimento, por meio de textos e de vídeos com a finalidade de criar espaços
para o debate, para a criação de cartazes sugerindo alternativas para o combate
da evasão escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NILZA GALVAO
ORIENTADOR: ELSA MIDORI SHIMAZAKI
IES: UEM
Artigo
Título: Alternativas para o ensino da escrita a partir da produção textual.
Palavras-chave: Leitura e escrita; Dificuldades de escrita; Produção textual;
Resumo: Objetivamos apresentar o relato de uma intervenção pedagógica
desenvolvida com alunos de 5ª série/ 6º ano do ensino fundamental do Colégio
Estadual Primo Manfrinato – Ensino Fundamental e Médio, do município de
Cianorte, estado do Paraná. Os sujeitos do estudo frequentam Sala de Apoio à
Aprendizagem, em contra turno ao ensino regular. Trabalhamos alguns recursos
didático-pedagógicos não utilizados em sala de aula, visando minimizar ou sanar
as dificuldades ortográficas e, também, a coerência textual. Para a efetivação do
estudo, aplicamos uma sequência de atividades utilizando diferentes gêneros
textuais, enfatizando a notícia. Escolhemos esse gênero textual por possibilitar
o processo de aprendizagem e o desenvolvimento da escrita, pois as notícias
são textos pequenos e objetivos. As dificuldades desses educandos na
apropriação do conhecimento nos mostram que carecem de metodologias
diferenciadas e atividades lúdicas, pois são eficazes e propõem uma
aprendizagem de forma mais prazerosa. Assim, familiarizam-se com a escrita
convencional e tornam-se usuários competentes da língua. Como resultado
podemos afirmar que dentre os doze alunos que participaram do presente projeto
de intervenção pedagógica, ao término do ano letivo, oito alunos foram

aprovados, dois foram transferidos e dois foram indicados para avaliação
pedagógica e possível encaminhamento à Sala de Recursos.

Produção didático-pedagógica
Título: Jogo: uma alternativa para a apropriação do conhecimento elaborado a
partir de sua produção
Palavras-chave: Dificuldades de escrita; Jogos; Produção textual; Apropriação
do conhecimento.
Resumo: O presente trabalho consiste na produção e utilização de materiais
didáticos diversificados, especialmente o jogo, por ser considerado recurso
didático de grande eficácia. O lúdico é um atrativo para as crianças. Além disso,
os jogos trazem consigo um saber que poderá instigar a curiosidade e a
criatividade dos alunos, direcionando-os para os conteúdos a serem aprendidos,
no caso dessa pesquisa, a escrita. Consiste também em apresentar os mais
variados gêneros textuais que circulam socialmente, para que os alunos tomem
conhecimento. Escolhemos trabalhar com alunos de quinta série que frequentam
sala de apoio à aprendizagem e que apresentam dificuldades de escrita. Tendo
em vista a necessidade de uma metodologia diferenciada para apropriação do
conhecimento por esses alunos, propusemos a trabalhar com o gênero “noticia”
partindo de um trabalho de leitura, escrita e reescrita de texto, organizado por
meio de uma Unidade Didática. Para efetivação do trabalho utilizaremos os
jogos, tais como: quebra-cabeça, cair das letras, palavras cruzadas, tiras de
sílabas, palavras e frases, entre outros. O principal objetivo é o de propor
atividades para a melhoria na qualidade da escrita dos alunos da sala de apoio
à aprendizagem, visando assim superar ou minimizar as dificuldades
apresentadas ao escrever.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: NIVALDO CORREA
ORIENTADOR: Vinicius Furlan
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo

Título: Plano de Trabalho Docente - PTD: controle administrativo ou prática de
reflexão pedagógica?
Palavras-chave: Instrumento; planejamento; mediação, reflexão; planejamento.
Resumo: Este artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Escolar
(PDE/2010) ofertado pelo Governo do Estado do Paraná aos educadores da rede
pública de ensino. A área de estudo volta-se ao planejamento e avaliação e o
objeto pesquisado trata da importância de incutir na prática pedagógica dos
professores e professoras da rede pública de ensino, a percepção de que a
elaboração e o cumprimento do Plano de Trabalho Docente (PTD) se constituem
em atividades essencialmente pedagógicas, em oposição ao entendimento de
que sua elaboração em regra apresenta caráter estritamente burocrático. Para
tanto, tomou-se como público alvo da intervenção pedagógica os docentes do
Colégio Estadual Júlia Wanderley-EFM de Jaboti, estado do Paraná, Núcleo
Regional de Educação de Ibaiti.

Produção didático-pedagógica
Título: Plano de Trabalho Docente - PTD: um novo olhar sobre a descrença de
sua construção.
Palavras-chave: PTD; Instrumento; Planejamento; Mediação; Pedagógico
Resumo: A presente produção pedagógica tem por fim promover a análise
crítica sobre a real necessidade ou não de planejar o ensino, uma vez que os
docentes da rede pública de ensino em sua grande maioria percebem o Plano
de Trabalho Docente - PTD, como uma tarefa meramente burocrática, e portanto,
desprovida de finalidade pedagógica, porém de elaboração obrigatória, por força
dos dispositivos legais que regem as obrigações de todos aqueles que
ingressam no magistério público estadual. Para tanto, buscou-se estruturar este
estudo em três principais vertentes: a primeira trata dos conceitos, das
convergências e divergências entre os termos planejamento de ensino e plano
de trabalho docente, onde se procurou segura fundamentação teórica, através
de autores renomados e de pareceres do próprio pesquisador; a segunda se
reporta ao dever legal de elaboração e cumprimento do plano de trabalho
docente, analisada sob a luz das principais leis que regem o ordenamento
jurídico pátrio; e a terceira busca analisar o modelo de plano de trabalho docente
que tem sido enviado às escolas da rede pública de ensino, pela Secretaria de

Estado da Educação. Por fim, são tecidas algumas considerações, buscando-se
o convencimento do professorado no sentido de compreensão do plano de
trabalho docente como um instrumento de planejamento essencialmente
pedagógico e indispensável à busca da melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OFELIA MIQUELON FREITAS
ORIENTADOR: Edneia Consolin Poli
IES: UEL
Artigo
Título: AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E
FORMAÇÃO SOCIAL NUMA PERSPECTIVA DIALÓGICA
Palavras-chave: Avaliação. Práticas pedagógicas. Democratização da escola
pública.
Resumo: Esse artigo tem a finalidade de apresentar o trabalho desenvolvido
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná, que envolveu
trinta professores do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual Nilo
Cairo-Ensino Fundamental, Médio e Normal em Apucarana. O objetivo da
Implementação foi possibilitar aos professores da escola uma discussão e
reflexão sobre o papel da avaliação como Ação Transformadora, enfocando as
dificuldades encontradas por eles e ações que nortearão o ano letivo de 2012.
Os pressupostos teóricos utilizados possibilitando a compreensão da função
avaliativa dentro do processo de democratização da escola pública, o que
fundamenta teoricamente a prática na formação do cidadão critico, consciente
de seus direitos e deveres. Considerando a função diagnóstica como meio de
obter informações necessárias para possíveis intervenções e reformulações do
processo. Dessa forma possibilitamos a oportunidade de uma avaliação
compatível com a democratização da educação, possibilitando novas ações para
o crescimento e resultados satisfatórios. Esse trabalho retoma a discussão dobre
formas de avaliar e concepções avaliativas. Assim sendo, sabemos que
contribuímos para amenizar as angustias e ansiedades dos professores, sobre
o futuro da educação pública do Estado do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação como instrumento de transformação numa perspectiva
dialógica
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem, Avaliação, Corpo Docente, Aluno
Resumo: Esta produção didática pedagógica tem como intenção problematizar
e refletir com os professores sobre as concepções de avaliação e formas de
avaliar. Nesse sentido pretende-se retomar uma discussão sobre as tendências
pedagógicas, enfocando a avaliação na Tendência Histórico-Critíca ou Critico
Social

dos

Conteúdos.

O

texto

A

Obrigatoriedade

da

Educação

e

Responsabilidade da Avaliação embasa e fortalece a idéia que mostramos no
texto A Democratização da Escola e a Atual Prática da Avaliação tendo a
avaliação como processo de construção do conhecimento e possibilidades
transformadoras. A proposta será desenvolvida em forma de grupo de estudos
com os professores do Ensino Fundamental, Médio e Normal. As etapas desse
trabalho incluem leituras, reflexões, discussões, filmes e palestras sobre a
importância da Avaliação para o sucesso dos educandos. O objetivo é
proporcionar aos professores embasamento teórico que possa contribuir para
melhoria nas suas práticas e na sua atuação como profissional da educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OLGA KEIKO PIOLA
ORIENTADOR: Edmilson Lenardao
IES: UEL
Artigo
Título: FRACASSO ESCOLAR VINCULADO A POSTURA ACADEMICA DOS
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; hábitos de estudo; função social da
escola.
Resumo: Este artigo constitui na busca para orientação aos alunos do Ensino
Médio para aprimorar seus conhecimentos em hábitos de estudo. Tem a
intenção de proporcionar esclarecimentos e reflexões sobre questões básicas
vinculadas ao desempenho acadêmico que são imprescindíveis ao sucesso

escolar do educando e que ele compreenda a função social da escola que é
ensinar e o aluno aprender. A proposta foi desenvolvida em forma de grupos de
estudos com alunos em situação de fracasso escolar, professores e funcionários
da educação do Colégio Estadual Professor Newton Guimarães. No final dos
encontros espera-se que esses estudos contribuam para que os alunos
realmente compreendam que há formas de melhorar sua postura acadêmica
fortalecendo a instituição escolar e sua função social: ensino e aprendizagem e
na construção da cartilha sobre hábitos de estudo, aproveitando as sugestões
existen- tes suprimindo ou acrescentando mais de forma que a mesma venha
contribuir para o desempenho acadêmico dos estudantes.

Produção didático-pedagógica
Título: O FRACASSO ESCOLAR VINCULADO À POSTURA DOS ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Função Social. Hábitos de Estudo. Ensino-Aprendizagem
Resumo: Pretendo construir junto com os alunos do Ensino Médio formas de
melhorar sua postura acadêmica e coletâneas de materiais para confecção de
um manual de Hábitos de Estudo de modo a fortalecer a instituição escolar e sua
função social. Ser cidadão no mundo é ser desafiado comprometer-se,
pesquisadores através de suas produções científicas auxiliam no processo de
compreender o trabalho educacional. Pesquisando juntamente com os alunos,
trabalhando e estudando a fundamentação teórica sobre metodologias de ensino
e os atuais hábitos de estudo.Discutir propostas de bons hábitos com alunos e
professores regulamentado no Projeto Político Pedagógico ,estudo de textos
sobre a especificidades da educação,para que servem as escolas ,assim como
o resgate de orientações dadas aos alunos e acompanhamento das experiências
sobre os hábitos de estudo.Pretendemos operacionalizar estes estudos com 2
formação de Grupos de Estudos na escola e de posse de conhecimentos e
materiais coletados com os alunos produzir a cartilha sobre Hábitos de
Estudos,suprimindo ,fazendo aditivas,permanecendo ou modificando sugestões
já existentes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: OLINDA EVANGELISTA DA SILVA
ORIENTADOR: Darlene Novacov Bogatschov
IES: UEM
Artigo
Título: A concepção democrática da Avaliação como princípio orientador da
Aprendizagem Escolar
Palavras-chave: Concepção Democrática; Avaliação; Aprendizagem Escolar.
Resumo: Ao assumir o desafio de refletir acerca da avaliação da aprendizagem
é importante ampliar os conhecimentos, buscando refletir sobre as concepções
de avaliação numa perspectiva formativa, na tentativa de superar práticas
pedagógicas reprodutivistas e conservadoras respaldadas no senso comum. É
necessário buscar subsídios teórico-práticos que orientem uma reflexão diante
do fazer e do pensar em avaliação, para a tomada de consciência sobre o
significado e natureza desse processo que contribua para o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos numa perspectiva transformadora. Com base nessa
compreensão, observa-se a necessidade de conduzir os docentes à reflexão, ao
estudo e aprofundamento dos conceitos e práticas da avaliação da
aprendizagem escolar na concepção elencada pelas Diretrizes Curriculares para
a Educação Básica – Paraná (2006). Assim, o estudo desse tema visa
desenvolver habilidades e conhecimentos, a fim de que os professores do
Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – Ensino Fundamental e Médio da
cidade de Maringá - Paraná possam estabelecer um cenário em que
aprendizagem, desempenho e avaliação sejam elementos complementares,
tendo como foco a avaliação escolar na sua função diagnóstica, formativa e
somativa. Desta forma, a intenção desta proposta é refletir sobre uma prática
avaliativa que possa contribuir para a superação das dificuldades que interferem
no processo avaliativo, a partir da seguinte indagação: Quais os procedimentos
de avaliação, consoante com a concepção de avaliação proposta pelas DECs –
Paraná, podem cumprir sua função diagnóstica, formativa e somativa? Portanto,
a presente proposta tem como objetivo analisar sobre as concepções e práticas
avaliativas presentes na escola e suas implicações para a melhoria.

Produção didático-pedagógica

Título:

A

concepção

democrática

DA

Avaliação

COMO

PRINCÍPIO

ORIENTADOR da Aprendizagem Escolar
Palavras-chave: Concepção Democrática; Avaliação; Aprendizagem Escolar.
Resumo: Ao assumir o desafio de refletir acerca da avaliação da aprendizagem
é importante ampliar os conhecimentos, buscando refletir sobre as concepções
de avaliação numa perspectiva formativa, na tentativa de superar práticas
pedagógicas reprodutivistas e conservadoras respaldadas no senso comum. É
necessário buscar subsídios teórico-práticos que orientem uma reflexão diante
do fazer e do pensar em avaliação, para a tomada de consciência sobre o
significado e natureza desse processo que contribua para o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos numa perspectiva transformadora. Com base nessa
compreensão, observa-se a necessidade de conduzir os docentes à reflexão, ao
estudo e aprofundamento dos conceitos e práticas da avaliação da
aprendizagem escolar na concepção elencada pelas Diretrizes Curriculares para
a Educação Básica – Paraná (2006). Assim, o estudo desse tema visa
desenvolver habilidades e conhecimentos, a fim de que os professores do
Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – Ensino Fundamental e Médio da
cidade de Maringá - Paraná possam estabelecer um cenário em que
aprendizagem, desempenho e avaliação sejam elementos complementares,
tendo como foco a avaliação escolar na sua função diagnóstica, formativa e
somativa. Desta forma, a intenção desta proposta é refletir sobre uma prática
avaliativa que possa contribuir para a superação das dificuldades que interferem
no processo avaliativo, a partir da seguinte indagação: Quais os procedimentos
de avaliação, consoante com a concepção de avaliação proposta pelas DECs –
Paraná, podem cumprir sua função diagnóstica, formativa e somativa? Portanto,
a presente proposta tem como objetivo analisar sobre as concepções e práticas
avaliativas presentes na escola e suas implicações para a melhoria.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OLINDA VIRGINIA DE CAIRES AFONSO
ORIENTADOR: Gisele Brandelero Camargo Pires
IES: UEPG
Artigo

Título: REFLETINDO COM OS PAIS: Temas emergentes uma proposta de
interação
Palavras-chave: Participação; escola; família; adolescência; aprendizagem
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos no
trabalho realizado com os pais, alunos e professores da 5ª. Série (6º. Ano)
quanto à reflexão de temas emergentes da adolescência na comunidade escolar,
considerando

a

participação

efetiva

dos

pais

ou

responsáveis

no

acompanhamento da aprendizagem escolar, assim como refletir sobre os temas
emergentes da adolescência, tais como: sexualidade, violência e drogas. O
trabalho realizado foi o primeiro passo em busca do resgate família-escola, tendo
em vista que estas duas instituições estão presente na vida de todas as pessoas
é e a partir delas que as crianças e os adolescentes começam a perceber e
conhecer o mundo e passam a olha-lo de forma diferente, sendo assim se faz
necessário que estas duas instituições busquem ações de forma integradas e
coerentes para uma melhoria na qualidade do ensino e também na qualidade
dos relacionamentos familiares e interpessoais.

Produção didático-pedagógica
Título: REFLETINDO COM OS PAIS: Temas emergentes uma proposta de
interação
Palavras-chave: Interação; Reflexão; Escola; Família.
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo registrar de forma ordenada os
assuntos relevantes que serão trabalhados com os pais ou responsáveis,
professores e alunos (as) das 5ª séries (6º ano) quanto ao acompanhamento da
aprendizagem escolar e refletir sobre os temas emergentes da adolescência, tais
como: sexualidade, violência e drogas. Espera-se que este trabalho seja o
primeiro passo em busca do resgate família-escola, tendo em vist que essas
duas instituições estão presentes na grande maioria da vida das pessoas e é à
partir delas que as crianças e adolescentes começam a perceber e conhecer o
mundo, passam a olhá-lo de forma diferente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OSMARINA DA SILVA CARNIEL CAVALCANTE

ORIENTADOR: Flavio Donizete Batista
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Conselho de classe: Espaço participativo de análise,reflexão e avaliação
do trabalho pedagógico.
Palavras-chave: Conselho de Classe;Avaliação; aprendizagem
Resumo: O eixo central deste artigo é o conselho de classe tendo como ponto
de partida a análise, discussão e avaliação do aproveitamento dos alunos na sua
subjetividade e de toda a turma da classe, proporcionando um trabalho centrado
e fundamentado na construção do conhecimento no espaço escolar. O conselho
de classe participativo estimula o diálogo, fortalece o senso crítico,e ajuda os
alunos e professores a buscarem mudanças no processo pedagógico. Tendo
como objetivo básico analisar e compreender a concepção do conselho de
classe, bem como sua organização e realização na escola. Entende-se o
conselho de classe como um momento importante da avaliação do trabalho
pedagógico e do aluno, refletindo sobre o rendimento do aluno e seu crescimento
intelectual. Entretanto,encontramos dificuldades,principalmente pela falta de
entendimento de seus objetivos por parte dos próprios professores. Analisar e
compreender a prática do conselho de classe nas escolas e propor alternativas
de mudanças são objetivos desse trabalho, em vistas a torná-lo um espaço
propício para a reflexão sobre a ação pedagógica, contribuindo para que haja
realmente um processo de ensino e aprendizagem. A discussão será feita a partir
da legislação do conselho de classe e de como são compreendidos pelos
professores,influenciando diretamente a forma como acontecem no ambiente de
uma escola de ensino fundamental, médio e EJA específica.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: espaço participativo de análise, reflexão e avaliação
do trabalho pedagógico.
Palavras-chave: Conselho de Classe; Avaliação; Ensino e Aprendizagem.
Resumo: A educação inserida na historia sofre as transformações históricas
mais ao mesmo tempo transformam, afetando a organização da escola e, com
ela, os professores, os alunos e todos os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem. Torna-se necessário repensar nossas práticas pedagógicas

buscando Analisar e compreender a prática dos Conselhos de Classe nas
escolas, propondo alternativas de mudanças, tornando-o um espaço de reflexão
sobre a ação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Todas as
estratégias de ações dentro da escola devem favorecer o processo de ensino
aprendizagem, que se constitui no objetivo principal da escola..

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: OSVALDO INACIO SIMON
ORIENTADOR: Paulino Jose Orso
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A EDUCAÇÃO NO DECORRER DA HISTÓRIA
Palavras-chave: \"História\"; \"História da educação\"; \"Educação no Brasil\".
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão panorâmica de toda
a história da educação. A história está relacionada com a vida das pessoas,
desde os assuntos mais corriqueiros, até os de maior relevância, que no
transcorrer do tempo se tornaram história. Estudá-la é importante para entender
o passado, compreender o presente e prever possíveis tendências para o futuro.
Paralelamente, ocorre a História da Educação. Na antiguidade, estava
relacionada com a vida e para a vida. Sempre fez parte dos costumes, ritos e
mitos, necessários à sobrevivência das pessoas. Ao se transformar, o homem
precisou educar de forma mais específica, iniciando pelos sofistas, dando
sequência pelos filósofos clássicos. No decorrer da Idade Média, a Igreja
Católica se encarregou de educar segundo seus interesses. Na Idade Moderna,
os professores foram encarregados pela educação. No Brasil, a educação
começou com a vinda do povo português. Em 1549 chegaram os padres jesuítas
e introduziram a educação, ensinando e catequizando os nativos e filhos dos
colonos. A partir de l599, seu objetivo era preparar a classe dominante e futuros
missionários. Com a vinda da Família Real Portuguesa, passou a preparar
funcionários e dirigentes da agricultura. A partir da Independência, preparar a
elite para dirigir o país. A História da Educação do Brasil sofreu interferência das
tendências pedagógicas, em vigor no mundo e no Brasil como a Pedagogia
Tradicional, Nova, Tendência Tecnicista, a Pedagogia Histórico-Crítica, sempre

respaldada em Leis, como 4.024/61, 5.692/71, a atual 9.394/96, a qual busca
direcionar a educação de acordo com os interesses da política do Brasil.

Produção didático-pedagógica
Título: A Educação no Decorrer da História
Palavras-chave: “História”, “História da educação”, “educação Jesuítica”,”
Tendências Pedagógicas”
Resumo: RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão
panorâmica de toda a História da Educação. A História está relacionada com a
vida das pessoas, desde os assuntos mais corriquieros, até os de maior
relevância, no transcorrer do tempo se tornaram história. Estudá-la é importante
para entender o passado, compreender o presente e prever possíveis tendências
para o futuro. Paralelamente, ocorre a História da Educação. Na antiguidade,
estava relacionada com a vida e para a vida. Sempre fez parte dos costumes,
ritos e mitos, necessários à sobrevivência das pessoas. Ao se transformar, o
homem precisou educar de forma mais específica, iniciando pelos sofistas,
dando sequência pelos filósofos clássicos. No decorrer da Idade Média, a Igreja
Católica se encarregou de educar segundo seus interesses. Na Idade Moderna,
os professores foram encarregados pela educação. No Brasil, a educação
começou com a vinda do povo português. Em 1549 chegaram os padres jesuítas
e introduziram a educação, ensinando e catequizando os nativos e filhos dos
colonos. A partir de l599, seu objetivo era preparar a classe dominante e futuros
missionários. Com a vinda da Família Real Portuguesa, passou a preparar
funcionários e dirigentes da agricultura. Depois da Independência, preparar a
elite para dirigir o país. A História da Educação do Brasil sofreu interferência das
tendências pedagógicas, em vigor no mundo e no Brasil como a Pedagogia
Tradicional, Nova, Tendência Tecnicista, a Pedagogia Histórico-Crítica, sempre
respaldada em Leis, como 4.024/61, 5.692/71, a atual 9.394/96, a qual busca
direcionar a educação de acordo com os interesses da política do

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PALMIRA LANZNASTER DIAS
ORIENTADOR: Jose Joaquim Pereira Melo

IES: UEM
Artigo
Título: Conselho de Classe Participativo: um Espaço para Reflexão Pedagógica
Palavras-chave: Participativo; Avaliação; Ensino-aprendizagem.
Resumo: Este texto tem como proposta abordar o Conselho de Classe como um
espaço em que os docentes opinam sobre suas impressões referentes aos
alunos, é um momento de reflexão e discussão da prática pedagógica e
avaliação coletiva, que possibilita reorganizar o ensino quando necessário. O
objetivo foi pensar no Conselho de Classe como uma via da gestão democrática
que dá possibilidades aos participantes de decidir coletivamente, as práticas a
serem tomadas para cada ocasião. É um instrumento de possibilidades
transformadoras da escola, capaz de superar as relações fragmentadas, se
realiza por meio de uma avaliação diagnóstica, possibilitando a construção
conjunta do processo ensino e aprendizagem, para que se possa refletir a ação
e a realização da proposta pedagógica da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe Participativo, um caminho para o sucesso do ensino
e da aprendizagem.
Palavras-chave: Conselho de classe participativo; ensino e aprendizagem;
caminho; sucesso.
Resumo: Este trabalho justifica-se em investigar as possibilidades de um
melhoramento nas funções atribuídas ao Conselho de Classe, com a finalidade
de melhorar cada vez mais a organização da aprendizagem de nossos alunos.
Promover um Conselho de Classe Participativo faz com que professores, alunos
e equipe diretiva estejam envolvidos em um processo de potencialização das
práticas escolares. Na maioria das escolas os Conselhos de Classe são
realizados de maneira tradicional, essas reuniões ficam presas aos problemas
de notas e comportamento, aprovação e reprovação. Com o trabalho
colaborativo das partes que compõem o Conselho de Classe Participativo pode
favorecer um espaço de reflexão coletiva possibilitando a tomada de decisão
para um novo fazer pedagógico. Analisar a sistemática dos Conselhos de Classe
e a contribuição do Conselho de Classe Participativo para a melhoria das
práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem é o objetivo principal deste

trabalho utilizando-se de metodologias como: leituras, reflexões, análise,
debates discussões e elaboração de materiais que venham contribuir com o
trabalho do professor melhorando assim o ensino e a aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PALMIRA VALGAS
ORIENTADOR: Priscila Larocca
IES: UEPG
Artigo
Título: TV MULTIMÍDIA E LABOTATÓRIO DO PARANÁ DIGITAL: limites e
possibilidades de mediação na prática pedagógica
Palavras-chave: tecnologia na educação; prática pedagógica; ensino.
Resumo: O presente artigo apresenta um breve histórico do processo de
inserção da tecnologia na educação brasileira e nas escolas públicas
paranaenses. A parceria do MEC com os governos estaduais proporcionou a
Secretaria de Educação do Estado do Paraná elaborar e operacionalizar
projetos, equipando as escolas com Laboratórios de Informática através do
Programa Paraná Digital, oportunizando professores e alunos o acesso a
internet e ao Portal Educacional Dia-a-dia Educação, equipando todas as salas
de aula com televisores Multimídia e distribuindo um pendrive para cada
professor, visando facilitar a aprendizagem e melhorar a qualidade do ensino.
Este artigo pretende refletir/analisar a experiência pedagógica sobre o uso do
Laboratório do PRD e da TV Multimídia pelos professores de uma escola pública
estadual de Ponta Grossa e avaliar possibilidades e limites encontrados na
mediação pedagógica com o uso dessas tecnologias. A pesquisa exploratória
com o corpo docente por meio de um questionário semiestruturado constatou
que os professores consideram inviável o trabalho com os alunos no Laboratório
do PRD, devido o número insuficiente de computadores e a falta de um
laboratorista para assessorar o professor nas questões técnicas. A intervenção
pedagógica objetivou instrumentalizar o professor para o uso da TV Multimídia
de forma a contribuir para ampliar as possibilidades didáticas de ensinar e de
aprender. Proporcionou, segundo relatos das participantes, maior agilidade
quanto ao uso da tecnologia, mais segurança e consequentemente maior

enriquecimento da prática pedagógica favorecendo a ampliação da visão de
mundo do aluno. Ao professor cabe a orientação e a mediação pedagógica para
que o conteúdo seja significativamente aprendido.

Produção didático-pedagógica
Título: Caderno Temático TV Multimídia e Laboratório do Paraná Digital: limites
e possibilidades de mediação na prática pedagógica
Palavras-chave: prática pedagógica; tecnologias na educação; inovação
Resumo: O advento da tecnologia trouxe mudanças profundas nas maneiras de
pensar na sociedade e isso vem se refletindo diretamente na educação. A escola
se equipou com aparatos tecnológicos visando facilitar a aprendizagem e
melhorar a qualidade de ensino. No entanto, ainda há muito que se avançar na
questão de procedimentos metodológicos

adequados

que modifiquem

substancialmente o ensinar e o aprender. Isso implica em disposição para mudar
e para modificar a prática pedagógica. Diante dessa realidade como contribuir
efetivamente com o professor no uso da TV Pen Drive e do Laboratório Paraná
Digital de forma inovadora e criativa? Como fazer com que os recursos
tecnológicos participem de uma prática pedagógica flexível, transformadora,
segura e competente? Busca-se realizar uma pesquisa com os professores da
Escola Estadual Medalha Milagrosa – Ensino Fundamental, por meio de um
questionamento semi-estruturado, de uma coleta e análise de dados sobre
dificuldades, avanços e possibilidades da tecnologia na educação. Sendo assim,
pretendese contribuir para a diversificação das formas de organização do
trabalho pedagógico orientando e divulgando as experiências exitosas com o uso
das tecnologias educacionais a partir da elaboração de uma Unidade Didática
contendo texto de fundamentação teórica e prática acerca do uso da TV Pendrive
e do Laboratório Paraná Digital.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PATRICIA BESSON MORGAN
ORIENTADOR: Paulino Jose Orso
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: Experiências do Aprender: Dilemas atuais sobre a tarefa de casa.
Palavras-chave:
Resumo:

Produção didático-pedagógica
Título: Experiências do Aprender:Dilemas atuais sobre a tarefa de casa
Palavras-chave: Tarefas-de-casa; educação;estudo
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo construir reflexões a respeito
das dificuldades que envolvem a realização da tarefa de casa. Buscaremos
entender as relações de aprendizagem com a convivência, as estruturas sociais
e escolares decorrentes das mudanças que vem acontecendo e que refletem
diretamente na problemática que envolvem educadores, educandos e familiares
no processo de ensino e aprendizagem. Pretendo auxiliar, orientar os familiares
na condução e acompanhamento dos educandos na execução da tarefa de casa.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PATRICIA MARA DE SOUZA
ORIENTADOR: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

RESSIGNIFICANDO

A

RELAÇÃO

PROFESSOR

E

ALUNOS:

POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO COM FOCO NA COGNIÇÃO E NO
AFETO
Palavras-chave: Relação professor-aluno;Cognição; Afeto; Aprendizagem
Resumo: Presenciam-se constantemente nas escolas, situações geradoras de
conflitos entre professores e alunos, que se manifestam em sala de aula e se
refletem negativamente sobre o processo ensino–aprendizagem, resultando
frequentemente em fracasso escolar. As indagações que permeiam a temática
em tela são: como se processa a relação entre professor e alunos e as suas
possíveis consequências para a aprendizagem? A junção entre as dimensões
afetivas e cognitivas podem interferir no desenvolvimento integral do aluno,
favorecendo uma aprendizagem mais significativa? Estas entre outras questões,
vivenciadas no espaço escolar, no cotidiano da relação entre professor e alunos,

mobilizaram-nos a realização de um Projeto de Intervenção, através do qual,
buscaram-se respostas, não simplistas, mas com as necessidades que a
realidade escolar requer e espera. Neste artigo, pretendeu-se abordar questões
referentes à relação entre professor e aluno e suas possíveis implicações no
processo de ensino e aprendizagem, destacando-se a unidade cognição-afeto,
como aspectos indissociáveis dentro de uma proposta de educação
humanizada, relatando as pesquisas realizadas e implementação do projeto na
escola. Essa análise tem a intenção de sensibilizar educadores no que tange as
suas práticas educativas no cotidiano escolar, traduzindo-se em momentos de
reflexão e debates sobre tais práticas, subsidiadas por teóricos conceituados,
respeitando suas concepções teóricas divergentes, proporcionando o diálogo
entre teorias e fatos, enfocando suas relevantes contribuições para a educação
no que se refere à relação entre o professor e aluno, com foco nos elementos
afetivos e cognitivos que direcionam possibilidades de aprendizagem
significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: Ressignificando a relação professor e alunos: uma reflexão sobre as
possibilidades de compreensão que permeiam essa complexa relação, com foco
na unidade cognição-afeto
Palavras-chave: \'\' professor-aluno\'\'; \'\'cognição-afeto\'\'; \'\'aprendizagem\'\'
Resumo: As análises tecidas neste artigo propõem uma reflexão sobre as
interações que se dão no ambiente escolar, entre os envolvidos no processo
pedagógico: professor e aluno. Rever atitudes e posturas nas práticas
educativas, não é tarefa fácil, requer acima de tudo, compromisso, ao confrontar
teorias e fatos, buscando a articulação entre ambos, traduzindo-se em novas
ações, em novas aprendizagens. A educação se encontra intrínseca ao processo
de humanização do homem, na qual se pensa a formação integral do ser
humano, destacando-se a escola em seu papel principal, não apenas como
transmissora dos conteúdos científicos prontos e acabados, mas que está em
constante transformação, como a sociedade em que vivemos. A escola é
chamada a cumprir a sua responsabilidade de formadora de opinião,
possibilitando aos alunos, novos desafios na construção de conhecimentos
ímpares, entre eles: cidadania, valores éticos, justiça e respeito às diferenças,

bem como a possibilidade de criar e se encantar com suas descobertas. A busca
por esta sensibilização se aporta essencialmente através da escola, em suas
relações interpessoais que se consolidam em aprendizagens, se efetivando para
além de transmissora do conhecimento. Este mundo contemporâneo se
apresenta repleto de contradições, em constantes mudanças, no qual as
informações estão ao alcance de todos, portanto é imprescindível a
humanização pelas vias da educação. . O mote principal é o conhecimento, que
pode transformar uma pessoa, um grupo, uma sociedade, partindo do ponto em
que se traduz em conhecimento afetivo, unindo cognição e afeto, resultando em
aprendizagens e relações mais significativas. Sensibilizar para educar. Educar
para transformar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PATRICIA XAVIER KUSTER
ORIENTADOR: Angelo Ricardo de Souza
IES: UFPR
Artigo
Título: Função social da Escola: a participação das famílias na perspectiva dos
professores
Palavras-chave: Participação;escola;família;gestão democrática
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões sobre a função social da escola
e a participação das famílias na perspectiva dos professores do ensino
fundamental de uma escola pública do Estado do Paraná sendo motivada pela
constatação nos conselhos de classe e reuniões pedagógicas de que frente aos
resultados insatisfatórios dos alunos os professores reclamam sobre a pouca
participação das famílias no acompanhamento escolar dos filhos. Pelas
considerações teóricas, foi possível constatar que a escola e a família,
desempenham um papel formador. Assim, a aproximação entre estas duas
instituições favorecem ações complementares e significativas de aprendizagem.
Os dados foram coletados através da análise documental, aplicação de dinâmica
e questionário semiestruturado aos docentes do ensino fundamental. A reflexão
coletiva possibilitou aos profissionais rever o conceito de participação e sugerir
ações a serem implementadas pela Escola para ampliar a participação das

famílias através das instâncias colegiadas fortalecendo o princípio de gestão
democrática.

Produção didático-pedagógica
Título: A Função Social da Escola: A participação das famílias no contexto
escolar.
Palavras-chave: Função Social da Escola; Participação das Famílias; Gestão
Democrática.
Resumo: É função da escola proporcionar condições político-pedagógicas para
o desenvolvimento do aluno, ajudando-o a compreender a realidade do ponto de
vista dos processos históricos e nela atuar . No entanto, no processo educacional
nem sempre tudo ocorre como o previsto, muitas vezes os professores se
deparam com as dificuldades de desempenho e/ou disciplinares dos alunos que
dificultam atingir os resultados desejados. Quando as expectativas de
aprendizagem dos alunos não são atingidas a Escola busca com a família formas
de solução objetivando à melhor aprendizagem dos mesmos. Nesta perspectiva,
o tema foi escolhido porque entendemos que os professores têm o papel de
proporcionar
aprendizagens

aos

alunos

significativas,

os

conhecimentos
porém

cabe

a

elaborados

promovendo

família

interesse

o

e

acompanhamento pelo processo educacional dos filhos. A temática é
apresentada em duas seções: A Função Social da Escola e a contribuição das
famílias e sobre a Gestão Democrática e a participação das famílias. Este estudo
não tem a pretensão de dar conta da totalidade das questões teóricas, mas
intenta contribuir com a escola promovendo reflexões e aprofundamento para
que os professores possam especificar as suas expectativas quanto a
participação das famílias, ampliando a compreensão sobre os aspectos
históricos e sociais envolvidos nesta relação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: PERSIDIA PEREIRA
ORIENTADOR: Maria Antonia de Souza
IES: UEPG
Artigo

Título: As diferenças culturais no contexto escolar e a organização do trabalho
pedagógico
Palavras-chave: Palavras-chave: cultura; diferenças; escola pública; jovens.
Resumo: Resumo Devido à expansão das cidades e o crescimento demográfico
surgem as vilas e bairros. Com a obrigatoriedade da educação para todos houve
o aumento da população escolar, surgindo a necessidade da construção de
Grupos Escolares em bairros, vilas e no centro da cidade, o Ginásio, hoje
Colégio. Esse fenômeno acarreta a entrada de alunos no Ensino Médio
provenientes de vilas e bairros, trazendo para a escola a riqueza de diversidade
sociocultural, uma riqueza de ideias, comportamentos, e diversidade. O principal
objetivo deste trabalho é demonstrar uma ação realizada na escola com o intuito
de acolher os alunos para que esses ao chegarem ao Colégio sintam-se
inseridos e obtenham sucesso nos estudos. Buscou-se, portanto, a inserção dos
alunos no ambiente social escolar para que ocorra uma real interação entre eles
e desta forma alcancem seus objetivos. A metodologia utilizada teve início com
o levantamento da procedência dos alunos através da ficha de matrícula,
seguida de entrevistas e conversas informais com professores e alunos. Tratouse do fazer uso das técnicas da pesquisa qualitativa, com o intuito de revelar as
diferenças culturais na escola e o como os professores e coordenadores
pedagógicos pensam tal realidade. Concluiu-se ao final das atividades
realizadas com os alunos que, se a escola é um espaço de socialização, é
necessário estimular ao máximo a convivência e o respeito às diferenças
existentes em seu interior.

Produção didático-pedagógica
Título: As diferenças culturais no contexto escolar e a organização do trabalho
pedagógico.
Palavras-chave: Diferenças – convivência - escola
Resumo: A presente Unidade Didática, será realizada no Colégio Estadual
Regente Feijó – Ensino Médio e Profissional, e tem por objetivo levar os alunos
em questão a conhecer a diversidade sociocultural existente no ambiente
escolar. A escola pública recebe todos os anos alunos oriundos de várias
camadas da sociedade. Essa riqueza sociocultural nos leva a analisar as
relações sociais que se criam no ambiente escolar e as interferências no

processo ensino-aprendizagem. Considerando que ao chegar a um ambiente
diferente de sua realidade econômica, social, psicológica, intelectual, física e
estética esse aluno se depara com algumas dificuldades de relacionamento, de
comportamento e de conhecimento. Será realizado, através de pesquisa, junto
aos alunos matriculados na 1ª Série do Ensino Médio, no Pe ríodo da Tarde, o
levantamento da procedência e localização de residência dos mesmos para
posterior localização geográfica dos alunos, e localização do Colégio no mapa
da cidade de Ponta Grossa. Essa atividade tem por objetivo levá-los a conhecer
a diversidade dos alunos matriculados no Colégio. Também terão conhecimento
da estrutura e funcionamento do Colégio, nos três turnos, através de
apresentação de slides e visitas as dependências do mesmo. Haverá trabalhos
realizados entre eles, para que tomem ciência da procedência dos novos colegas
que conviverão durante o ano letivo. Os alunos em questão irão confeccionar
painel, por bairro, com fotos de famílias que lá habitam, seus próprios familiares,
como era o bairro e como é hoje, o que de mais importante tem no bairro para a
valorização do mesmo e para a valorização da comunidade na área de

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA
ORIENTADOR: Edneia Consolin Poli
IES: UEL
Artigo
Título: Avaliação Escolar: Discussões no cotidiano de sala de aula
Palavras-chave: Avaliação escolar; Aprendizagem; Formação de Professores
Resumo: Os debates envolvendo avaliação no contexto escolar há tempos vêm
ocupando os espaços pedagógicos. Inserido nessa temática, o artigo busca
contribuir para as discussões sobre a problemática avaliativa, em sua
perspectiva de realimentadora do trabalho docente. Com o objetivo de analisar
os progressos e recuos no processo de ensino/aprendizagem, a pesquisa voltase aos procedimentos avaliativos de professores de um recorte de nossa
realidade educacional, com vistas a interferir no processo de construir formas
qualitativas de avaliação em consonância com a ideia de inclusão educacional,
com base em teorias educacionais contemporâneas para apoio à prática

pedagógica. Na fase de implementação da proposta na escola, foram realizados
encontros com os professores em que estudamos textos e filmes sobre avaliação
no processo de ensino/aprendizagem, para posteriores discussões, momentos
em que também aplicamos o instrumento questionário para a coleta de dados
para a pesquisa. As experiências e resultados obtidos com a intervenção
apontam para atitudes mais reflexivas por parte dos professores em relação a
sua forma de avaliar, embora a prática avaliativa preserve traços dominantes de
uma visão quantitativa classificadora.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação Escolar: Discussões no cotidiano de sala de aula
Palavras-chave: Avaliação; Ensino Aprendizagem; Formação de Professores
Resumo: A presenta produção didática pedagógica será um trabalho
desenvolvido juntamente com os professores da 5ª série do ensino fundamental
atuante em sala de aula. O objetivo será realizar uma análise com os educadores
do Colégio com relação às formas de avaliação com que estes vêm aplicando
em sala de aula. Através deste processo poderá ser verificado os progressos e
recuos no processo de ensino aprendizagem dos educandos e a interferência
dos educadores auxiliando- os em suas dificuldades. Buscando uma reflexão
com base em teorias educacionais contemporâneas, visando apoiar a prática
pedagógica de forma a alcançar metodologias que aprimorem o trabalho docente
e que atenda aos anseios da comunidade a qual estamos inserido. Será
realizados reuniões,encontros,textos e filmes sobre avaliação no processo
ensino aprendizagem, para posterior discussões com os professores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: REGINA CELIA FREGADOLI
ORIENTADOR: Maria Cristina Gomes Machado
IES: UEM
Artigo
Título: rEFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE: UMA PROPOSTA PARA
A MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DA 5º SÉRIE DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Palavras-chave: Organização, trabalho pedagógico, alunos das 5ª séries.
Resumo: Este artigo teve como objetivo repensar a organização do trabalho
pedagógico, no sentido de contribuir para a prática docente na sala de aula,
visando encontrar caminhos para a superação de possíveis dificuldades
encontradas pelos alunos nas 5ª séries do Ensino Fundamental, tendo como
fundamentos a teoria histórico-cultural. A proposta de intervenção envolveu os
docentes do Colégio Estadual João XXIII – Ensino Fundamental e Médio. Foram
realizados 08 (oito) encontros, perfazendo um total de 32 horas, para
cumprimento das exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional, da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). Como estratégias de
ação foram utilizadas vivências práticas com recursos mediadores diferenciados
envolvendo debates, explicitação oral, trabalhos em grupo, vídeos explicativos
para a compreensão da prática pedagógica. Concluímos que para o
enfrentamento das dificuldades na sala de aula, o papel docente implica na
compreensão de que este espaço precisa ser considerada como um ambiente
de diversidade, um vez que abriga um universo heterogêneo, plural e em
movimento constante, em que cada aluno precisa ser entendido em sua
singularidade, portanto, portador de uma identidade originada de seu grupo
social estabelecida por valores, crenças, hábitos, saberes, padrões de condutas,
trajetórias peculiares e possibilidades cognitivas diversas em relação à
aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Reflexões sobre a prática docente: uma proposta para a melhoria do
rendimento escolar de alunos da 5ª série do Ensino Fundamental.
Palavras-chave:

Prática

Pedagógica;

Concepção

Histórico-Cultural;

Aprendizagem.
Resumo: Consideramos que educar significa colaborar para que os professores
e alunos transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem.
Pensando nisso, a reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência da
relação teoria/prática pedagógica sem a qual a teoria não tem sentido. Em linhas
gerais, a proposta de intenção é relevante ao pensar nos limites e possibilidades
do desenvolvimento de uma prática pedagógica pautada na perspectiva
histórico-cultural, por compreender a necessidade de uma maior articulação com

essa proposta frente à problemática do acesso dos alunos da 4ª para a 5ª série
do Ensino Fundamental. O ponto de partida da nossa reflexão encontra-se no
grande valor que a teoria vygotskyana dá ao processo de interação. Assim
sendo, a proposta tem como objetivo aprofundar estudos sobre a prática
pedagógica dos docentes que atuam nas 5ª série do Ensino fundamental do
Colégio João XXIII com vistas à superação das dificuldades dos alunos desse
nível de ensino, com relação à aprendizagem. A proposta de intervenção
envolverá os docentes atuantes nas diferentes disciplinas do Colégio Estadual
João XXIII – Ensino Fundamental e Médio. Como estratégias de ação serão
utilizados recursos mediadores como debates, explicitação oral, trabalho em
grupo, vídeos explicativos para a compreensão da prática pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: RITA DE CASCIA APARECIDA DE SOUZA LICKS
ORIENTADOR: Marta Sueli de Faria Sforni
IES: UEM

Produção didático-pedagógica
Título:

A

EDUCAÇÃO

COMO

PROCESSO

DE

AQUISIÇÃO

DO

CONHECIMENTO SISTEMATIZADO
Palavras-chave: escola;conhecimento;sistematização;currículo.
Resumo: A função da escola modifica-se conforme as necessidades de cada
época. Informação é conhecimento? O que deve ser ensinado? Como ensinar?
Para quem ensinar? Estes são os desafios propostos para a escola e o professor
é o principal artífice deste processo. Além de dominar sua área de especialidade,
espera-se dele que seja um crítico da sociedade e que produza conhecimento.
Criada pela sociedade, a escola encontra-se inserida num contexto histórico e
político. Cada época, um currículo. As concepções de currículo sempre
estiveram a serviço de uma ideologia que em determinados momentos
históricos, indica para qual sociedade forma seus alunos. Estruturada em
classes distintas e com distintos objetivos, necessita de indivíduos preparados
para desempenhar seus papéis. Documentos oficiais pregam o desenvolvimento
do aluno através da aprendizagem como única via de acesso ao conhecimento,

resultando numa emancipação como sujeito, porém os resultados das
avaliações oficiais, parecem mostrar que as práticas escolares se distanciam
daqueles objetivos. O discurso social predominante é de ruptura de modelos e
valores. A escola é para onde convergem tais proposições. As expectativas dos
alunos são a do consumo imediato. O professor parece não encontrar na sua
ação docente as respostas para elas. A opção pelo currículo disciplinar evidencia
que a sistematização dos conteúdos é um passo para a promoção do
desenvolvimento intelectual dos alunos, para a superação deste modelo de
sociedade, com maiores oportunidades de acesso ao mundo do conhecimento
e do trabalho. Através dos nossos estudos, vamos aprofundar todas essas
questões.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: RITA DE CACIA MULLER
ORIENTADOR: Carlos Willians Jaques Morais
IES: UEPG
Artigo
Título: ÉTICA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DE VALORES MORAIS EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Palavras-chave: ética; conscientização; motivação; comprometimento e resgate
de valores.
Resumo: O presente artigo trata da relação entre ética e educação e suas
implicações na formação de uma sociedade justa e equilibrada. Compete às
instituições escolares a formação crítica e fundamentada da consciência moral
de sujeitos, resultando em ações políticas prospectivas e transformadoras na
sociedade. Através de Capacitação Docente desenvolveu-se a implementação
pedagógica com o intuito e objetivo de formar a comunidade escolar para que
professores, pais e alunos regulem suas ações segundo os parâmetros de sua
consciência moral.

Produção didático-pedagógica
Título: ÉTICA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DE VALORES MORAIS EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Palavras-chave:

Ética,

Conscientização,

Motivação,

Comprometimento,

Resgate de Valores
Resumo: A Educação Moral deve centrar-se no sujeito, garantindo sua
autonomia dentro e fora da escola. É preciso que sua escola seja prazerosa,
levando o educando a desenvolver atitudes positivas e duradouras. O objetivo
geral é propor uma formação educativa no âmbito da educação moral em
instituições de ensino e estimular o desenvolvimento da autonomia aos
educadores através da Capacitação e conscientização, da importância do
amadurecimento caracterizado pela confiança recíproca, em nome de um valor
maior que é a educação de qualidade para o aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROCELENI RODRIGUES PALUCOSKI
ORIENTADOR: DANIELLE MARAFON
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: comportamentos agressivos entre os alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental
Palavras-chave: agressividade; aluno; Estatuto da Criança e do Adolescente
Resumo: Este artigo visa relatar a intervenção realizada com alunos do 7º ano
do Ensino Fundamental no Município de Antonina. A violência escolar tem
merecido atenção nos dias de hoje e procurando amenizar este problema,
analisamos as possíveis causas e até que ponto ela atinge o aprendizado dos
alunos. Foi divulgado e interpretado o Estatuto da Criança e do Adolescente por
meio de palestras e dinâmicas com os alunos para que tomassem conhecimento
de seus direitos e deveres. Sabemos que o adolescente para seu pleno
desenvolvimento necessita sentir-se amado, valorizado e respeitado. Foram
realizadas atividades nas quais os alunos puderam trocar experiências de vida
uns com os outros, relatando um pouco de suas vidas, levando a cada um
conhecer o seu colega de classe, tornando um ambiente de amizade e respeito
pelo próximo. Uma medida para combater a violência escolar e obter uma
transformação entre os alunos, foi a utilização da música erudita na qual levou
alunos e professores aguçarem a sensibilidade, permitindo o relaxamento para

a absorção de informações, sendo para isso disponibilizado no sistema de som
do colégio, música erudita pelos corredores, durante o período das aulas e
intervalos.

Produção didático-pedagógica
Título: Comportamentos agresivos entre alunos da 6ª série do Ensino
Fundamental
Palavras-chave: agressividade, respeito; Estatuto da Criança e do Adolescente;
auto-estima
Resumo: Esta Unidade Didática visa desenvolver uma intervenção sócioeducativa com alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, período Matutino, no
Colégio Estadual “Moysés Lupion”-EFM em Antonina. Procurando amenizar atos
de agressividade físico e verbais entre os alunos da referida série, será divulgado
e interpretado o Estatuto da Criança e do Adolescente com a participação de
autoridades convidadas do Ministério Público e do Conselho Tutelar através de
palestras para pais , alunos e professores.Todos sabemos que a criança para
seu pleno desenvolvimento necessita sentir-se amada,valorizada e respeitada.
Uma medida para combater a violência escolar, procurando obter uma
transformação entre os alunos, através de linguagens novas, levando alunos
respeitar uns aos outros , serão desenvolvidas dinâmicas onde trabalhará a autoestima e o respeito

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSALY ROCHA CAZETTA
ORIENTADOR: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e
IES: UEL
Artigo
Título: As diferenças na escola promovendo ações integradoras.
Palavras-chave: diferenças; discriminação; estigmas; ações integradoras
Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar a implementação de um projeto de
intervenção pedagógica desenvolvido junto a uma turma de 8ª série do ensino
fundamental do Colégio Estadual D. Pedro I – E.F.M., da cidade de Lidianópolis,
PR3, sendo parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento

Educacional – PDE4. Tal projeto teve por objetivo promover momentos de
reflexão com os alunos sobre o tema educação e diversidade. Buscamos
caracterizar a realidade sociocultural dos alunos, além de discutir as diferenças
e a presença do preconceito no ambiente escolar. Ressalta-se que discutir as
diferenças na sociedade brasileira não é um tema fácil. Vários pesquisadores
tem se debruçado sobre esse debate, buscando seu entendimento; e, trazê-lo
para o cotidiano escolar é muito mais complexo, principalmente para o professor
que trabalha e convive com alunos que levam para a sala de aula um conjunto
de situações, onde as diferenças sociais e culturais fazem parte do cotidiano
escolar. Ao final do trabalho, concluímos que os alunos refletem sobre a
realidade que vivenciam, quando se abre espaço para debates e reflexões o que
exige do professor uma mudança de olhar, a fim de que se alterem certos
comportamentos que silenciam a existência do preconceito e da discriminação
no espaço escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: As diferenças na escola promovendo ações integradoras.
Palavras-chave: diferenças; discriminação; estigmas; ações integradoras
Resumo: Uma visão crítica do papel da escola abre espaço para ações
educacionais que promovam a igualdade de gênero, a inclusão social e a
constituição de uma cidadania para todos, com o combate à discriminação social,
ao sexismo e à homofobia, a discriminação racial, os estigmas escolares dentre
outras formas de opressão. A discriminação é tida como tema transversal nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no Brasil. Os objetivos deste trabalho
estão entre identificar as causas e consequências de discriminação social e
desfragmentação da identidade sofrida pelos alunos da 8ª série, do período
vespertino do Colégio Estadual Dom Pedro I, Identificar os aspectos sócioculturais dos alunos; Discutir as diferenças e a prevalência de sua ocorrência no
ambiente escolar. Para melhor compreensão sobre o assunto, um questionário
será aplicado aos alunos cujo qual, irá conter questões sobre sua vida e seu
meio sócio-cultural. Serão citados os problemas indisciplinares desses alunos e
suas presumíveis causas geradoras, assim como as tentativas de possíveis
mudanças, contribuindo para a conscientização dos alunos, para que juntos,
possam obter melhor rendimento escolar no processo de ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSA MARIA PIMENTA PEDRO
ORIENTADOR: MONICA RIBEIRO DA SILVA
IES: UFPR
Artigo
Título: IMPASSES NO ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: alunos; ensino médio; ação pedagógica.
Resumo: RESUMO O presente artigo é resultado de uma investigação junto aos
alunos do ensino médio, que buscou descobrir os motivos que levam os mesmos
ao desinteresse e apatia tanto com relação aos conteúdos quanto ao sistema
escolar. Percebeu-se que o desinteresse é resultado de diferentes motivos.
Partiu-se para uma pesquisa junto aos alunos que investigou por meio de um
questionário as prováveis causas. A partir dos resultados, realizou-se um
trabalho

com

os

professores

e

foram

desenvolvidas

atividades

de

aprofundamento sobre as relações interpessoais, as metodologias e a forma de
conhecer melhor o adolescente para nortear o trabalho em sala de aula. As
atividades foram desenvolvidas por meio de leituras de textos, debates e
pesquisas de aprofundamento sobre diferentes metodologias e a relação
professor/aluno. Procurou-se investigar com os alunos, o que realmente buscam
na escola e propôs-se junto aos professores reflexões que levam a novas formas
de interagir, com vistas a enfrentar os problemas mencionados e criar diferentes
situações de aprendizagem que tornem o ensino mais significativo e a escola
mais justa e atraente. Considerou-se que os resultados foram satisfatórios ao
observar que mudanças positivas nas relações em sala de aula sinalizaram
mudanças também, tanto na aprendizagem quanto no interesse dos alunos.
Percebeu-se ainda, que por meio de pesquisas, leituras, troca de experiências
enfim, de formação continuada, o professor passa a compreender a ação
pedagógica como um todo, possibilitando as transformações necessárias em
sua prática.

Produção didático-pedagógica

Título: Título: A ESCOLA QUE O ALUNO BUSCA E A ESCOLA QUE
OFERECEMOS: IMPASSES NO ENSINO MÉDIO.
Palavras-chave: Escola professor aluno conhecimento
Resumo: O impasse entre o que é oferecido ao aluno do ensino médio da escola
pública e o que ele busca, levou-me a pesquisar para saber o que eles esperam
da escola e por que não se identificam com os objetivos, conteúdos e
metodologias. Com este Caderno Pedagógico pretende-se instigar o professor a
refletir sobre a sua realidade e buscar por meio de leituras e reflexões, outras
formas de se relacionar com esse sujeito e conseqüentemente diferentes
maneiras de ensinar e de aprender.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSA MARIA SCHLATTER OSSUCCI
ORIENTADOR: Heloisa Toshie Irie Saito
IES: UEM
Artigo
Título: Teoria histórico-cultural como princípio educativo
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Professor; Aprendizagem.
Resumo: Tendo em vista a necessidade de um conhecimento teórico-prático
dos professores e da equipe pedagógica, optamos por discutir a contribuição da
teoria histórico-cultural para se pensar a prática pedagógica como princípio
educativo, por entendermos que ela possibilita pensar sobre a metodologia
escolar, o planejamento de estratégias de ensino possibilitando uma análise do
conteúdo da aprendizagem, como um tipo de atividade histórico-cultural.
Objetivamos possibilitar ao professor a compreensão do seu papel fundamental
no processo ensino aprendizagem, à luz desta teoria, com vistas à apropriação
efetiva dos conhecimentos científicos e a formação humana dos nossos alunos.
Consideramos que a teoria histórico-cultural permite uma ação reflexiva,
autônoma e crítica da prática pedagógica em sala de aula e apresenta-se como
a mais apropriada para desenvolvermos a base para uma sociedade
democrática, já que seu objetivo é explicar o aprendizado humano a partir de um
contexto social, isto é, mostrar sua natureza social.

Produção didático-pedagógica
Título: Teoria histórico-cultural como princípio educativo
Palavras-chave: Teoria, Histórico-Cultural, Professor, Aprendizagem.
Resumo: Entende-se que o senso comum acaba criando a ilusão de um domínio
das “teorias”, cujos elementos o professor incorpora. Quando ele está imerso em
sua prática, muitas vezes não percebe a necessidade de romper com essa
relação imediata entre pensamento e ação, o que leva a uma rejeição da reflexão
filosófica e das teorias da educação mais elaborada. Segundo Vazquez (1968,
p. 14) “o professor vê a si mesmo como ser prático que não precisa de teorias,
os problemas encontram sua solução na própria prática, ou nessa forma de
reviver uma prática passada que é a experiência”. Escolhemos o referencial da
teoria hitórico-cultural como meio de desenvolver uma ação reflexiva autônoma
e crítica da prática pedagógica em sala de aula, pois entendemos que ela,
apresenta-se como a mais apropriada para desenvolver a base para uma
sociedade democrática. Faz-se necessário estudos aprofundados para ter uma
prática diferenciada e renovadora, em contínuo desenvolvimento, exigindo do
profissional uma atualização constante, não só em cursos, mas nas reflexões
permanentes e autônomas sobre sua prática pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO
ORIENTADOR: Mauricio Goncalves Saliba
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM COMPROMISSO COM A
QUALIDADE DO ENSINO.
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; metodologia; Prática Pedagógica
Resumo:

A

avaliação

é

vista

como

instrumento

para

medir

o

ensino/aprendizagem, no entanto, é necessário que o educador se proponha a
entendê-la como um meio que pode também medir a sua atuação na sala de
aula. Não basta que o aluno tire notas altas ou baixas para dimensionar o grau
de aprendizagem, para o professor se sentir realizado nas suas atividades
docentes, mas à medida que os acontecem, faz-se necessário aprender o que

fazer diante dos desafios que se apresentam e para vencê-los é preciso quebrar
paradigmas, buscando e tomando decisões que tornem as pessoas capazes de
responder mais rapidamente aos desafios de seu ambiente escolar. Nos dias
atuais, não se pode pensar em avaliação ligada á medida de conhecimentos
tendo em vista que muitos outros fatores têm grande importância no processo
avaliativo.

Este

artigo

mostra

as

diversas

abordagens

da

avaliação

demonstrando a necessidade de repensar o processo como fonte de alterações
para a melhoria da qualidade do ensino, abordando as várias formas de
conhecimento e salientando que não se avalia apenas conteúdos, mas todo o
processo do conhecimento. Espera-se que a pesquisa estimule o professor a
estar sempre se questionando sobre: Por que estou avaliando? Quais os
objetivos da avaliação? Como estou procedendo como educador na sala de
aula? As metodologias que utilizo em sala de aula precisam ser reestruturadas?
São perguntas que poderão ser respondidas através de um trabalho de
conscientização do professor na sala de aula, sendo que, isso é relatado pelos
autores que fizeram parte desta pesquisa.

Produção didático-pedagógica
Título: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM COMPROMISSO COM A
QUALIDADE DO ENSINO
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; metodologia; Prática Pedagógica
Resumo: Este projeto pretende analisar os problemas da prática pedagógica e
da relação ensino/aprendizagem. Parte da hipótese que é importante criar
metodologias diferenciadas que possibilitem a produção do conhecimento e
proporcione as habilidades e competências respeitando as características
individuais prevalecendo o fator qualitativo sobre o quantitativo. Utilizaremos
com metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica, bem como análise de
textos que auxiliaram no entendimento do desempenho escolar, tendo em vista
que, o ato de aprender consiste na aquisição e mudanças de comportamentos
motores, cognitivos, afetivos e sociais e o ato de avaliar consiste em verificar se
os objetivos propostos estão sendo realmente atingidos e em que grau se dá
essa consecução.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA DE JESUS NARCISO
ORIENTADOR: sydnei roberto kempa
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: USANDO FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM SALA DE AULA
Palavras-chave: Comunicação, Tecnologia, Educação, informática como
ferramenta pedagógica.
Resumo: O presente artigo discute a contribuição das tecnologias, buscando as
inovações que elas podem suscitar na educação escolar. O objetivo deste
trabalho é de mostrar a importância das ferramentas tecnológicas no cenário
educativo, contribuindo para aquisição de conhecimento de forma integrada e
atendendo as necessidades educacionais. Para identificar por que as
ferramentas tecnológicas não eram utilizadas com frequência na escola,
realizamos uma pesquisa com os professores, verificando o conhecimento dos
mesmos em relação às tecnologias e as dificuldades que apresentavam em
utilizá-las no seu dia-a-dia. Com os dados obtidos, elaboramos um Caderno
Pedagógico explicando a forma correta de usar algumas ferramentas
tecnológicas em sala de aula e o encaminhamento de ensino para aprendizagem
dos conteúdos planejados. A intervenção pedagógica foi realizada com alguns
professores do período noturno, do Colégio Estadual Professora Hildegard
Sondahl, com atividades práticas, no formato de oficinas e com apoio de material
didático explicativo, mostrando onde utilizar os recursos tecnológicos como
ferramenta pedagógica, em sala de aula, contribuindo para a efetivação da
aprendizagem. Os resultados indicam um grupo de profissionais da educação
que consideraram a tecnologia na educação uma ferramenta para enriquecer
suas aulas, porém com muitas dificuldades ainda de utilizá-las corretamente. Há
a necessidade de um procedimento continuado de formação docente através de
capacitações, para que de fato as ferramentas e metodologias sejam utilizadas
de forma articulada com as práticas educativas.

Produção didático-pedagógica
Título: USANDO FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM SALA DE AULA

Palavras-chave:

Comunicação;

Tecnologia;

Educação;

Conhecimento;

Mudança.
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado a partir de experiências, que
venho tendo, ao longo dos anos, na área tecnológica, pedagógica e, da leitura e
estudos desenvolvidos no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional,
tendo por objetivo propor ao professor o uso de ferramentas tecnológicas em
sala de aula, como encaminhamento de ensino para aprendizagem dos
conteúdos planejados. Será utilizado na implementação do projeto USANDO
FERRAMENTAS

TECNOLÓGICAS

EM

SALA

DE

AULA,

bem

como

disponibilizado a todos os estabelecimentos pertencentes à Secretaria de
Educação do Paraná através do Portal da Educação. O Caderno Pedagógico
contém seis unidades temáticas: • Unidade 1 – Conhecendo a TV Multimídia •
Unidade 2 – Convertendo outros formatos de arquivos , vídeos,áudio e imagem
na TV MULTIMÍDIA. • Unidade 3 – Criando um BLOG • Unidade 4 - Conhecendo
o PODCAST • Unidade 5 – Postando seu PODCAST na Web • Unidade 6 –
Criando uma WEBQUEST Com esse Caderno , pretende-se contribuir para a
formação do professor, de modo que ele se aproprie da variedade de opções
metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos,
de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos presencial e virtualmente e de
até mesmo avaliá-los.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA
ORIENTADOR: FABIO ANTONIO GABRIEL
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O Pedagogo e a Mediação de Conflitos na Escola.
Palavras-chave: Mediação de Conflitos; Indisciplina; Violência; Agressividade;
Bullying.
Resumo: Este artigo pretende promover uma reflexão sobre a Indisciplina, a
Violência, a Agressividade e o Bullying, principais situações de conflitos que
acontecem no ambiente escolar e no trabalho cotidiano do pedagogo escolar,
refletindo sobre as causas e conseqüências que acarretam e prejudicam

significativamente o desempenho e o bem estar dos estudantes e refletir sobre
o seu papel, funções e atribuições. Fundamentando esses fatores, através de
situações atuais e presenciadas em escolas públicas onde atuamos como
professora pedagoga, o estudo realizou-se através de pesquisa qualitativa de
caráter bibliográfico e de campo, onde o conhecimento e a opinião dos
envolvidos comprovam os tipos de conflitos que mais acontece no cotidiano do
professor pedagogo, especialmente no que se refere ao atendimento aos
professores, alunos, pais e/ou responsáveis pelos alunos, e a necessidade de
estudos e práticas de mediação das situações de conflitos que conduzam à
prevenção e ao enfrentamento das mesmas. O termo professor pedagogo foi
empregado no masculino, embora se constate que as pessoas que trabalham na
educação sejam em maior número do sexo feminino. A intenção foi usar a
expressão em sentido genérico sem precisar especificar a todo instante, nas
inúmeras vezes em que o termo ocorre no texto.

Produção didático-pedagógica
Título: O Pedagogo e a Mediação de Conflitos na Escola.
Palavras-chave: Mediação de Conflitos; Indisciplina; Violência; Agressividade;
Bullying.
Resumo: O mérito dessa pesquisa será abrir caminhos, levantar novas questões
ou mesmo buscar respostas concretas a tantas indagações no trabalho cotidiano
do professor pedagogo refletindo sobre o seu papel, suas funções atribuições,
bem como pesquisar e levantar quais as principais situações de conflitos que
acontece no cotidiano do mesmo, especialmente no que se referem ao
atendimento dos alunos, professores, pais e/ ou responsáveis como uma das
vertentes do trabalho desse profissional. Procuramos pesquisar e estudar os
problemas que mais acontecem na escola fazendo parte do cotidiano do
professor pedagogo, necessitando dele na mediação desses conflitos: a
indisciplina, a violência e agressividade, o bullying, a importância da família e,
como o professor pedagogo pode ajudar nesta questão preocupante devido a
grande incidência de sua manifestação em todos os níveis de escolaridade. Por
fim, propõem no Caderno de Apoio Pedagógico a ser utilizado no GTR,
encaminhamentos e sugere modelos de registros a serem utilizados quando do

enfrentamento das situações de conflitos no cotidiano escolar, auxiliando na
elaboração de estratégias adequadas e eficazes no seu trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA DO ROCIO RICETO
ORIENTADOR: Angelo Ricardo de Souza
IES: UFPR
Artigo
Título: A Família na Escola: Uma parceria que faz a diferença no combate a
Evasão Escolar
Palavras-chave: família, escola, parceria, evasão escolar
Resumo: O tema de estudo tem como foco de pesquisa rever e repensar formas
e mecanismos que envolvem as relações família e escola. Levando-se em
consideração que esses relacionamentos devem ser pautados em ações
planejadas e conscientes. Pois à escola caberá o desafio de criar espaços de
reflexões e experiências de vida numa perspectiva de comunidade educativa,
capaz de estabelecer o vínculo e o intercâmbio entre as duas instituições. Desta
forma, a melhora dos relacionamentos entre as duas instituições torna-se
imprescindível, na construção coletiva por uma escola melhor na tentativa de
somar esforços para combater a evasão escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: A família na Escola: Uma parceria que faz a diferença no combate a
evasão escolar
Palavras-chave: parceria , família , escola
Resumo: O tema de estudo tem como foco de pesquisa , rever formas e
mecanismos que envolvem as relações família e escola. Levando-se em conta
que esses relacionamentos devem ser pautados em ações planejadas. Articular
mecanismos de ações capazes de fortalecer as relações entre a família e a
escola e através dessa parceria, buscar tentativas de amenizar o abandono e a
evasão escolar. A metodologia utilizada como instrumento de pesquisa foi
através de questionário enviado aos pais, a fim de conhecer suas opiniões a

respeito da dinâmica da escola, em especial sobre as reuniões da forma que
acontecem na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA VANZELLA
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: PROFESSORES , FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO:
Palavras-chave: : Planejamento, prática pedagógica e avaliação.
Resumo: Refletir no processo de ensino aprendizagem é pensar no ato de
planejar, organizar ações pensando em resultados que contribuam no alcance
dos objetivos educacionais pensando no aprendizado do aluno e em que
cidadãos queremos formar. No trabalho realizado, verifica-se que essa
preocupação existe, mas vários fatores fazem com que o trabalho do professor
não seja desenvolvido de forma adequada e eficiente. Essas dificuldades se
refletem drasticamente no rendimento escolar dos alunos. Essa realidade indica
a necessária mudança, tendo em vista que o planejamento serve de roteiro para
as ações do professor e dos alunos em sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: Planejamento e Avaliação: Conflitos e possíveis soluções
Palavras-chave: planejamento,prática pedagógica e avaliação
Resumo: Essa produção didática tem por objetivo ajudar a professor a encontrar
caminhos que o ajude entender a importância do planejamento e porque muitas
vezes ele não consegue planejar e não consegue entender a importância do
planejamento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA RIBEIRO DO ROSARIO
ORIENTADOR: Angelo Ricardo de Souza

IES: UFPR
Artigo
Título: Evasão Escolar no Ensino Médio Noturno:Um Desafio na Trajetória de
Possíveis Soluções
Palavras-chave: evasão,ensino médio noturno,fracasso escolar
Resumo: O tema de estudo tem como foco de pesquisa analisar as possíveis
causas para o crescimento da evasão no ensino médio noturno,principalmente
nas primeiras séries.e também buscar e sugerir possíveis soluções à médio e
longo prazo.Para tanto,serão realizados levantamento de dados junto a
professores e alunos\'que favoreçam o entendimento da realidade e o
vislumbramento de alternativas que possibilitem a minimização do fracasso
escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Evasão Escolar no Ensino Médio Noturno: Um Desafio na Trajetória de
Possíveis Soluções
Palavras-chave: evasão. ensino médio. aluno. noturno
Resumo: O tema de estudo tem como foco a Evasão Escolar no Ensino Médio
Noturno, principalmente nas primeiras séries, por se tratar de um dos mais sérios
problemas enfrentados na escola onde atuo como pedagoga.Pretendo entender
melhor os motivos que levam os alunos a desistirem, temporária ou
definitivamente da escola. Os objetivos do projeto são investigar, analisar
,mapear a realidade dos alunos e suas expectativas sobre a escola e através da
discussão das dificuldades levantadas,propor ações que minimizem tal situação.
A metodologia empregada foi a pesquisa junto aos alunos da realidade em que
estão inseridos ,reuniões com professores para discussão dos dados levantados
e proposição de ações,além da organização de palestras e promoção de eventos
culturais.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSANGELA SILVA SCHIABEL
ORIENTADOR: Celso Davi Aoki
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Artigo
Título: INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PROFESSOR: A ação do pedagogo frente
a diversidade escolar
Palavras-chave: Diversidade; instrumentalização; ação pedagógica.
Resumo: Este artigo constitui-se numa pesquisa bibliográfica que trata de temas
sobre a ação do pedagogo no intuito de ajudar o professor a encontrar de forma
pedagógica os procedimentos necessários para enfrentar as diferenças
humanas e sociais para incluir o aluno e fazer acontecer a aprendizagem. Os
inúmeros problemas que ocorrem com alunos em sala de aula por vários
motivos: dificuldade cognitiva, condições econômicas desfavoráveis, problemas
psicológicos causados pelo convívio diário com pais, hiperatividade, deficiências
várias, enfim diversos fatores tem exigido do professor grandes desafios para
que possa realizar uma boa aula. Faz-se necessário uma aproximação maior
entre pedagogo, professor e a família visando um trabalho integrado, não apenas
discutindo as dificuldades existentes no contexto escolar, mas com a inserção
de novos olhares para possibilitar uma ressignificação das formas e modelos de
intervenção nesse contexto.

Produção didático-pedagógica
Título: O papel do Pedagogo.
Palavras-chave: Diversidade, instrumentalização, ação pedagógica
Resumo: Através deste estudo pretende-se avaliar como a situação da
diversidade entre os alunos vem sendo abordada em épocas e sociedades
diferentes e em que aspectos poderemos avançaar tendo em vista as
necessidades dos alunado.Nesse contexto as atitudes do pedagogo se prima
pela articulação das ações pedagógicas junto ao professor quanto ao ato de
enfrentar as diversidades apresentadas pelos alunos.Isso se torna o maior
problema quando o assunto recai principalmente na linha temperamental e
moral.O trabalho dos pedagogo busca orientar os professores e propor
metodologias com maneiras diferente de lidar com o aluno.Pois sem essa
mudança de comportamento por parte dos docentes a aprendizagem se perderá
diante dos problemas sociais, violência drogas, hiperatividade ocasionando
evasão e repetência.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSA SALETE CAUNETO
ORIENTADOR: NILVA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: A formação docente inicial e o projeto da instituição escolar: uma
articulação necessária.
Palavras-chave: Instituição escolar, Projeto Político-Pedagógico, formação
docente.
Resumo: A construção do Projeto Político-Pedagógico da escola oportuniza a
mobilização de toda comunidade interna e externa e, dessa interação surgem
ideias,

propostas

estabelecendo

uma

ponte

escola/comunidade

e

comunidade/escola, na perspectiva de rompimento da distância histórica que se
faz presente entre esses espaços. Objetivando discutir a necessidade de
construção do projeto da instituição, enquanto identidade da escola, seu
significado, importância do mesmo para o encaminhamento das ações
escolares, recorreu-se inicialmente a uma literatura produzida nessa área. A
pesquisa, numa abordagem crítica, adentra o espaço escolar, na perspectiva de
se fundamentar teórica e metodologicamente os alunos. Parte-se do
pressuposto de que, se houver um conhecimento efetivo sobre o projeto, haverá
consequentemente

melhores

resultados

nos

processos

de

ensino

e

aprendizagem. Entendido como a própria organização do trabalho da escola, o
projeto enquanto documento e o projeto que de fato se desenvolve no interior da
instituição recebeu um olhar crítico dos discentes, futuros docentes, sugerindo
inclusive mudanças significativas: investir na dimensão pedagógica para que os
reflexos alcancem a dimensão política, ou seja, a formação do professor.

Produção didático-pedagógica
Título: A Formação Docente inicial e o projeto da instituição escolar: uma
articulação necessária
Palavras-chave: Instituição escolar; Projeto Político-Pedagógico; Formação
Docente

Resumo: A prática pedagógica distancia-se do contexto do projeto da escola, o
que instiga esta pedagoga a pensar: há por parte da comunidade escolar, em
especial, dos discentes, conhecimento sobre o projeto da instituição, uma vez
que este significa a identidade da escola? Parte-se do pressuposto, que se
houver conhecimento e participação efetiva de todos da escola, haverá melhores
resultados no processo ensino e aprendizagem. O objeto de estudo desta
Unidade Didática é o projeto político-pedagógico de uma escola voltada à
Formação de Docentes, modalidade Normal. É fundamental, que os discentes
do Curso de Formação de Docentes, futuros educadores, tenham no Projeto
Político-Pedagógico uma ferramenta, seja qual for a instituição que irão atuar
profissionalmente. Estudos sobre o Projeto Político-Pedagógico da instituição,
exigências e necessidades da construção enquanto identidade da escola
constitui o objetivo geral. Caracterizar o Curso de Formação de Docentes
historicamente buscando no projeto da instituição o referencial do curso que
frequentam; discutir a matriz curricular e nesta, a disciplina de Prática de
Formação, buscando uma fundamentação teórico-metodológica com relação ao
Projeto Político-Pedagógico da escola que dê subsídios para atuação. O Projeto
Político-Pedagógico deve ser entendido como a própria organização do trabalho
da escola, sendo indispensável no processo educacional.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSE-CLER KORB TUSSI
ORIENTADOR: Abndre Paulo Castanha
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

AVALIAÇÃO

DA

APRENDIZAGEM

ESCOLAR

ENQUANTO

PROCESSO FORMATIVO: ação pedagógica interdisciplinar
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; Avaliação escolar; Processo
formativo.
Resumo: O artigo objetiva refletir sobre a avaliação da aprendizagem escolar
enquanto processo formativo e ação pedagógica interdisciplinar. Trata-se de um
estudo desenvolvido durante a realização do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no ano de

2010/2012. Para tanto, visa também relatar as atividades desenvolvidas para a
implementação do Projeto de Intervenção no Colégio Estadual Pe. José de
Anchieta – Ensino Médio Normal e Profissional, do município de São Jorge
D´Oeste - PR. O referido projeto teve o intuito de promover estudos com os
professores do Ensino Básico com a finalidade de discutir as práticas escolares
de avaliação. No decorrer das atividades, buscou-se identificar como
professores e alunos concebem a avaliação escolar, e como aqueles agem em
relação às dificuldades encontradas no processo ensino, aprendizagem e
avaliação. Os resultados demonstraram que os agentes do processo educativo
– professores e alunos - ainda apresentam muitas dificuldades, dúvidas e
incertezas em relação à avaliação, e que não há uma forma “ideal” para se
avaliar. Concordam que é preciso rever as práticas, as estratégias, as formas e
as concepções de avaliação que permeiam a prática pedagógica escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: AVALIAÇÃO LIMITES E PERPECTIVAS
Palavras-chave: Aprendizagem; Avaliação contínua; Processo formativo.
Resumo: Partindo da premissa da profunda relação entre o fracasso escolar e
a avaliação do aluno, esta produção, na forma de unidade didática, vem
apresentar aos professores um desafio ao processo educacional. Através de
grupos de estudo, sugere o estudo dos conhecimentos teóricos e práticos sobre
as formas de avaliação exercidas no estabelecimento de ensino onde atuamos
e ainda, a possível superação das formas de avaliar que não estejam
consonantes com a educação voltada para a emancipação humana. Pretende,
através da compreensão do papel da avaliação educacional na escola pública,
dentro de um processo histórico e as implicações desta na formação efetiva do
aluno, que os professores se comprometam com a aprendizagem e não com
resultados numéricos. Para tanto, é necessário que entendam que, diferentes
alunos têm ritmos e necessitam de processos distintos para a efetivação da
aprendizagem. Transformar o processo avaliativo de caráter classificatório
sentensivo e excludente, marcado pela aprovação versus reprovação, em um
processo inclusivo, interativo e de promoção dos sujeitos é o objetivo maior. As
mudanças propostas partem do entendimento da avaliação enquanto a

possibilidade de vir a ser, visto que somos seres social e historicamente
construídos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSELENE LUCIA CAVINA DE FIGUEIREDO
ORIENTADOR: Marjorie Bitencourt Emilio Mendes
IES: UEPG
Artigo
Título: PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA: o desafio da educação compartilhada
Palavras-chave: Educando, família, escola, processo ensino-aprendizagem
Resumo: O envolvimento da família com a escola, nos dias atuais, é
considerado elemento importante para o desempenho ideal das instituições de
ensino. Tal discussão não é recente. Há tempos que se vem refletindo sobre
como envolver a família, promover a corresponsabilidade e incluí-la no processo
educativo. No entanto, verifica-se que, com as transformações históricas que a
família moderna vem passando, surge uma das maiores problemáticas que é a
falta de tempo para interagir, conviver, dialogar, o que impossibilita acompanhar
de perto o processo educativo. O presente artigo, trabalho final do PDE
(Programa

de

Desenvolvimento

Educacional),

programa

de

formação

continuada com duração de dois anos, oferecido aos professores da rede pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR), tem por objetivo
descrever o trabalho realizado durante os encontros com pais, onde ocorreram
reflexões visando contribuir com o processo ensino-aprendizagem, partindo da
investigação e da conscientização sobre a importância da parceria família escola. A primeira etapa compreendeu na coleta de dados sobre esta parceria
para o encaminhamento de ações posteriores: dinâmicas de grupo, palestras,
confecção de material de apoio, músicas, vídeos, filmes, entre outros, elencados
num caderno pedagógico. Os encontros foram distribuídos em oito etapas, com
o envolvimento dos profissionais da escola, tentando promover, desta forma,
uma interação convergente com os pais dos alunos da Escola Estadual Medalha
Milagrosa. O projeto oportunizou vivências de reflexão sobre a infância e a
adolescência, instrumentalizando todos os sujeitos envolvidos no processo para

assumirem o compromisso com a educação, para provocar impactos positivos
na vida escolar dos filhos/alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA: O DESAFIO DA EDUCAÇÃO
COMPARTILHADA
Palavras-chave: Educando, família, escola, processo ensino-aprendizagem
Resumo: O envolvimento da família com a escola, nos dias atuais, é
considerado elemento importante para o desempenho ideal das instituições de
ensino. Tal discussão não é recente. Há tempos que se vem refletindo sobre
como envolver a família, promover a corresponsabilidade e incluí-la no processo
educativo. No entanto, verifica-se que, com as transformações históricas que a
família moderna vem passando, surge uma das maiores problemáticas que é a
falta de tempo para interagir, conviver, dialogar, o que impossibilita acompanhar
de perto o processo educativo. O principal objetivo deste trabalho é contribuir
para o processo ensino-aprendizagem, partindo da investigação e da
conscientização sobre a importância da parceria família - escola. A primeira
etapa compreenderá a coleta de dados sobre esta parceria para o
encaminhamento de ações posteriores: dinâmicas de grupo, palestras,
confecção de material de apoio, músicas, vídeos, filmes, entre outros, elencados
num caderno pedagógico. Os encontros serão distribuídos em oito etapas, com
o envolvimento dos profissionais da escola, tentando promover, desta forma,
uma interação convergente para os pais dos alunos da Escola Estadual Medalha
Milagrosa. Espera-se que este projeto oportunize vivências que reflitam a
infância e a adolescência, instrumentalizando todos os sujeitos envolvidos no
processo para que possam assumir o compromisso com o caminho percorrido,
provocando impactos positivos na vida escolar dos filhos/alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSELY URIAS DE SOUZA
ORIENTADOR: Gisele Brandelero Camargo Pires
IES: UEPG
Artigo

Título: FRACASSO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 5ª SÉRIE
Palavras-chave: PDE; fracasso escolar; professores das 5ª séries
Resumo: O presente artigo revela a implementação do projeto de intervenção
pedagógica desenvolvido por uma professora PDE, em uma escola estadual de
Ensino Fundamental de Ponta Grossa. A implementação do projeto se
consolidou em oito encontros com os professores que atuam na 5ª série (6º ano)
e um encontro com os alunos dessa série. O objetivo do projeto era, a partir de
um processo reflexivo, elaborar estratégias pedagógicas para prevenção do
fracasso escolar dos alunos de 5ª série. Após os encontros com professores e
alunos foram organizados as estratégias pedagógicas que farão parte do Projeto
Político Pedagógico da escola, com a finalidade de reduzir a reprovação,
abandono e aprovação por conselho de classe. Os resultados foram positivos,
sendo percebido pelo grupo, a importância do trabalho coletivo na escola, como
também, mudanças na prática pedagógica dos professores.

Produção didático-pedagógica
Título: UNIDADE DIDÁTICA: O PAPEL DO PEDAGOGO NA PREVENÇÃO AO
FRACASSO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 5ª SÉRIE
Palavras-chave: fracasso escolar; prevenção; 5ª série
Resumo: O papel do pedagogo na elaboração de estratégias pedagógicas para
a prevenção ao fracasso escolar dos alunos de 5° série. URIAS DE SOUZA,
ROSELY

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA DE SOUZA
ORIENTADOR: Antonia Maria Bersanetti
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

CONSELHO

ESCOLAR:

CONSTRUINDO

UMA

GESTÃO

DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
Palavras-chave: Democracia e Participação. Conselho Escolar. Gestão Escolar
Resumo: O presente artigo resulta de uma pesquisa cujo tema foi “Conselho
Escolar: Construindo uma gestão democrática na escola\" e teve como objetivo

coletar subsídios para fortalecer o Conselho Escolar contribuindo para a
realização de uma gestão democrática que favoreça a efetivação do trabalho
colegiado na escola. Buscar a participação de todos nos diferentes níveis de
decisão e nas sucessivas fases de atividades assegurando o eficiente
desempenho da escola por meio do conselho escolar para situar o mesmo nas
gestões democráticas e participativas, justificou a escolha desta temática. O
estudo foi realizado durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE
– 2011/2012, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. A
metodologia empregada nesse estudo consta de pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo em relação ao objeto de estudo com a apresentação de
projeto, reuniões, oficinas temáticas, aplicação de questionários e estudo de
caderno pedagógico com a direção, equipe pedagógica, conselheiros e alunos
representantes de turmas do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola – EFMN,
situado a Avenida São Vicente de Paula, 10 – Centro, no município de Fênix –
Paraná. Às considerações finais, foi possível verificar a validade das reflexões
coletivas sobre o tema, pois estas contribuíram e facilitaram a atuação do público
envolvido na pesquisa, conseguindo desenvolver no grupo o entendimento de
que o Conselho é um grande aliado na concretização da gestão democrática e
participativa da escola, já que nesta proposta todos assumem juntos os
compromissos com a educação.

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho Escolar: Construindo uma Gestão Democrática na Escola
Palavras-chave: Escola, participativa, cotidiano, conselho escolar e gestão
democrática.
Resumo: O presente Material Didático é composto de um Caderno Pedagógico,
que tem como objetivo aprofundar conhecimentos acerca do fortalecimento do
Conselho Escolar afim de contribuir para a realização de uma gestão
democrática que favoreça a efetivação do trabalho colegiado na escola. Visa
oferecer conhecimentos para incentivar a participação de todos nos diferentes
níveis de decisão e nas sucessivas fases de atividades assegurando o eficiente
desempenho da escola por meio do Conselho Escolar, para situar o mesmo nas
gestões democráticas e participativas de forma abrangente, representativa e
com a capacidade política de promover consensos racionalmente motivados e,

consequentemente, fortalecer o desenvolvimento de práticas coletivas na
escola. O material sugere vídeos, textos, questionários e oficinas afim de
oportunizar o fortalecimento do Conselho Escolar no cotidiano do ambiente
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSILENE MARTINS SANCHES
ORIENTADOR: Maria Cristina Cavaleiro
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Violência (des) velada no contexto escolar: o bullying
Palavras-chave: violência; escola; bullying
Resumo: Este artigo apresenta reflexões iniciais sobre o fenômeno denominado
de bullying. A problemática desse tipo de violência seja envolvendo crianças e/ou
jovens que são vítimas, ou ainda, na situação em que é protagonizada por estes,
vem provocando crescente perplexidade e sendo objeto de preocupação nos
contextos escolares. Parte-se do princípio que pensar a violência no ambiente
escolar, requer percebê-la como processo social que compromete o
desenvolvimento do trabalho pedagógico e as práticas docentes e discentes.
Tendo por finalidade identificar e compreender o modo como são construídas as
explicações acerca do bullying em uma instituição escolar, foram coletados
dados por meio de questionários, posteriormente sistematizados e analisados.
As

análises

suscitaram

reflexões

sobre

possíveis

mudanças

de

comportamentos, visando enfrentar atitudes violentas no cotidiano escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Violência (des) velada no contexto escolar: o bullying
Palavras-chave: violência; escola; bullying
Resumo: A problemática da violência, seja aquela em que crianças e/ou jovens
são vítimas, ou ainda, aquela que é protagonizada por estes, vem provocando
crescente perplexidade e sendo objeto de preocupação nos contextos escolares.
Assim, pensar a violência no ambiente escolar, requer compreender a escola na
sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, perceber a violência como

processo social que compromete o desenvolvimento do trabalho pedagógico e
as práticas docentes e discentes. Partindo dessas premissas, este projeto
pretende identificar e compreender o modo como são construídas as explicações
acerca do fenômeno do bullying numa instituição escolar. Para tanto, a
construção deste artigo se baseia em projeto de pesquisa em andamento, que
servirá de suporte para estudos de aprofundamento teórico acerca do fenômeno
do bullying durante a intervenção da professora PDE na escola, utilizando
principalmente como referencial téorico, os estudos de: Vera Maria Candau
(1999), Miriam Abramovay (2003, 2004), Marilena Chauí (1996/19970),
Cleodelice Fante (2005, 2008), Flávia Schillying (2004, 2010), Ana Beatriz
Barbosa Silva (2010), Marília Pontes Sposito (2001, 2008).

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ROSSANA MATTE PIMENTEL
ORIENTADOR: Lennita Oliveira Ruggi
IES: UFPR
Artigo
Título: Desafios Pedagógicos Contemporâneos: Uma Reflexão sobre o
Desinteresse Escolar nas Escolas Públicas
Palavras-chave: Indisciplina; Desinteresse Escolar; Mudança Educacional;
Ensino Aprendizagem; Relação Professor-Aluno
Resumo: A pergunta “estudar para que” nunca esteve tão forte na cabeça dos
alunos como agora. O presente artigo tem como objetivo refletir sobre os
problemas existentes no contexto escolar público atual, onde há um desencontro
entre alunos e professores no cotidiano de sala de aula que é justificado a partir
da indisciplina dos alunos, refletindo um desinteresse dos mesmos originando a
desmotivação dos profissionais. O diálogo e a compreensão estão muitas vezes
ausentes e por isso a qualidade do processo ensino aprendizagem se encontra
baixa. Como resultado das entrevistas e questionários aplicados no âmbito
dessa pesquisa foi feito um levantamento dos fatores que levam os alunos a
estarem desmotivados na opinião dos próprios alunos e dos professores, assim
como sugestões por parte dos alunos a respeito do que poderia ser melhorado
no ambiente escolar. É importante ressaltar que este artigo não tem a pretensão

de esgotar a problemática. Espera-se que sirva de suporte teórico para
buscarmos soluções que nos permitam agirmos coletivamente diante de todos
os desafios do trabalho pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: Desafios pedagógicos contemporâneos: diversidades ou adversidades
em sala de aula.
Palavras-chave:

mudanças,

diversidade,

aprendizagem,

metodologia,

indisciplina
Resumo: A indisciplina é um dos problemas que tem preocupado muito a
direção, pedgogos e professores, pelos inúmeros desáfios que vem
apresentando. Inicialmente os estudos foram focados na indisciplina escolar,
considerando-se que esta é uma problemática que interfere diretamente no
aproveitamento dos estudantes, bem como produz efeitos negativos em relação
aos docentes. Conforme o tema foi aprofundando, observou-se que este mau
aproveitamento escolar tem sido resultado não só da indisciplina, mas também
de uma série de outros fatores, como: diversidades e adversidades em sala de
aula; desinteresse do aluno; relacionamento professor-aluno; postura do
professor em sala de aula; conteúdos sem relação com a realidade do estudante;
falta de convicção da proposta do professor; metodologias inadequadas. Diante
destas questões, o tema central foi redimensionado. Ao longo da jornada foram
construidos textos para assessorar o professor na tarefa de reflexão e discussão
de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, como uma proposta de revisão
de conceitos sobre os novos papéis dos educadores frente a essa questão. Na
construção do caderno pedagógico esses textos foram acrescidos de atividades
que promovam essa prática e provoquem um novo olhar sobre as diversidades
e adversidades no cotidiano escolar. Serão disponibilizados aos participantes
estudos de textos teóricos, debates, análise de trechos de filmes, reflexões
acerca de expreriências do cotidiano à luz de referenciais teóricos, estudos
orientados, produções coletivas, trocas de experiências, análise sobre os dados
da pesquisa de campo, dinâmicas pertinentes ao tema abordado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: ROZANA SILVEIRA
ORIENTADOR: MARY SYLVIA MIGUEL FALCAO
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: Projeto Político Pedagógico como orientador do processo educativo:Uma
intervenção crítica sobre a prática cotidiana.
Palavras-chave:

Projeto

Político

Pedagógico;participação;educação;intervenção.
Resumo: Este artigo teve por objetivo uma reflexão crítica sobre o entendimento
e participação dos professores na elaboração do Projeto Político Pedagógico do
Colégio Estadual Segismundo Falarz, da cidade de Curitiba- Paraná. Foi
importante o entendimento sobre o posicionamento dos educadores frente ao
Projeto Político Pedagógico e quais foram suas participações em todo o seu
processo de elaboração. Outro fator importante de análise deu-se por meio da
reflexão acerca do Projeto ,compreendendo-o como orientador de toda a
organização do trabalho pedagógico tendo o mesmo como um processo de
discussão permanente dos problemas cotidianos e da intencionalidade da
escola, na idealização e elaboração de uma proposta pedagógica que tornasse
possível a sua construção a partir das especificidades da escola. Para a análise
recorreu-se a um questionário aberto, com os professores, a fim de que fosse
possível a compreensão destes e suas concepções sobre o Projeto Político
Pedagógico e o entendimento deste, nas intervenções sobre as práticas
pedagógicas desenvolvidas. Reforçou-se, neste sentido, a importância de a
escola conceber num projeto, toda a sua intencionalidade enquanto lugar de
transmissão de conhecimentos e saberes necessários à uma transformação
social e humanitária.

Produção didático-pedagógica
Título: O Projeto Político Pedagógico da escola: Uma intervenção
Palavras-chave: Projeto Político Pedica.agóg io;processo de participação:
educadores; prática pedagóg
Resumo: Este trabalho tem por objetivo uma reflexão crítica sobre a elaboração
do Projeto Político Pedagógico como articulador da prática desenvolvida pelos
educadores em sua ação educativa, analisando a efetiva participação dos

mesmos em todo seu processo de elaboração. O objetivo é entender qual o
posicionamento dos educadores frente ao Projeto Político Pedagógico e quais
foram suas participações em todo o processo de elaboração, O projeto será
desenvolvido no Colégio Estadual Segismundo Falarz, situado no Município de
Curitiba, bairro Hauer. É importante, uma reflexão acerca do Projeto Político
Pedagógico,compreendendo-o como orientador de toda a organização do
trabalho pedagógico,tendo o mesmo, como um processo de discussão
permanente dos problemas, da organizacidade e da intencionalidade da escola,
na idealização e elaboração de uma proposta pedagógica que seja construída a
partir das especificidades da escola. Para a análise será realizado um
questionário aberto, com os professores, a fim de se conhecer e compreender
suas concepções sobre o Projeto Político Pedagógico e o entendimento deste,
nas intervenções sobre a prática pedagógica desenvolvida. Reforça-se, neste
sentido, a importância de a escola conceber num projeto, toda a sua
intencionalidade enquanto lugar de transmissão de conhecimentos e saberes
necessários à uma transformação social e humanitária.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: RYCARLA DO ROCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ORIENTADOR: Maria Marce Moliani
IES: UEPG
Artigo
Título: TV multimídia: o imapcto da tecnologia digital na sala de aula
Palavras-chave: TV multimídia,mídia,transformação do conhecimento
Resumo: Apresentamos o relato da experiência sobre o uso da TV multimídia
na sala de aula, durante o projeto de intervenção pedagógica, do Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
do Colégio Estadual Professora Leopoldina Bittencourt Pedroso - Ensino
Fundamental e Médio, durante o segundo semestre de 2011, na cidade de
Tibagi-Pr. A TV multimídia é um aparelho de televisão 29 polegadas, projetada
para o uso educacional com entrada USB, leitor de cartão de memória vídeo e
áudio, s-vídeo, controle remoto projetado com funções de timer on e timer off
entre outras funções importantes para o educador. Durante a implantação do

projeto, verificamos a importância do planejamento adequado das atividades que
o professor irá realizar com o uso da TV multimídia como recurso pedagógico.
Foram selecionadas as imagens, vídeos e textos adequados ao conteúdo e a
faixa etária de cada turma, sendo escolhidas diversas metodologias para a
apresentação do conteúdo nas disciplinas de Português, Ciências e Artes. As
aulas foram desenvolvidas utilizando como recurso pedagógico, a TV multimídia,
com auxilio do pen-drive.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SALETE MARIA DA SILVA
ORIENTADOR: Marli de Fatima Rodrigues
IES: UEPG
Artigo
Título: O USO DAS MÍDIAS: UMA REFLEXÃO SOBRE A TV MULTIMÍDIA
COMO MEDIAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Palavras-chave: Mídias; professor; prática pedagógica; processo educativo;
alunos
Resumo: RESUMO É reconhecido que hoje as tecnologias de comunicação e
de informação (TICs) modificam as relações sociais e estão diretamente
conectadas à educação.Sendo as tecnologias partes da criação humana, ela
surge como uma alternativa para “facilitar” a realização, a ampliação e a
divulgação de um determinado processo, inclusive na educação. Com a
variedade de recursos, a TV Multimídia possibilita um aprendizado mais eficaz e
vêm auxiliar os professores na elaboração de práticas de ensino aprendizagem
que estimule a curiosidade e o encantamento pelo conhecimento. No entanto,
verifica-se que a escola como parte deste processo não pode ficar alheia as
mudanças, sendo que, a maioria dos alunos tem um desinteresse pelos
conteúdos e as aulas, na sua maioria, são repetitivas e realizadas apenas com
o auxílio do livro didático e o quadro de giz. O objetivo é contribuir para melhorar
a prática pedagógica dos professores, fazendo uso da TV multimídia e do
Pendrive nas relações de ensino e aprendizagem. Propor possibilidades de
estudo e pesquisa que utilizem as TICs, especificamente a TV multimídia e
Pendrive como forma de mediar, elaborar, sistematizar, socializar a produção de

ideias e aprendizagens significativas que ajudem professores e alunos a
descobrirem diferentes caminhos e modos de atuar que irá favorecer a troca de
experiência, a produção e atuação de cada um dos envolvidos dentro processo
educativo. Após a apresentação desta proposta, espera-se que professores
auxiliem os alunos a produzir argumentos e pensar como o envolvimento das
mídias traz resultados positivos e inclusão digital e social.

Produção didático-pedagógica
Título: O USO DAS MÍDIAS, TV MULTIMÍDIA, COMO MEDIAÇÃO NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA
Palavras-chave: mídias; prática pedagógica; professor; aluno
Resumo: Esta unidade didática pretende colaborar para uso das tecnologias na
sala de aula. O objetivo é contribuir para melhorar a prática pedagógica dos
professores, fazendo uso da TV multimídia e do Pendrive nas relações de ensino
e aprendizagem, como forma de mediar, elaborar, sistematizar, socializar a
produção de ideias e aprendizagens significativas que ajudem professores e
alunos. Espera-se que professores auxiliem os alunos a produzir argumentos e
pensar como o envolvimento das mídias traz resultados positivos e inclusão
digital e social.
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Artigo
Título: INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS E A PRÁTICA DOCENTE:
POSSIBILIDADES

DE

QUALIFICAÇÃO

METODOLOGICA

PARA

PROFESSORES EM PROCESSO DE FORMAÇÃO
Palavras-chave:

Educação,

aprendizagem,

instrumentos

tecnológicos,

formação docente
Resumo: Este artigo busca através de estudos bibliográficos e investigação em
campo possibilitar uma alternativa metodológica embasada em pesquisas,
conceitos, fatos e relatos de experiências pedagógicas. Com o objetivo de

proporcionar uma visão crítica sobre a utilização de instrumentos tecnológicos
como recursos didáticos para a qualificação metodológica da prática docente de
professores em processo de formação. Buscamos também, discutir e apontar
possibilidades para o uso das tecnologias como instrumento metodológico no
processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração a necessidade
urgente de dinamizar as aulas almejando o interesse dos alunos, futuros
profissionais da educação, entendendo sob este aspecto que a formação
continuada deve fazer parte de uma contínua reforma do sistema educacional, a
fim de romper modelos pedagógicos desatualizados e criar um novo cenário para
a educação.

Produção didático-pedagógica
Título: OFICINAS PEDAGÓGICAS INTERDISCIPLINARES DE FORMAÇÃO
PARA O USO DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS COMO
ALTERNATIVAS DIDÁTICAS E PRODUÇÃO DE BLOG INTERATIVO
Palavras-chave: Educação; recursos tecnológicos; formação docente
Resumo: O material caracterizado como produção Didático-Pedagógico tem por
objetivo apontar caminhos metodológicos para a utilização de Instrumentos
Tecnológicos na prática pedagógica como alternativas para qualificação
metodológica das aulas nas diferentes áreas do conhecimento de maneira a
efetivá-las como práticas didáticas nas Metodologias de Ensino, do Curso de
Formação de Docentes. Desta forma pretende-se possibilitar a interação com as
tecnologias digitais, de modo a superar as dificuldades, fomentar seu uso como
recurso e estratégia pedagógica, aproveitando todas as possibilidades que a
tecnologia oferece no contexto educacional. Serão realizadas oficinas
pedagógicas, como sugestão para a dinamização do processo de ensino e
aprendizagem, particularmente por sua praticidade, flexibilidade, e, sobretudo
estimular a participação e a criatividade de todos os integrantes. Busca-se desta
forma que tanto o professor como o coordenador da oficina interajam no sentido
de possibilitar a construção de conceitos e estabelecimento de relações entre os
conteúdos disciplinares das metodologias. Como produto desta intervenção
pedagógica como inferência aos objetivos explicitados almeja-se a elaboração
de um BLOG Interativo juntamente com os alunos do Curso de Formação de
Docentes do Colégio Estadual Júlio Giongo de Pranchita.
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Artigo
Título: Projeto Político Pedagógico: uma Prática Social Coletiva.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Qualidade de Educação; Trabalho
Pedagógico.
Resumo: O PDE tem por objetivo a formação continuada dos professores da
rede pública estadual de educação do Estado do Paraná, em integração com as
instituições de Ensino Superior que possui um importante avanço na sua
consolidação como política de formação continuada articulada à progressão na
carreira docente; afirmando o compromisso de contribuir com as Escolas
Públicas, através da valorização do profissional da educação. A preocupação
inicial que norteou o desenvolvimento deste trabalho junto ao Programa (da
pesquisa) realizou-se no CEEP CASTALDI envolvendo equipe pedagógica, os
professores, coordenadores e apoio administrativo nas ações e discussões que
abarcam a organização do trabalho pedagógico. O presente artigo tem como
objetivo principal divulgar os resultados das atividades realizadas durante o
projeto de pesquisa inicial e da implementação didático-pedagógico que foi
desenvolvido através de grupo de estudo para uma reflexão sobre o projeto
político pedagógico, demonstrando a necessidade de uma reorganização do
tempo pedagógico na escola. Através desta reflexão discutiu a finalidade da
escola, sua proposta pedagógica e a construção coletiva de um projeto político
pedagógico. Constatando que esta esteja voltada à emancipação dos alunos,
promovendo a participação democrática de todos os envolvidos nas ações
pedagógicas, assegurando que a escola possui uma identidade própria;
resgatando o sentido humano, científico e libertador do planejamento,
assumindo o compromisso de concretizar ações pedagógicas e inovadoras para
atender necessidades da comunidade. Quando se constrói um projeto político
pedagógico coletivamente, pressupõe que todos os envolvidos nesse processo
assumam uma nova atitude.

Produção didático-pedagógica
Título: Projeto Político-Ppedagógico: uma prática social coletiva.
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico,Qualidade de Ensino e Ação
Coletiva.
Resumo: O Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do
ParanáPDE/PR tem um importante avanço na sua consolidação como
política de formação continuada articulada à progressão na carreira docente;
afirma o compromisso de contribuir

com as Escolas Públicas, através da

valorização do profissional da educação. Este programa está organizado em
três eixos: atividades de pesquisa, atividades de aprofundamentos teórico
práticos e atividades didático pedagógicas com utilização de suporte
tecnológico.

Na atividade

intervenção

pedagógica

de
a

pesquisa,

foi elaborado

ser implementado

na

um projeto

escola

de

de

atuação

profissional. Neste segundo momento está sendo elaborado a produção
didático

pedagógico

que

direcionará

e

dará

suporte

para

a

implementação junto aos pedagogos, coordenadores e docentes que
atuam na CEEP CASTALDI e, posteriormente, será escrito um artigo
científico sobre os resultados da implementação pedagógica. A Intervenção
Pedagógica na Escola é uma das atividades obrigatória e tem como objetivo
primordial aprimorar o trabalho pedagógico que será desenvolvido pelos
educadores nas escolas públicas estaduais; através de importante parceria
com os IES Instituições de Ensino Superior que oferece a possibilidade
dos educadores voltarem à academia e terem a oportunidade de atualização
e aprofundamento de seus conhecimentos

teóricopráticos,

mudança

para

nas

suas

práxis pedagógica,

a

melhoria

repensando
do próprio

trabalho educativo, cumprindo seu papel de educador e a finalidade.
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Artigo

Título:

AVALIAÇÃO

E

INSTRUMENTOS

AVALIATIVOS:

questões

e

possibilidades no processo de ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Avaliação; Avaliação da aprendizagem; Instrumentos de
avaliação; Prova.
Resumo: A avaliação da aprendizagem ainda é um terreno de constantes
conflitos e insatisfação entre alunos, professores e pais. Emerge a necessidade
de rediscutir a avaliação e refletir sobre os instrumentos de avaliação. Esse
estudo buscou analisar como os professores de educação básica escolhem seus
instrumentos de avaliação da aprendizagem, apresentar propostas para
elaboração de instrumentos, com vistas a provocar a utilização de instrumentos
diversificados e auxiliar na escolha e elaboração desses instrumentos. Para esse
fim, foi realizado um estudo em uma escola da região central, da cidade de
Londrina no estado do Paraná. Foi realizado um estudo bibliográfico, seguido de
levantamento dos instrumentos que os professores utilizam para avaliar e as
dificuldades que possuem. Num segundo momento, foi elaborado um material
didático e foram realizadas oficinas sobre a elaboração e utilização de
instrumentos de avaliação. Os professores demonstraram interesse sobre o
tema, refletindo sobre seus instrumentos avaliativos, a necessidade de revisar a
elaboração dos mesmos e a possibilidade de utilização de instrumentos
diversificados. O estudo buscou contribuir com mudanças, ainda que ínfimas,
mas, que possam redimensionar o processo avaliativo do professor e da escola,
tornando-o mais justo e menos angustiante para professores, pais e alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES
DE USO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Instrumentos de avaliação; Prova.
Resumo: O texto consiste em um material didático, elaborado com o fim de
ofertar ao professores, subsídios para reflexão, seleção, escolha, elaboração e
utilização de instrumentos de avaliação. A idéia surgiu da prática observada nas
escolas, sobre a dificuldade modificar as ações avaliativas envolvendo outros
instrumentos, bem como, sobre a qualidade dos instrumentos utilizados. O
estudo resultou em um texto apresentado em forma de material didático, dirigido
a professores da educação básica sobre avaliação da aprendizagem,

destacando as reflexões, limites e possibilidades de uso de diversos
instrumentos de avaliação na prática escolar. Constitui uma coletânea de
reflexões, sugestões, regras e dicas, com o fim de auxiliar o professor na
escolha, adequação, utilização do instrumento de avaliação, bem como do
processo de correção. O objetivo desse trabalho é apresentar propostas para
elaboração de instrumentos de avaliação, com vistas a provocar reflexões
acerca da escolha adequada do instrumento de avaliação, sua elaboração,
aplicação e devolução dos resultados. O professor que deseja promover
mudanças na sua forma de avaliação pode apoiar-se nesse material para
implantar novas alternativas avaliativas.
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Artigo
Título:

ENSINO,

AVALIAÇÃO

E

APRENDIZAGEM:

a

mediação

do

conhecimento
Palavras-chave: métodos de ensino; avaliação; ensino e aprendizagem.
Resumo: O artigo científico que ora apresentamos tem por finalidade
demonstrar os resultados ligados ao processo avaliativo e de ensino e
aprendizagem. Como o ensino e aprendizagem são influenciados pela avaliação
e suas instâncias sejam elas os instrumentos avaliativos e critérios, bem como o
Conselho de Classe. Neste aspecto o Conselho de Classe tem papel importante,
pois se trata de um momento em que os membros do colegiado propõem
condições diferenciadas para o processo ensino aprendizagem. É necessário
observarmos como este processo acontece e de que forma se dá o impacto sob
aprendizagem dos alunos e para que aconteça a avaliação é necessário o ensino
de qualidade e aquisição do conhecimento. A mediação do conhecimento se dá
entre o processo de trabalho escolar e pedagógico de interpretar dados da
avaliação na escola, que podem colaborar para um bom desempenho dos
alunos. Os métodos de ensino são meios, mecanismos que o professor utiliza e
organiza no sentido de atingir seus objetivos em relação aos conteúdos

trabalhados em sala. Ainda, proporciona a regulação entre o ensino e
aprendizagem que é caracterizado pelo desenvolvimento das capacidades
mentais e operativas dos alunos. Ao apresentarmos os resultados neste artigo,
a partir das questões avaliativas e dos métodos utilizados pelo professor,
promovemos um importante debate em relação ao processo ensinoaprendizagem e a verdadeira função da escola: ensinar.

Produção didático-pedagógica
Título: Ensino, Avaliação e Aprendizagem: A mediação do conhecimento
Palavras-chave: métodos de ensino; avaliação; ensino e aprendizagem.
Resumo: A Unidade Temática tem por finalidade apresentar questões ligadas
ao processo avaliativo e de ensino e aprendizagem. Como o ensino e
aprendizagem é influenciado pela avaliação e suas instâncias sejam elas os
instrumentos avaliativos e critérios, bem como o Conselho de Classe. Neste
aspecto o Conselho de Classe tem papel importante, pois se trata de um
momento em que os membros do colegiado propõem condições diferenciadas
para o processo ensino aprendizagem. É necessário observarmos como este
processo acontece e de que forma se dá o impacto sob aprendizagem dos
alunos e para que aconteça a avaliação é necessário o ensino de qualidade e
aquisição do conhecimento, desde que seja de forma mediadora. A mediação do
conhecimento se dá entre o processo de trabalho escolar e pedagógico de
interpretar dados da avaliação na escola. A discussão de projetos, e a
possibilidade de implementar e questionar as políticas educacionais, a prática
pedagógica, e a gestão do projeto político-pedagógico da escola são
mecanismos que podem colaborar para um bom desempenho dos alunos. Os
métodos de ensino também são meios, mecanismos que o professor utiliza e
organiza no sentido de atingir seus objetivos em relação aos conteúdos
trabalhados em sala. Ainda, proporciona a regulação entre o ensino e
aprendizagem que é caracterizado pelo desenvolvimento das capacidades
mentais e operativas dos alunos. Ao propormos esta análise, a partir das
questões avaliativas e dos métodos utilizados pelo professor, queremos chegar
ao cerne daquilo que consideramos importante, que é a verdadeira função da
escola: ensinar.
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Artigo
Título: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – INTERNET: Uma motivação para
pesquisa escolar
Palavras-chave: \"Função social da escola\" \"Laboratório de Informática\" \"
Internet\"\" Motivação\"\" Pesquisa Escolar\"
Resumo: Este trabalho apresenta a utilização da pesquisa escolar e também da
Internet para aquisição de conhecimento e valorização da busca de informações.
Para tanto foram empregados os recursos tecnológicos disponíveis na escola
(laboratório de informática) bem como o estudo sobre a história da escola como
meio motivador para a pesquisa. Levando em consideração a função social da
escola de oferecer situações que favoreçam o aprendizado, proporcionando um
ambiente que haja sede em aprender e também significado, este trabalho tem
como objetivo enfatizar a relevância da leitura de textos escritos e/ou virtuais e
da escrita no processo de investigação além de orientar os alunos para que
recorram às diversas fontes de pesquisa. Trata-se de um estudo desenvolvido
no Colégio Estadual Olavo Bilac – Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional, situado na cidade de Cambé (PR) junto aos alunos da 1ª série do
Ensino Médio do período matutino e seus professores de Língua Portuguesa e
História. Desta forma, espera-se que este modelo de intervenção possibilite que
o ambiente escolar favoreça o aprendizado, por intermédio de diversos recursos
disponíveis a fim de construir uma aprendizagem significativa. A análise da
intervenção pedagógica permite afirmar que a pesquisa escolar pode ser
considerada uma ferramenta de trabalho capaz de provocar mudanças nas
atitudes do professor e também dos alunos em seu processo de ensino e
aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - INTERNET: UMA MOTIVAÇÃO
PARA PESQUISA ESCOLAR

Palavras-chave: Função social da escola; Laboratório de Informática; Internet;
Motivação; Pesquisa Escolar.
Resumo: O presente Caderno Temático pretende repensar a questão da
pesquisa escolar e também do uso da Internet na aquisição do conhecimento.
Para tanto serão utilizados alguns recursos tecnológicos disponíveis na
instituição de ensino investigada, bem como o estudo da história desta escola
como meio motivador para a pesquisa. Levando em consideração a função social
da escola em oferecer situações que favoreçam o aprendizado, proporcionando
um ambiente que haja sede em aprender e também significado, este trabalho
tem como
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Artigo
Título: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho
pedagógico na escola pública.
Palavras-chave: Escola Pública; Pedagogo; Trabalho Pedagógico.
Resumo: Buscamos neste estudo situar a função específica do profissional
Pedagogo no contexto escolar. Partindo da problemática que levanta a questão
da descaracterização deste profissional no interior da escola pública. Este
trabalho encaminhou-se através de uma pesquisa que veio confirmar toda a
problemática anteriormente levantada. A fragilização do papel do pedagogo nas
escolas públicas, é ocasionada pela falta de oportunidade do pedagogo em
exercer o seu papel, atribuindo a este profissional tarefas cotidianas
diversificadas que nada tem a ver com o seu trabalho. Sendo assim o pedagogo
tornou-se um profissional multitarefas dentro da escola, desempenhando
diversas funções que, em grande parte, não fazem parte da função do pedagogo.
Com o surgimento da função professor-pedagogo, o profissional que já exercia
muitas tarefas dentro da escola, passa agora a exercer uma função para a qual
não se especializou, e o problema aumenta a cada dia. Na busca do
desvelamento das razões que circundam esta problemática, sugerimos um

estudo aprofundado e constante entre os pedagogos sobre a realidade escolar,
que possam levá-los a rever o seu papel através de uma reflexão crítica,
contrapondo teoria e prática. Partindo daí tomar o seu lugar na organização e
efetivação do trabalho pedagógico na escola, que sabemos que é de suma
importância dentro do cotidiano escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PÚBLICA.
Palavras-chave: Escola. Pedagogo. Pública.
Resumo: Devido às dificuldades encontradas no decorrer de alguns anos de
trabalho em escola pública e às muitas frustrações por não conseguir fazer o
trabalho que me propus no momento em que escolhi essa profissão, se faz
necessário problematizar de que forma é possível superar o cumprimento de
tarefas cotidianas que não representam nem fazem parte do trabalho do
pedagogo, e o que é possível realizar concretamente para mudar a atual
realidade da nossa prática. Meu objetivo é o de resgatar a identidade do
pedagogo na escola pública, possibilitando uma ação significativa na busca da
qualidade de ensino e resgatando a consciência de que esse profissional
enquanto articulador da prática pedagógica é “peça fundamental” numa escola
pública que prima pela qualidade de ensino.
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Artigo
Título: INTERESSE, PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO DOS ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Palavras-chave: Interesse dos alunos; evasão escolar; falta de
participação.
Resumo: O presente trabalho pretende discutir a questão da falta de interesse,
participação e compromisso dos alunos em relação aos estudos, no Colégio Júlio

Mesquita situado no município de Curitiba – Paraná. O estabelecimento de
ensino apresenta altos índices de reprovação, principalmente na primeira série
do ensino médio. O problema que se defronta a escola está, entre outros, na
falta de reorientação das práticas pedagógicas de modo a favorecer o
aprendizado dos jovens. O tradicionalismo somado á falta de percepção dos
sujeitos da escola tem possibilitado o aumento da evasão escolar, assim como
desestimula o interesse dos alunos em relação ao conhecimento. Segundo Paro,
a reprovação escolar é a principal causa da evasão, e a reversão dessa situação
exige que o elemento da estrutura da escola básica deixe de ser a reprovação
para ser o aprendizado. Já para Vasconcellos a reprovação é fator de
discriminação e seleção social, de distorção do sentido da avaliação e
pedagogicamente custo social. Neste sentido, o objetivo da pesquisa é discutir
algumas questões associada às práticas docentes. Os resultados demonstram
que o interesse dos alunos não é do conhecimento da maioria dos professores
tão pouco contemplados nas práticas docentes. A escola pode de algum modo
interferir com relação ao interesse dos alunos?Como estabelecer vínculos com
os alunos levando em conta o desejo de aprender?

Produção didático-pedagógica
Título: INTERESSE, PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO DOS ESTUDANTES
DO ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Interesse, participação e escola.
Resumo: O presente trabalho pretende discutir a questão da falta de interesse,
participação e compromisso dos alunos em relação aos estudos, no Colégio Júlio
Mesquita situado no município de Curitiba – Paraná. O estabelecimento de
ensino apresenta altos índices de reprovação, principalmente na primeira série
do ensino médio. O problema que se defronta a escola está, entre outros, na
falta de reorientação das práticas pedagógicas de modo a favorecer o
aprendizado dos jovens. O tradicionalismo somado á falta de percepção dos
sujeitos da escola tem possibilitado o aumento da evasão escolar, assim como
desestimula o interesse dos alunos em relação ao conhecimento. Segundo Paro,
a reprovação escolar é a principal causa da evasão, e a reversão dessa situação
exige que o elemento da estrutura da escola básica deixe de ser a reprovação
para ser o aprendizado. Já para Vasconcellos a reprovação é fator de

discriminação e seleção social, de distorção do sentido da avaliação e
pedagogicamente custo social. Neste sentido, a pesquisa busca discutir algumas
questões: a persistência dos altos índices de reprovação pode estar associada
às práticas docentes? A escola pode de algum modo interferir com relação ao
interesse dos alunos?Como estabelecer vínculos com os alunos levando em
conta o desejo de aprender?

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVANA FERRO ZONATTO
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: A INTEGRAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO
BÁSICA
Palavras-chave: educação profissional; educação básica; integração.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo a reflexão a respeito dos desafios
que a escola pública vem enfrentando em relação à Educação Profissional. Em
2003, o Estado do Paraná, retomou a discussão em âmbito estadual a fim de
reestruturar a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio assumindo uma
concepção de ensino e currículo em que o trabalho, a cultura, a ciência e a
tecnologia constituem fundamentos sobre os quais os conhecimentos escolares
devem ser trabalhados e assegurados com a perspectiva de uma escola unitária
e de uma educação politécnica. É a partir dessa concepção que as equipes
diretivas e pedagógicas das escolas estaduais orientam os professores na
elaboração de seus planos de trabalho docente e percebem a dificuldade dos
mesmos em articular e integrar os conteúdos sócio-culturais aos científicos e
tecnológicos. A metodologia utilizada é a pesquisa-ação e foi desenvolvida com
os profissionais da Educação Profissional de um Colégio Estadual em Curitiba e
com os professores da rede que participaram do Grupo de Trabalho em Rede –
GTR.

Produção didático-pedagógica

Título: PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PDE 2010: PAPEL DO
PEDAGOGO NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: A INTEGRAÇÃO ENTRE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO BÁSICA.
Palavras-chave: educação profissional; educação básica; integração
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir e discutir juntamente com
os profissionais, de uma escola estadual de Curitiba, a respeito dos desafios que
a escola pública vem enfrentando em relação à Educação Profissional. Em 2003,
o Estado do Paraná, retomou a discussão em âmbito estadual a fim de
reestruturar a Educação Profissional integrada ao Ensino Médio assumindo uma
concepção de ensino e currículo em que o trabalho, a cultura, a ciência e a
tecnologia constituem fundamentos sobre os quais os conhecimentos escolares
devem ser trabalhados e assegurados com a perspectiva de uma escola unitária
e de uma educação politécnica. É a partir dessa concepção que as equipes
diretivas e pedagógicas das escolas estaduais orientam os professores na
elaboração de seus planos de trabalho docente e percebem a dificuldade dos
mesmos em articular e integrar os conteúdos sócio-culturais aos científicos e
tecnológicos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVANA PEREIRA MUNIZ
ORIENTADOR: Luiz Antonio de Oliveira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A AUSÊNCIA DOS PAIS NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO
Palavras-chave: Gestão Democrática, Escola, Família, Participação.
Resumo: O foco deste estudo direciona-se para questões relativas à interação
família/escola, destacando, em especial, a ausência dos pais no processo de
escolarização do aluno no Ensino Médio. O objetivo é contribuir para as
discussões sobre a necessidade de implantação de uma gestão democrática que
priorize a relação e o diálogo com a família. O estudo discute questões que
norteiam o trabalho pedagógico escolar, bem como os fatores impeditivos de
uma maior aproximação entre essas instituições. Na atualidade, a sociedade

ganha forte impacto pelas modificações causadas pelo acelerado processo de
informações e os grandes avanços tecnológicos, que, aliados a outros fatores
sociais, têm repercutido na estrutura da família e, consequentemente, da escola.
Portanto, faz-se necessário voltar nossa atenção para a escola que, apesar das
mudanças, deve exercer a função de transmissora dos conhecimentos
científicos. Entretanto, essa mesma instituição tem encontrado dificuldades em
compreender que a educação destinada a promover a evolução integral do
indivíduo é tarefa a ser realizada de forma tripartite pela família, pelo Estado e
pela escola. Trata-se de pesquisa bibliográfica e de campo que procura delinear,
segundo a perspectiva do materialismo histórico, por meio dos dados obtidos, a
contribuição para a relação entre Família e Escola, de forma a fortalecer o
processo de ensino e aprendizagem. Para tal, organizou-se o texto nas seguintes
partes: contextualização da educação, relações entre família e escola e práticas
aplicadas para a aproximação entre família e escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Ausência dos pais no processo de escolarização no Ensino Médio
Palavras-chave: Gestão Democrática; Educação; Família; Participação.
Resumo: O foco deste estudo é abordar questões relativas à Interação
Família/Escola, destacando em especial a ausência dos pais no processo de
escolarização do aluno no Ensino Médio. O estudo discute questões que
norteiam o trabalho pedagógico escolar bem como os fatores impeditivos de uma
maior aproximação destas instituições. As mudanças pelas quais a sociedade
tem passado atualmente em decorrência de aceleradas informações, os grandes
avanços tecnológicos e tantos outros fatores sociais, tem repercutido na
estrutura da família e conseqüentemente da escola. Portanto, faz se necessário
também voltar nossa atenção para a escola que, apesar das mudanças continua
exercendo a função de transmissora dos conhecimentos científicos. Entretanto
a escola tem encontrado dificuldades em assimilar as mudanças sociais e
familiares e a incorporar as novas tarefas que a ela tem sido delegada, embora
isso não seja um processo recente. No entanto, a escola precisa ser pensada
como um caminho entre a família e a sociedade, pois tanto a família quanto a
sociedade voltam exigentes sobre ela. O resultado desta pesquisa buscará
compreender a importância da relação Família/Escola, especialmente no ensino

Médio, distinguindo o papel de cada instituição, entendendo que a escola só
cumprirá com sua função social com a colaboração e comprometimento de
todos, atuando ambos, coerentemente em uma mesma direção, possibilitando
uma reflexão sobre um real projeto de vida alicerçado em objetivos e
perspectivas comprometidas com a transformação da prática social.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVIA BENEDITA OLIVEIRA DE VARGAS
ORIENTADOR: Simone Sandri
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: As especificidades da Educação de Jovens e Adultos a partir da sua
trajetória histórica, legal e dos olhares dos alunos e dos professores
Palavras-chave: Palav Educação de Jovens e Adultos; Ensino; Aprendizagem
Resumo: RESUMO: O presente artigo tem como enfoque principal as
especifidades da EJA a partir de sua trajetória histórica e dos olhares de
professores e alunos do CEEBJA/Palotina. Esse texto é, também, o trabalho de
conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/SEED – PR. A
ideia de pesquisar o tema partiu da inquietação diante de observações realizadas
no cotidiano do CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e
Adultos de Palotina, onde muitos alunos passam por sucessivas matriculas e
desistências. A fim de verificar os elementos fundantes das desistências de
alunos, foi realizado com alunos e professores da II etapa do ensino fundamental
– EJA, um trabalho de pesquisa, por meio da aplicação de entrevistas e
questionários com perguntas abertas e fechadas. Os objetivos do projeto de
intervenção foram os seguintes: refletir sobre as necessidades pedagógicas que
permeiam o processo de desistência de alunos; compreender as categorias
teóricas que norteiam o currículo estadual para a EJA; e propor possibilidades
teórico-metodológicas para a Educação de Jovens e Adultos a partir dos
fundamentos do trabalho, cultura e tempo e assim contribuir para a minimização
do problema da rotatividade e da evasão escolar dos alunos.

Produção didático-pedagógica

Título: Trabalho, Tempo e Cultura Como Fundamentos Teórico-Metodológicos
para Educação de Jovens e Adultos.
Palavras-chave: EJA. Especificidade. Rotatividade. Evasão.
Resumo: Está Unidade Didática, intitulada “Trabalho, tempo e cultura como
fundamentos teórico-metodológicos para educação de jovens e adulto, é fruto do
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2010, SEED - PR, a idéia de
pesquisar o tema partiu da inquietação diante de observações realizadas no
cotidiano do CEEBJA - Centro Estadual de Educação de Jovem e Adulto de
Palotina, onde muitos alunos passam por sucessivas matriculas e desistências.
O objetivo deste trabalho é refletir sobre as necessidades pedagógicas que
permeiam o processo de desistência de alunos; Compreender as categorias
teóricas que norteiam o currículo estadual para a EJA e propor possibilidades
teórico-metodológicas para a Educação de Jovens e Adultos a partir dos
fundamentos do trabalho, cultura e tempo e assim contribuir para a superação,
ou minimização do problema da rotatividade e evasão escolar. Sendo assim essa
unidade Didática objetiva fornecer apoio didático pedagógico aos professores
atuantes na Educação de Jovens e Adultos - EJA, por meio de subsídios teóricometodológicos que fundamentem a prática docente voltada para as
especificidades dessa modalidade de educação. A metodologia utiliza no grupo
de estudo é com os temas e as atividades que serão desenvolvidas em oito
encontros presenciais e momentos de estudos não presenciais. Os textos para
o grupo de estudo, têm como objetivo subsidiar os professores na leitura,
discussão e análise do grupo em torno do tema apresentado.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SILVIA SURMAS SCHUTA
ORIENTADOR: Sandra Polon
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: TECNOLOGIAS: Possibilidades e Limites No Processo Ensino
Aprendizagem
Palavras-chave: Educação; Tecnologias; Formação Docente.

Resumo: O atual momento histórico é marcado pelos avanços e inovações nas
tecnologias de comunicação e informação e a cada dia cresce o número de
usuários. As nossas escolas dispõem de muitos recursos tecnológicos, no
entanto, precisam rever suas práticas e adaptar-se à nova realidade de uso
efetivo dessas tecnologias. O presente artigo relata o resultado de um projeto de
pesquisa e intervenção que teve como objeto de investigação o uso das
tecnologias. As possibilidades e limites desse recurso didático no processo
ensino aprendizagem foram discutidos e algumas atividades funcionais foram
realizadas

durante

o

programa

PDE

(Programa

de

Desenvolvimento

Educacional), em 2010 e 2011. Com este material, pretende-se relatar práticas
pedagógicas e levantar discussões a respeito da função da escola e do papel do
educador, frente às novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) no
processo educativo. Um dos objetivos do Projeto foi disponibilizar material
teórico- metodológico aos professores, bem como, auxiliá-los na organização do
trabalho pedagógico escolar. Também foi discutida em grupo a busca de
soluções nas dificuldades vivenciadas, no que diz respeito ao uso das
tecnologias durante as aulas. Educar com qualidade sem perder de vista a
construção do conhecimento, numa sociedade movida pelas tecnologias de
comunicação e informação, não é tarefa fácil para os educadores. Por esta
razão, o trabalho do PDE procurou abrir caminhos que facilitem a aprendizagem
com princípios metodológicos norteadores. Diante das novas perspectivas,
tentou-se levar os professores envolvidos frente às novas possibilidades
propostas pelos recursos tecnológicos e pelos meios de comunicação na escola,
e encará-los como facilitadores da sua prática pedagógica.
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Título: Tecnologias: possibilidades e limites no processo ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Educação; Mídias; Formação de Docentes.
Resumo: Este material, na forma de Caderno Temático é uma produção
didático-pedagógica elaborada como parte das atividades do Programa de
desenvolvimento Educacional – PDE/2010, da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. Foi produzido com a finalidade de gerar reflexões teóricas,
discussões com relação ao tema de estudo, subsidiar o professor PDE na
implementação do seu Projeto de Intervenção Pedagógica na escola e oferecer

material de apoio a professores interessados no tema. Este Caderno Temático
está composto por textos que buscam suscitar nos profissionais da educação
algumas reflexões, indagações e questionamentos sobre as tecnologias no
âmbito educacional. Apresenta, também, algumas definições sobre tecnologia,
tecnologia educacional e tecnologias da informação e comunicação. O segundo
texto faz alguns apontamentos sobre educação, o papel da escola e do professor
diante desse novo desafio da contemporaneidade, bem como a necessidade de
redimensionar o conceito de tecnologia de informação e comunicação à
tecnologia de educação. Os demais textos apresentam uma breve apresentação
sobre os temas: história em quadrinhos, recursos audiovisuais, computador,
internet e jornal. Também são apresentadas algumas sugestões para seu uso
em sala de aula como ferramenta pedagógica. Também apresenta bibliografia
comentada na área das Tecnologias de Informação e Comunicação na
educação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SIMONE GRACHIKI
ORIENTADOR: sydnei roberto kempa
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: HÁBITO DE ESTUDO COMO DIDÁTICA PESSOAL DO ALUNO
Palavras-chave: professor-aluno;autonomia;hábito de estudo.
Resumo: Esta investigação que teve como ponto de partida a necessidade de
apoio ao trabalho dos professores por mim assistidos, estruturou seu plano de
ação em atividades vivenciadas no dia a dia do grupo piloto de estudantes do 6º
ano do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães. Esse grupo
participou das atividades realizadas nas oficinas de aprendizagem voltadas ao
hábito de estudo, aonde algumas dinâmicas permitiram observar o envolvimento
espontâneo e comprometido das crianças na formação do aprender a estudar.
Vindo confirmar a relevância direta e, significativa entre o hábito de estudo e o
processo da aprendizagem. A análise qualitativa deste conteúdo abordado pôde
encontrar respaldo teórico/metodológico em Chadwick Oliveira, e contribuições
fundamentais nas obras de Fábio Mendes e Concepción Fernandes. O processo

de análise confirmou hipóteses supostas no início deste estudo, sobre a
veracidade quanto às ótimas perspectivas que o apoio da organização dos
estudos traz à construção do aprendizado de nossos alunos e, sobre as
exigências que o ensino apresenta não serem dirigidas unicamente ao conteúdo,
mas também aos instrumentos, métodos, planejamento e utilização de
estratégias, adequarem-se à aprendizagem em questão. A mediação do
educador para o encaminhamento na formação do hábito de estudo, foi um
aspecto não levantado anteriormente, que veio destacar-se na apreciação dos
trabalhos desenvolvidos. Estas confirmações, e novas percepções levantadas,
vem otimizar o aproveitamento escolar do estudante, estimular potenciais
diversos e consolidar sua formação didática para a busca dos conhecimentos
que julgue relevantes ao seu futuro.

Produção didático-pedagógica
Título: CADERNO PEDAGÓGICO: Hábitos de estudo como Didática Pessoal do
aluno
Palavras-chave: Aluno; autonomia;didática pessoal; hábito de estudo;método
Resumo: Este caderno pedagógico apresenta uma proposta de orientação na
formação pessoal de hábitos de estudo do aluno, em sua rotina escolar. Vindo a
contribuir com um melhor aproveitamento e autonomia do aluno na prática de
seu estudo diário. A proposta metodológica terá início com questionários
investigativos dirigidos a pais, profesores e alunos. Questionários que deverão
contribuir para o melhor encaminhamento das estratégias de ação, as oficinas
de aprendizagem. Seu roteiro tem como ponto de partida o hábito de estudar,
disposto em 5 unidades:por onde começar;atenção; concentração;método e
motivação. As unidades serão avaliadas, a partir da observação do professorcondutor, quanto à participação, envolvimento e registros individuais dos alunos.
Contando também com a contribuição de professores da turma, que participaram
das oficinas de cada unidade. Este trabalho tem ainda a finalidade de socializar
os resultados obtidos nos estudos realizados. Sendo instrumento de incentivo
aos professores da instituição, para continuidade de propostas sobre o tema.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: SIMONE KOSIEDOSKI SCHIMANSKI
ORIENTADOR: Ione da Silva Jovino
IES: UEPG
Artigo
Título: Conselho de Classe:Novas Ações Coletivas
Palavras-chave: avaliação, Conselho de classe, fichas de auto avaliação
Resumo: Este artigo quer mostrar como o projeto de intervenção: Conselho de
Classe: Novas Ações Coletivas, contribuiu para a melhoria da minha prática
como pedagoga em relação ao Conselho de Classe realizado na escola,
buscando promover aos professores o estudo, a reflexão e a melhoria da
metodologia. Aos(as) alunos(as) oportunizou maior participação e melhoria da
aprendizagem. Aos pais participação e entendimento do processo ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as), acompanhamento no rendimento escolar. A
intervenção utilizou a seguinte proposta: preparação do material didático,
reunião com pais e professores(as), reunião com os(as) alunos(as), distribuição
das fichas de acompanhamento para o conselho, estudo dos textos do caderno
temático com os(as) professores(as), recolhimento das fichas e tabulação dos
dados, elaboração do material para o dia do conselho: gráficos, fichas, Conselho
de Classe propriamente dito, reunião com os pais e com os(as) alunos(as). O
artigo está disposto em: introdução que conta os motivos que me levaram a
escolher o tema para estudo, a origem histórica do Conselho De Classe
mostrando um panorama geral do surgimento e da evolução da metodologia do
Conselho de Classe do princípio até os dias de hoje, Conselho de Classe e
Avaliação que trata da importância de uma boa avaliação do(a) professor(a)
levando em conta todos os aspectos que favoreçam a aprendizagem do(a)
aluno(a) e os resultados obtidos do mesmo, Projeto de Intervenção ,o qual é
respaldado por autores renomados seguindo estratégias de ação na busca de
melhorias e novas ações da equipe diretiva, pedagógica, professores(as) e
alunos(as) e Considerações finais onde ocorre reflexão do trabalho realizado,
dos benefícios que esta nova prática proporcionou e das contradições sofridas
durante o processo buscando uma reavaliação do que foi proposto levando em
conta as críticas construtivas recebidas.

Produção didático-pedagógica

Título:
Palavras-chave:
Resumo:

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SIMONE MIRIAN RIZENTAL
ORIENTADOR: Marciana Pelin Kliemann
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: ESQUADRINHANDO IDÉIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
COM O ADVENTO DOS BLOGS: TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DA NOVA
ERA OU ANTIGA EDUCAÇÃO?
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Docência Escolar, Blog Pedagógico,
Software Público, Práxis Docente.
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar, divulgar e propor a utilização dos
softwares: HagáQuê e Toondoo que possibilitam a produção de Histórias em
Quadrinhos-HQ’s, propiciando a produção dos alunos quanto a criatividade,
interpretação e análise das tipologias textuais; onde posteriormente estas
histórias serão publicadas em um Blog gerenciado pelo site Blogspot, de forma
a fomentar a produção e o auxilio da organização do trabalho docente no
ambiente escolar do ensino médio integrado e subseqüente no CEEPBN.
Enfocando três aspectos principais: a construção e uso da HQ’s utilizando
programas em software e sites de domínio público, gerando um material
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Título: ESQUADRINHANDO IDEIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
COM O ADVENTO DOS BLOGS.
Palavras-chave: HQ’s em sala de aula, Docência Escolar, Blog Pedagógico,
Software Pedagógico.
Resumo: Esta Unidade Temática tem como objetivo apresentar, divulgar e
propor a utilização de softwares de HQ’s que fomentem a produção e auxiliem
na organização do trabalho do docente no ambiente escolar. Para isso, serão
feitas indicações de software livre tal como o HagáQuê e alguns sites onde há

softwares livres que poderão auxiliar a dinamizar o trabalho escolar. Serão
enfocados três aspectos: a construção e uso da HQ’s utilizando programas em
sites gratuitos tais como o Toondoo, entre outros; a estruturação de um Blog
didático pedagógico para que sejam postados os trabalhos de sala de aula, os
quais facilitarão o trabalho pedagógico de acompanhamento do Professor com
relação aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e a utilização organizada de
ambientes virtuais que estarão em uso, sendo publicados e utilizados para
desenvolver os conteúdos do professor em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SIRLEIA BENEDITA SILVA SIQUEIRA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: Mauricio Goncalves Saliba
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Formação do Educador Infantil: desafios e possibilidades.
Palavras-chave: Formação;educação;infantil
Resumo: Este artigo tem como objetivo uma reflexão sobre a formação do
educador infantil em nível médio nos cursos de Formação de Docentes no
Estado do Paraná. Produzido como atividade conclusiva do Programa de
Desenvolvimento Educacional após cumprir um cronograma de orientações
realizado na Universidade Estadual do Norte do Paraná e de uma proposta de
Implementação realizada, por meio de estudos, observações e questionamentos
com as alunas do curso de Formação de Docentes no município de Castro. Traz
à tona momentos de reflexão sobre a formação do futuro profissional a atuar nos
Centros de Educação Infantil evidenciando a importância da apropriação de
conceitos de infância, buscando uma ação integrada que incorpore a tríade:
cuidar, educar, brincar oportunizando a compreensão da organização
pedagógica, possibilitando articular teoria e prática, reconhecendo os avanços
na área e sua importância na evolução da educação brasileira. Temos o papel
fundamental de lapidar a formação inicial, deste futuro profissional, tornando-o
mais crítico, reflexivo, apontando possibilidades de novas conquistas. Assim
poderão contribuir para o pleno desenvolvimento da criança, respeitando seus
direitos e considerando suas diferenças individuais.

Produção didático-pedagógica
Título: Formação de Docentes e Educação Infantil : um estudo sobre
concepções e práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Formação , docente, concepções e praticas pedagógicas.
Resumo: Este artigo é um material didático, com o tema Formação Docente e
Educação Infantil : uma relação entre teoria e prática, que servirá de subsidio
para estudos posteriores. Seu objetivo é incentivar os alunos do curso de
Formação Docentes buscarem através de observações e pesquisas quais as
fragilidades na formação dos profissionais que atuam na área e as dificuldades
referentes as políticas públicas nesta etapa da educação básica. Assim
encontrar metodologias que possam melhorar esta prática pedagógica . Primeiro
falaremos da história da Educação Infantil no Brasil e no mundo, suas lutas e
conquistas . Em seguida estaremos nos referindo a formação do professor da
Educação Infantil que por meio de suas prática espera-se que sejam mais do
transmissores de conhecimento e sim formadores de cidadãos, críticos,
autônomos, conscientes de suas funções na sociedade em que estão inseridos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SIRLEI GOMES DOS SANTOS
ORIENTADOR: Gislaine Aparecida Valadares de Godoy
IES: UEM
Artigo
Título: CONSELHO ESCOLAR: limites e possibilidades no seu funcionamento
Palavras-chave: Educação, Conselho Escolar, Gestão Democrática.
Resumo: A partir da década de 1990 a educação básica brasileira passou por
algumas modificações em sua organização e funcionamento, assumiu como
princípio de gerenciamento a Gestão Democrática trazendo para dentro das
unidades escolares alterações na conduta organizacional de suas atividades
administrativas e pedagógicas. . A estrutura organizacional passou a ter entre os
profissionais da educação, membros da comunidade como pais, alunos e
moradores do bairro onde a escola se encontra situada. Assim, elaborou-se um
estudo com o objetivo de realizar uma análise acerca do Conselho Escolar do

Colégio José Faria Saldanha de Munhoz de Melo – Paraná, a fim de identificar
seu papel, finalidade e funcionamento dentro da unidade escolar; procurando
identificar de que forma essa instância colegiada interfere, de maneira eficaz, na
realização das atividades da escola. Seus pressupostos teórico-metodológicos
foram baseados na pesquisa bibliográfica e entrevistas o colégio de realização
da pesquisa. Com a fundamentação teórica percebeu-se que na escola com
modelo de gestão democrática o diretor passa a contar com quatro importantes
instâncias colegiadas: Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF, o
Conselho Escolar, o Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil. Juntos,
comunidade interna e instâncias colegiadas buscam maneiras para promover o
bom funcionamento da escola e garantir assim, o aprendizado significativo dos
alunos. Dentre essas instâncias, a que tem maior representatividade dentro da
escola é o Conselho Escolar que, juntamente com a equipe diretiva delibera,
avalia e fiscaliza as atividades desenvolvidas pela escola.

Produção didático-pedagógica
Título: CONSELHO ESCOLAR: LIMITES E POSSIBILIDADES NO SEU
FUNCIONAMENTO
Palavras-chave: Educação; Gestão Democrática; Conselho Escolar.
Resumo: A educação de qualidade, gratuita e acessível a todos só e possível
se houver uma Gestão Democrática. Muitos são os meios de democratização do
ensino e, pelo caráter desse estudo, cita-se o funcionamento do Conselho
Escolar. Criado para atender as reivindicações da comunidade, esse órgão deve
ser comporto pelos membros da comunidade escolar com a função de fiscalizar
os recursos e deliberar sobre as questões pedagógicas, administrativas e
financeiras da escola. Os Conselhos Escolares que atuam nas escolas,
atualmente, não constitui uma conquista da Gestão Democrática, mas o
cumprimento de uma determinação legal que pudesse vir e encontro com as
necessidades de gerenciar os recursos repassados à escola. A função passa
então, a ser técnico-administrativa que atende os procedimentos legais. O
objetivo desta pesquisa foi analisar o funcionamento do Conselho Escolar do
Colégio Estadual Engenheiro José Faria Saldanho situado em Munhoz de Melo,
Paraná e se o mesmo atende as reivindicações legais da LDB/96. Após a

intervenção pedagógica será possível compreender tanto a política de
implantação como o funcionamento do Conselho dessa escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOELENE DE FATIMA FONSECA
ORIENTADOR: Rita de Cassia da Silva Oliveira
IES: UEPG
Artigo
Título:

ANALISANDO

A

RELAÇÃO

ENTRE

EVASÃO

ESCOLAR

E

METODOLOGIAS DE ENSINO NA EJA.
Palavras-chave:

Evasão

Escolar

;

Metodologias

Diferenciadas;

Aluno/Professor; EJA.
Resumo: O presente artigo busca analisar o contexto escolar sobre a Evasão
Escolar e suas possíveis causas e a influência das Metodologias de Ensino na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujos objetivos são analisar elementos
que causam a evasão escolar e refletir sobre as metodologias de ensino, sua
importância na prática pedagógica e sua influência no processo da evasão
escolar, buscando no planejamento conjunto da escola a mediação necessária
ao processo ensino e aprendizagem,considerando que a evasão escolar e as
metodologias de ensino se referem a uma realidade histórica, cultural e
socialmente determinada, e se reflete em procedimentos didáticos que
condicionam sua prática e teorização.

Produção didático-pedagógica
Título: A RELAÇÃO ENTRE EVASÃO ESCOLAR E METODOLOGIAS DE
ENSINO NA EJA: UMA QUESTÃO PARA ANÁLISE.
Palavras-chave: EVASÃO ESCOLAR ; METODOLOGIAS DIFERENCIADAS;
ALUNO/PROFESSOR; EJA .
Resumo: A temática Evasão Escolar e Metodologias diferenciadas levam-nos a
refletir sobre as impressões e observações do cotidiano da Escola, em função
dos

possíveis

motivos

da

Evasão

escolar.

Surgem

então,

alguns

questionamentos: Como reverter a evasão escolar? Quais os possíveis
caminhos para garantir a permanência do aluno? Os objetivos desse trabalho

são: Reconhecer as possíveis relações existentes entre a Evasão Escolar e a
metodologia de ensino desenvolvida nas disciplinas curriculares, e também
refletir sobre a função social da Escola, tendo como referencial os índices de
evasão escolar. O presente projeto será apresentado a Comunidade Escolar,
com as devidas explicações, sobre a pesquisa-ação (questionários a ser
aplicados aos (10) dez ex-alunos, (10) dez alunos e (8) oito professores (um de
cada disciplina curricular), estudos de textos, abordagens pedagógicas e aportes
teóricos sobre proposta curricular, plano de trabalho docente, sugestões de
conteúdos (4 encontros- 16horas). Espera-se coletar dados que subsidiem
professores,equipe pedagógica a identificarem as possíveis causas da evasão
escolar e principais desafios para a superação e conseqüentemente melhoria da
prática docente.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SOLANGE PASSAMANI DA CRUZ
ORIENTADOR: Solange Franci Raimundo Yaegashi
IES: UEM
Artigo
Título: AS COMPETÊNCIAS E O SUCESSO DO PROFESSOR NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Dificuldades; Sucesso; Professor; Ensino-Aprendizagem;
Resumo: O presente artigo teve como objetivo estudar as dificuldades inerentes
ao processo ensino-aprendizagem nas séries finais do ensino fundamental.
Oportunizando conhecimentos que permitam ao professor compreender e
intervir em sua prática pedagógica, refletindo a respeito da motivação e dos
fatores que dificultam tal processo, como relacionamento professor-aluno, sua
atuação profissional e o sucesso em sua tarefa de ensinar. Para tanto, no
desenvolvimento do trabalho foram realizados estudos e análise da situação
atual dos professores e, em seguida, foi elaborado um Caderno Didático
Pedagógico denominado “As Competências e o Sucesso do Professor no
Processo Ensino-Aprendizagem”. Após a elaboração desse material realizamos
um curso de extensão de 32 horas no 2º semestre de 2011, direcionado aos
gestores, pedagogos, professores, funcionários e os participantes do GTR, o

qual ocorreu no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco - Ensino
Fundamental e Médio, na cidade de Tapira. Verificou-se que o trabalho realizado
favoreceu a reflexão a respeito dos entraves que dificultam o processo ensinoaprendizagem. Chegou-se à conclusão que é de suma importância que os
professores se capacitem profissionalmente a fim de que tenham sucesso
profissional e possam melhorar a qualidade da educação.

Produção didático-pedagógica
Título: AS COMPETÊNCIAS E O SUCESSO DO PROFESSOR NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Professor; Aluno; Sucesso;
Resumo: As dificuldades enfrentadas pelo professor no processo ensinoaprendizagem, os rápidos avanços tecnológicos, científicos e as mudanças
sociais, perpassam os muros escolares, colocando novos desafios à educação,
exigindo novas competências, capacidade para resolver situações não previstas,
até mesmo desconhecidas e uma renovação dos princípios e métodos de
trabalho nas escolas. Com metodologias para inovar o trabalho realizado em
sala de aula e desenvolver uma prática docente criativa e adequada às
necessidades da sociedade do século XXI. Esta produção didático-pedagógica
tem por objetivo estudar as dificuldades inerentes ao processo ensinoaprendizagem nas séries finais do ensino fundamental, a fim de que seja
possível compreender e intervir na prática pedagógica.Identificando os fatores
que dificultam o processo ensino-aprendizagem e o relacionamento entre
professores e alunos, oportunizando reflexões entre os professores buscando
uma maior compreensão da sua atuação na busca pelo sucesso profissional. As
atividades propostas neste Caderno Pedagógico serão desenvolvidas no
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco - Ensino Fundamental e Médio, no
Município de Tapira, com os professores das séries finais do ensino fundamental,
em curso de extensão de trinta e duas horas com certificação da Universidade
Estadual de Maringá-UEM. As atividades serão orientadas e mediadas pela
professora PDE.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA DE SOUZA
ORIENTADOR: Ivete Janice de Oliveira Brotto
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA E O ENSINO DA
MATEMÁTICA: atividades com blocos lógicos.
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Matemática; Oficinas; Blocos Lógicos.
Resumo: Neste artigo apresentamos em síntese o planejamento, o
desenvolvimento e a implementação do projeto vinculado ao Programa PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional – SEED/PR), desenvolvido no
segundo semestre de 2011, no Colégio Estadual Wilson Joffre – Cascavel/Pr. O
Projeto teve como objetivo instrumentalizar os alunos do Curso de Formação de
Docentes – Nível Médio, oferecendo subsídios para que os alunos pudessem se
apropriar de práticas pedagógicas para trabalhar a matemática, tornando a
aprendizagem mais significativa no sentido de possibilitar a utilização do
conhecimento científico em situações cotidianas. Para a implementação do
projeto, desenvolvemos atividades práticas através de oficinas lúdicas onde os
blocos lógicos foram o principal objeto de apropriação, assim como os estudos,
reflexões e discussões teórico-metodológicos. O trabalho foi orientado pela
Metodologia da Mediação Dialética, a partir da discussão e apresentação de
possibilidades de trabalho com uso de materiais didáticos. Por meio desta
metodologia de trabalho, reconhecemos a importância da participação
construtiva e interativa do aluno e ao mesmo tempo, da mediação do professor
na aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento
das capacidades necessárias à formação do indivíduo.

Produção didático-pedagógica
Título: A METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA E O ENSINO DA
MATEMÁTICA: atividades com blocos lógicos
Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino da Matemática; Metodologia
da Mediação Dialética; Blocos Lógicos.
Resumo: A escola deve buscar alternativas de aprendizagem, que oportunize
aos alunos, um efetivo conhecimento matemático. Neste olhar didático, este
projeto, aparece como um convite e uma oportunidade de aprendizagem lúdica,

dinâmica e reflexiva, aos alunos, futuros professores e docentes que,
comprometidos com a aprendizagem, elegem o conhecimento científico, como
objeto essencial para a construção do ensino e da aprendizagem. Tem como
objetivo instrumentalizar, os alunos do Curso de Formação de Docentes - Nível
Médio, que atuarão na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, com conhecimentos que visam à melhoria do ensino da
Matemática. Para tanto, apresento este material pedagógico que não se
caracteriza como um manual fechado, mas como um trabalho de enriquecimento
e aprofundamento do tema

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SONIA SATIKO KOHATSU
ORIENTADOR: ANILDE TOMBOLATO TAVARES DA SILVA
IES: UEL
Artigo
Título: Estratégias motivacionais no processo ensino-aprendizagem: uma
proposta para a 6ª série do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Motivação”; “estratégias motivacionais”; “processo ensinoaprendizagem”.
Resumo: Resumo O presente trabalho trata de estratégias motivacionais
traçadas no processo ensino-aprendizagem, com alunos de 7º ano do ensino
fundamental do Colégio Estadual Souza Naves � Ensino Fundamental, Médio e
Profissional. Objetivou identificar estratégias motivacionais em sala de aula, para
criar um ambiente que propicie um envolvimento mais significativo no processo
de ensino, melhorando seu nível de aprendizagem e seu potencial cognitivo.
Pretendemos

assim,

minimizar

os

comportamentos

que

interferem

negativamente na dinâmica das aulas. Numa abordagem da pesquisa qualitativa
foi traçado o perfil da turma e seus interesses. Diante do resultado, foi realizado
um grupo de estudo com os professores sobre motivação e estratégias
motivacionais (Anagrama Target), proporcionando a reflexão, discussão e
questionamentos da prática cotidiana em cada encontro. Foi implementado a
atividade diversificada, o desafio, o feedback individualizado, valorização e
reconhecimento, autonomia, trabalho em grupo, recompensa externa (elogio).

Contamos com a contribuição dos estudos realizados por José Aloyseo Bzuneck
e Sueli Édi Rufini Guimarães da Universidade Estadual de Londrina que
pesquisaram sobre o assunto na literatura com abordagem na Psicologia.
Concluimos que a motivação do aluno resulta de medidas educacionais, que são
usadas como estratégias de ensino. Essas estratégias devem levar o aluno a
aprender, desenvolver a motivação para o domínio dos conteúdos e
assim,valorizar o aprender como objetivo pessoal.

Produção didático-pedagógica
Título: Estratégias motivacionais no processo ensino-aprendizagem: uma
proposta para a 6ª série do Ensino Fundamental
Palavras-chave: “Motivação”; “estratégias motivacionais”; “processo ensinoaprendizagem”.
Resumo: A escolha pelo tema motivação surgiu pela insatisfação dos
professores se queixando da desmotivação dos alunos , que não se interessam
e, não se engajam nas atividades. Sendo também um dos fatores que contribui
para o sucesso ou fracasso dos alunos. Neste sentido, defini trabalhar com
alunos e professores de 6ª série de um colégio da área central do município.
Nesse período é observado intensa mudança física, emocional e intelectual, com
muitos problemas nas relações sociais, sobretudo na escola. O objetivo do
trabalho é identificar estratégias motivacionais para serem implementadas na
sala de aula que propiciem uma participação mais efetiva dos alunos no
processo melhorando sua aprendizagem e o desenvolvimento do seu potencial
cognitivo. Será realizado um estudo aprofundado sobre o tema através de um
ciclo de estudos, começando com a palestra do Professor Dr. José Aloyseo
Bzuneck, levando os professores a refletirem sobre sua motivação e a dos
alunos.Na continuidade do estudo será refletido junto aos professores e,
analisando o perfil comportamental da turma , a possibilidade de implementar as
estratégias motivacionais, com acompanhamento e avaliação dos resultados.
Pretendo

contribuir

na

efetivação

e

qualidade

do

processo

ensino-

aprendizagem, através de estratégias motivacionais que agreguem alunos e
professores proporcionando uma maior qualidade das relações.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUELI APARECIDA NOVELLO
ORIENTADOR: Edineia Fatima Navarro Chilante
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Política Nacional Brasileira: Desafios na Construção do Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional
Palavras-chave: LDB nº. 9.394/96, Ensino Médio, Educação Profissional
Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo a Política Nacional Brasileira
de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e apresenta os resultados
do trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE,
do Governo do Estado do Paraná. O objetivo é retomar as discussões já iniciadas
sobre a formação integrada durante a implementação pedagógica, ocorrida no
Colégio Estadual de Paranavaí, com a equipe pedagógica e professores que
atuam na Educação Profissional, como também, o grupo de professores que
participaram do Grupo de Trabalho em Rede – GTR. Analisamos a formação
integrada por meio dos fundamentos da construção da Política do Ensino Médio
Integrado, que desconsidera o Ensino Médio como lócus privilegiado da
construção pautada no trabalho. Para tanto, o texto apresenta um breve histórico
da Legislação Educacional Brasileira, analisa o processo de elaboração da
nossa LDB, cotejando-a aos postulados do projeto de lei original, encaminhado
à Câmara dos Deputados, conhecido como Substitutivo Jorge Hage, e, por fim,
discorre acerca das dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar para a
efetivação de uma prática de integração entre o Ensino Médio e a Educação
Profissional.

Produção didático-pedagógica
Título: Política Nacional Brasileira: desafios na construção do Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Integração; Educação Profissional.
Resumo: O objeto do presente estudo é a Política Nacional Brasileira para a
construção do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Tem por
objetivo analisar a proposta de integração do Ensino Médio à Educação
Profissional no contexto das políticas púbicas de Educação no Brasil no início do

século XXI. Entendemos que o estabelecimento das políticas públicas para a
área tem grande influência nos processos de avanços e retrocessos no âmbito
escolar, por isso, buscamos, por meio de subsídios teórico-práticos, analisar as
conjunturas econômica, política e social que determinam essa modalidade de
ensino, pois pressupomos que a mesma não pode ser entendida isoladamente
de todo esse processo. Partimos do pressuposto de que as políticas relativas à
Educação Profissional no Brasil sofreram mudanças significativas a partir da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 - que a concebe
como integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à
tecnologia. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental buscamos
compreender as modificações que acompanham essa modalidade da educação
básica em seu processo de desescolarização (anos 1990) e, neste novo milênio,
a volta da escolarização da educação profissional com a sua integração à
Educação Básica.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: SUELI DELORENCI ALVES
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Pedagogo. Conflito. Mediação.
Resumo: Percebendo a necessidade de destacar o papel do pedagogo como
mediador de conflitos, este trabalho pretende oferecer subsídios aos pedagogos
para que estes superem possíveis limitações acerca do assunto, através do
conhecimento de bibliografias pertinentes a mediação, entender os sentimentos
que surgem, a partir desta demanda, para melhor compreender seu cotidiano e
suas práticas escolares transformando a cultura do conflito em cultura do diálogo
uma vez que é um dos profissionais responsáveis pela garantia da qualidade
educacional, acessos e permanência do aluno na escola, por trabalhar com os
mais diversos perfis de profissionais da educação e alunos de diferentes
realidades.

Produção didático-pedagógica
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃODO
TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Pedagogo. Conflito. Mediação.
Resumo: Percebendo a necessidade de destacar o papel do pedagogo como
mediador de conflitos, este trabalho pretende oferecer subsídios aos pedagogos
para que estes superem possíveis limitações acerca do assunto, através do
conhecimento de bibliografias pertinentes a mediação, entender os sentimentos
que surgem, a partir desta demanda, para melhor compreender seu cotidiano e
suas práticas escolares transformando a cultura do conflito em cultura do diálogo
uma vez que é um dos profissionais responsáveis pela garantia da qualidade
educacional, acessos e permanência do aluno na escola, por trabalhar com os
mais diversos perfis de profissionais da educação e alunos de diferentes
realidades.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TAMARA NEREIDE SPOHR
ORIENTADOR: Marciana Pelin Kliemann
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: OBSTÁCULOS NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: DÉFICITS OU
ACASO?
Palavras-chave: Ensino da Matemática, processo ensino e aprendizagem,
conteúdos matemáticos significantes.
Resumo: A abordagem deste trabalho é a articulação do processo de ensino e
aprendizagem na disciplina de matemática no 8º Ano do Ensino Fundamental
em um Colégio Estadual Público paranaense – CEED, sendo que o objetivo é
buscar as causas do baixo rendimento dos alunos na disciplina de matemática.
Para tanto, como encaminhamento metodológico, realizou-se por meio de
entrevistas com alunos de seis (06) turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental
e com professores atuantes, ou que já atuaram no (a) referido (a) série/ano. Os
resultados mensurados, apresentam-se sob forma de gráficos, os quais

subsidiarão a análise da realidade do processo de ensino e de aprendizagem
para posterior reflexão acerca da educação matemática em sala de aula.Como
aporte teórico serão abordados autores e estudos que tratam da história da
Matemática, assim como as diferentes concepções de ensino que nortearam os
processos de ensino e, desse modo, influenciaram na prática pedagógica da
educação matemática. Aliando-se a referência teórica à análise dos dados
coletados, é possível traçar um panorama entre teoria e prática e, assim, propor
uma reflexão acerca de uma proposta de ensino significativa tanto para os
professores, quanto para os alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: OBSTÁCULOS NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: DÉFICITS OU
ACASO?
Palavras-chave: ARTICULAÇÃO; PROCESSO; ENSINO E APRENDIZAGEM;
CONTEÚDOS SIGNIFICATIVOS
Resumo: O tema deste trabalho é a articulação do processo de ensino e
aprendizagem na disciplina de matemática na 7ª série do ensino fundamental,
no Col. Est. Eron Domingues de Marechal Cândido Rondon. O objetivo é buscar
conhecer as causas do baixo rendimento na disciplina, para isso, serão
efetivadas entrevistas com professores atuantes ou que já atuaram na referida
série e questionários semiestruturados com alunos que estão frequentando a 7ª
série. Os dados coletados serão agrupados em tabelas, buscando-se favorecer
a análise dos mesmos. Além disto, será traçado um plano um do qual demandará
avaliações diversas, dos quais podemos destacar os instrumentos provas,
trabalhos, discussões, evidenciando-se seus resultados em termos de
rendimento e resultados apresentados. Analisar resultados do processo
avaliativo apresentados em Conselho de Classe. Sugerir novas metodologias de
trabalho que visem reverter as dificuldades encontradas e/ou sanar os
obstáculos descritos, efetivando-se a análise dos dados. Subsidiar professores
e alunos, quanto a aplicabilidade da matemática nas séries finais do ensino
fundamental e que os conteúdos disciplinares devem ser tratados na escola de
maneira contextualizada e significativa, desta maneira, contribuir para a vida dos
estudantes.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TANIA HELENA TORRES GUIMARAES
ORIENTADOR: Adriana Medeiros Farias
IES: UEL
Artigo
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA PÚBLICA
Palavras-chave: Pedagogo. Currículo. Trabalho Pedagógico. DCEs
Resumo: Este artigo tem como tema: O papel do pedagogo na organização e
mediação do trabalho pedagógico da escola pública. O objetivo geral é refletir a
respeito das intervenções profissionais, dos professores pedagogos e
professores das áreas do conhecimento, no trabalho coletivo, focado nas
Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) e no Currículo Disciplinar do Centro
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos(CEEBJA), Professora
Linda Eiko Akadi Miyadi. Pretende-se também analisar as práticas pedagógicas
dos professores pedagogos, professores das áreas e demais profissionais do
estado do Paraná. Para a discussão proposta, têm-se como aportes teóricos
principais os autores Masetto (2007; 1994), Moreira(1997), Moraes (2010; 2008;
2003), Libâneo(1994), Saviani(2003),Pimenta (2002), Arroyo(2008), Santos
(2004) e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de Estado
da Educação do Paraná (2008). O problema de pesquisa está em torno da
seguinte questão: Como promover e efetivar o trabalho do professor pedagogo
especificamente junto aos professores das áreas do conhecimento e/ou
disciplinas, numa perspectiva de condução do processo ensino e aprendizagem,
transmissão e assimilação propostas pelas DCEs? Além disso, este trabalho
justifica-se por proporcionar novas reflexões em relação às atitudes e às
posturas do educador no seu cotidiano e que possa orientar novas pesquisas e
instigar novas ideias, ações e discussões a respeito do assunto. O professor
pedagogo como educador precisa ter e elaborar uma prática de ensino aberta,
flexível e colaborativa que incentive e motive a participação dos professores,
educandos e o desenvolvimento de seus processos de aprendizagem.
Compreende-se Mediação Pedagógica como uma atitude/postura que deve ser
adotada pelo educador, pois somente através da dialogicidade é que se terá

possíveis mudanças na área educacional, fundamentando o trabalho docente
num referencial comprometido com o Currículo Disciplinar,fortalecendo assim, a
Educação Pública do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: A ação do pedagogo na perspectiva do trabalho coletivo com foco no
currículo disciplinar do CEEBJA-Apucarana
Palavras-chave: Pedagogia,currículo,diretrizes curriculares da EJA,diretrizes
curriculares Estadual
Resumo: Este Caderno Temático tem como Tema principal “ O Currículo e o
Projeto Político Pedagógico como Articuladores da Prática Pedagógica do
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Professora Linda
Eiko Akadi Miyadi -Ensino Fundamental e Ensino Médio do Município de
Apucarana- Paraná”. O material está organizado em cinco temas, quais sejam: •
Tema I Políticas Públicas para Educação de Jovens e Adultos do Estado do
Paraná e a Trajetória da História do CEEBJA • Tema II A Ação do pedagogo do
CEEBJA • Tema III O Currículo Discilpinar do CEEBJA • Tema IV Análise da
Proposta Pedagógica do CEEBJA • Tema V Reflexão para a (re) Construção do
Projeto Político Pedagógico do CEEBJA. Os temas propostos buscam elucidar
os fatos relevantes da história da Educação de Jovens e Adultos do Paraná e do
CEEBJA no sentido de compreender a história e analisar a Proposta Pedagógica
Curricular com o intuito de (re) construir o Projeto Político Pedagógico,
compreendido como elemento orientador das ações educativas da Escola.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TANIA MARIA BELO MALUENDAS MACHADO
ORIENTADOR: ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: Desafios, problemas e estratégias na relação professor-aluno: a
indisciplina nas sextas séries.
Palavras-chave: alunos; aprendizagem; ensino; indisciplina; professores.
Resumo:

Produção didático-pedagógica
Título: INDISCIPLINA NA 5ª SÉRIE: PROBLEMAS E
Palavras-chave: Palavras-chave: alunos; conflitos; indisciplina; professores;
valores
Resumo: Nem sempre o professor consegue resolver e prevenir os múltiplos
conflitos que surgem no cotidiano escolar. O professor é ponto de referência para
seus alunos e suas atitudes afetam o clima da escola. Orientar os alunos para
que desenvolvam uma interação social construtiva é um desafio para os
professores. Os conflitos relacionados à indisciplina, geralmente, se devem à
problemas afetivos ou de conduta do aluno. Quanto aos professores, ocorre
indisciplina com aqueles que são apáticos e desinteressados para trabalhar com
os alunos. Essas atitudes não são compreendidas e são vistas como rebeldia,
enfrentamento, desacato, entre outros. É imprescindível que a escola propicie
aos alunos momentos de desenvolvimento de valores, como: cooperação,
respeito, organização e justiça. Celso Antunes apresenta algumas sugestões
para acabar com a indisciplina que são: disciplina, assiduidade, clareza, ensinar
aos alunos a leitura dos saberes, delegar tarefas e funções junto à classe que
explorem capacidade de aprender, mostrar atenção aos problemas dos alunos,
entre outros. Palavras-chave: alunos; conflitos; indisciplina; professores; valores.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TATIANE VERONESE
ORIENTADOR: Carmen Celia Barradas Correia Bastos
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Motivação e Aprendizagem
Palavras-chave: MOTIVAÇÃO ESCOLAR, RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO
Resumo:

Um

dos

maiores

desafios

educacionais

contemporâneo

é

compreender quais os fatores que interferem na desmotivação de alguns
estudantes do ensino fundamental pela escola e pelo estudo. O tema escolhido,
a partir dos anseios também da comunidade escolar do Colégio de Jardim Santa
Felicidade, busca contribuir com a fundamentação/reflexão teórica e prática dos

profissionais deste estabelecimento. Assim, nosso questionamento central foi
saber quais os fatores que contribuem para a desmotivação dos estudantes do
ensino fundamental do Colégio Estadual de Jardim Santa Felicidade. O estudo
proposto durante o PDE foi desenvolvido através de observação direta e coleta
de dados, na realidade do Colégio Estadual de Jardim Santa Felicidade. No
primeiro momento com elaboração de um instrumento de coleta de dados questionário- aplicado a alguns alunos entre as 5 turmas das 8ªs séries do
período matutino, procurando trazer à tona informações sobre os motivos que
possam comprometer a falta de interesse dos alunos pelos estudos. No segundo
momento (implementação) a reflexão dos dados com os professores na medida
em

que

foram

surgindo

oportunidades

como

Reunião

Pedagógica,

Planejamento, Grupo de Estudos, Conselho de Classe, Semana de Capacitação
e Hora-atividade, fundamentando o fazer pedagógico e possibilitando a reflexão
sobre a prática docente, tendo como suporte: os questionários aplicados para
alunos, textos, artigos sobre Motivação, Aprendizagem, Metodologia e outras
temáticas demandadas das coletas de dados.

Produção didático-pedagógica
Título: Desmotivação dos estudantes em aprender e as dimensões afetiva,
reflexiva e técnica no trabalho docente
Palavras-chave: motivação escolar, relação professor/aluno
Resumo: Os esforços dos educadores têm se pautado pela tentativa de
desenvolver metodologias de ensino-aprendizagem eficazes. Entretanto, por
mais aprimorados que sejam os processos para atingir este fim, a realidade
educacional aponta uma desmotivação de estudantes do ensino fundamental
pela escola e pelo estudo. Há vários aspectos que podem influenciar esta
tendência no fenômeno educativo, entre os quais estão as dimensões sociais,
afetivas, emocionais e pedagógicas. Para termos um diagnóstico mais preciso,
aplicamos um questionário para alunos com questões referentes aos aspectos
citados. Outro instrumento que fundamentou o direcionamento desta
intervenção, foi um questionário aplicado pela Equipe Pedagógica também com
questões referentes ás dimensões sociais, afetivas e pedagógicas. Este estudo
fundamenta-se na abordagem socioconstrutivista, pois entendemos que esta
abordagem com seu enfoque dialético permite analisar o cotidiano da escola

para compreendermos os fatores que desmotivam estudantes do ensino
fundamental.

Proporcionar

condições

pedagógicas

e

alternativas

para

superação das desmotivações dos alunos, em relação ao processo ensinoaprendizagem é o maior desafio desta Intervenção. O estudo dos documentos
será direcionado aos professores, do Colégio Estadual de Jardim Santa
Felicidade, na medida em que for surgindo oportunidades como Reunião
Pedagógica, Planejamento, Grupo de Estudos, Conselho de Classe, Semana de
Capacitação e Hora-atividade. Num primeiro momento faremos uma reunião de
estudos tendo enfoque principal a análise das informações contidas nos
questionários dos alunos, com objetivo de refletir sobre as respostas
considerando: conceitos, concepções dos alunos sobre a escola, relação
professor/aluno, estudo, aprendizagem, indisciplina entre outros. No segundo
momento faremos uma reunião de estudos tendo enfoque principal a análise das
informações contidas no questionário dos docentes com objetivo de refletir sobre
as respostas considerando: concepções de Mundo, de Homem, Sujeito,
Aprendizagem, Metodologia, Relação Professor/Aluno entre outros. Com o
objetivo de dar subsídios para as discussões, selecionamos alguns textos que
trazem temas específicos que envolvem as ideias do nosso objeto de trabalho.
Para finalizar, sistematizaremos os principais encaminhamentos tirados das
discussões tendo em vista organizar ações a serem implementadas no colégio,
como política adotada no P.P.P.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TELMA REGINA LENERNEIER
ORIENTADOR: MARY SYLVIA MIGUEL FALCAO
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO E SUA INSERÇÃO NAS
PRÁTICAS

PEDAGOGICAS

EDUCACIONAIS

DOCENTES:

POSSÍVEIS

SUPERAÇÕES
Palavras-chave:

Projeto

Coletividade; Superação

P.P.;

Práticas

Pedagógicas;

Participação;

Resumo: Este artigo tem como objetivo proporcionar uma analise das práticas
educacionais docentes tendo como referencia o Projeto Político pedagógico que
permita redirecionar ações mais efetivas e transformadora coerente com a
realidade social. no dia a dia da escola surgem diferentes situações em que o
professor deve pensar e refletir sua prática, as metodologias devem ser
discutidas no coletivo para não atuar no senso comum desarticulando e
prejudicando o trabalho de sala de aula. Partindo deste principio pretende-se
diagnosticar as práticas educacionais docentes bem como suas possíveis
superações em relação ao o projeto político pedagógico.

Produção didático-pedagógica
Título: O Projeto Político Pedagógico e sua inserção nas práticas educacionais
docentes: possíveis superação
Palavras-chave:

Projeto

P.P.,

Práticas

Pedagógicas

,

Participação,

Coletividade, Superação
Resumo: Sendo o P.P.P. um documento que orienta as práticas educacionais é
nela que devemos nos apoiar. O professor, enquanto detentor dos
conhecimentos sistematizados deve desenvolver práticas adequadas para
viabilizar a apropriação desse conhecimento pelos alunos. No dia a dia da escola
surgem diferentes situações em que o professor deve pensar e refletir sua
prática, as metodologias devem ser discutidas no coletivo para não atuar no
senso comum desarticulando e prejudicando o trabalho de sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS PALMA
ORIENTADOR: Conceicao Solande Bution Perin
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: CONCEPÇÃO E PRÁTICA DE AVALIAÇÃO: Um desafio cotidiano da
Prática Escolar.
Palavras-chave: Avaliação; concepção; prática; contextualização histórica.
Resumo: O presente artigo é resultado de trabalhos realizados no (PDE)
Programa de Desenvolvimento Educacional do Governo do Estado do Paraná.

O qual nos oportunizou buscar alternativas para diminuir o distanciamento entre
as concepções de avaliação registradas nos documentos oficiais da escola e o
fazer pedagógico, dando origem ao Projeto de Intervenção Pedagógica na
escola, cujo tema de estudo foi: Concepção e Prática de Avaliação: uma
contextualização histórica. Nosso objetivo foi buscar através de estudos e
pesquisas um embasamento teórico mais consistente que nos desse suporte e
clareza nas escolhas de nossas metodologias e da tendência pedagógica que
fundamenta nossa prática. Para tanto, fizemos uma análise histórica da
sociedade e da avaliação, desde a Visão Grega até a atualidade e produzimos
um material didático constituído por estes textos que foram socializados com 21
professores do Colégio Estadual Paraná EFMP e com 7 professores do Grupo
de Trabalho em Rede. Utilizamos a metodologia dialética e a EaD. Provocamos
reflexão, discussão, possibilitando que os professores percebam como estão de
saber pedagógico, aprofundem seus conhecimentos teóricos e tenham
condições de assumir um posicionamento pedagógico claro, explícito e
consciente sobre sua prática avaliativa, diminuindo assim, o descompasso entre
teoria e prática.

Produção didático-pedagógica
Título: Concepção e Prática de Avaliação: um desafio cotidiano da Prática
escolar
Palavras-chave: Avaliação; contextualização histórica;concepção;prática.
Resumo: Na busca de alternativas para diminuir o distanciamento entre as
concepções de avaliação registradas nos documentos oficiais da escola e o fazer
pedagógico e cientes de que a teoria reflete em nossa prática, assim como a
prática nos leva a refletir sobre a teoria, e se necessário redirecionar a nossa
prática. Buscamos com este projeto um embasamento teórico mais consistente,
partindo de uma análise histórica da sociedade e da avaliação desde a Visão
Grega até a atualidade. Com o objetivo de buscar suporte teórico que nos dê
clareza nas escolhas de nossas metodologias, da tendência pedagógica que
fundamenta nossas ações e venha consolidar a relação entre a teoria e a prática
em um ciclo dialético de ação-reflexão. Para que possamos assumir um
posicionamento pedagógico claro, explicito e consciente sobre nossa prática
avaliativa e diminuir o descompasso entre teoria e prática.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: TEREZINHA BARANKIEVICZ
ORIENTADOR: Maria Cristina Gomes Machado
IES: UEM
Artigo
Título: EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO NOTURNO
Palavras-chave: Evasão escolar. Ensino Médio noturno. Qualidade de ensino e
aprendizagem.
Resumo: A Evasão Escolar constitui-se sério desafio a ser enfrentado pelas
diversas instituições educacionais. Os resultados dos estudos realizados no PDE
do estado do Paraná, objetivou detectar as principais causas da Evasão Escolar
no Ensino Médio noturno do Colégio Estadual Presidente Kennedy da cidade de
Maringá-PR, no período de 2007 a 2010. O trabalho teve como eixos norteadores
a pesquisa bibliográfica e documental – relatórios do INEP/MEC e relatórios
finais do colégio. Com base no comparativo entre os anos 2007 e 2008 (Ensino
Médio anual) e 2009 e 2010 (Ensino Médio por blocos com disciplinas
semestrais), observou-se que os relatórios finais de ambos os períodos,
independente da modalidade de ensino, demonstraram taxas crescentes de
evasão no colégio. Percebe-se, a cada ano, um esvaziamento gradativo do curso
noturno, o que parece evidenciar que as condições oferecidas pelo sistema
educacional, até hoje, não atendem aos anseios e necessidades do aluno
trabalhador. Os fatores são complexos e variáveis: conteúdos que fogem do
interesse do aluno, professores no terceiro turno de trabalho, alunos com jornada
de trabalho de oito horas diárias, entre outros. Não se pode, todavia, fazer de
conta que esta realidade não existe, uma vez que interfere direta e/ou
indiretamente no cotidiano do Colégio e, sobretudo, na vida dos alunos. Embora
o Colégio não tenha condições para resolver a evidente crise social,
modificações de diversas ordens podem ser efetivadas para que o aluno se
envolva com as atividades desenvolvidas na escola, passe a valorizá-las e
permaneça na instituição com sucesso.

Produção didático-pedagógica

Título: Evasão Escolar no Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Pr
Palavras-chave: Evasão escolar; Ensino Médio noturno; Qualidade de ensino;
aprendizagem.
Resumo: A Evasão Escolar no Ensino Médio noturno constitui-se um desafio a
ser enfrentado pelas diversas instituições educacionais, sendo um dos prováveis
aspectos do fracasso escolar que tem atingido significativa parcela de jovens
trabalhadores que freqüentam aquele nível de ensino. Este estudo, parte
integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do
Paraná, tem por objetivo detectar e analisar as principais causas da Evasão
Escolar no Ensino Médio noturno do Colégio Estadual Presidente Kennedy da
cidade de Maringá-PR. Nos últimos anos a evasão e a reprovação vêm
aumentando principalmente na primeira série do Ensino Médio. Os relatórios
finais nos períodos noturnos de 2007 e 2008 demonstraram uma taxa crescente
de evasão no referido colégio, fato que tem angustiado os profissionais que
atuam naquele período. Percebe-se a cada ano, um esvaziamento gradativo do
curso noturno, o que parece evidenciar que as condições oferecidas pelo sistema
educacional, até hoje, neste período de ensino, não atendem os anseios e
necessidades do aluno trabalhador. Pretende-se realizar assim, um comparativo
entre os anos 2007 e 2008 (Ensino Médio anual)/ 2009 e 2010 (Ensino Médio
por blocos com disciplinas semestrais) para verificar se houve melhora nos
índices de evasão. Embora a escola não tenha condições para resolver a
evidente crise social, modificações de diversas ordens podem ser efetivadas
para que o aluno se envolva com as atividades desenvolvidas na escola e passe
a valorizá-la. Há necessidade urgente de intervenções que promovam reflexões
sobre os motivos dos altos índices de Evasão Escolar entre os alunos do Ensino
Médio noturno.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VALDECIR FERREIRA DOS REIS
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PERSPECTIVAS E AVANÇOS
NA LEGISLAÇÃO E NA PRÁTICA DOCENTE
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Legislação Educacional;
Educação Básica.
Resumo: O artigo faz um estudo bibliográfico de documentos oficiais que
compõem a legislação federal no que tange à Educação de Jovens e Adultos.
Optou-se por direcionar a pesquisa com enfoque nos fundos financeiros que
destinam recursos para a EJA (FUNDEF e FUNDEB) e nos Planos Nacionais de
Educação (PNE) de 2001-2010 e de 2011-2020. Procurou-se analisar, com
esses enfoques, a EJA enquanto modalidade da educação básica, que, como as
demais modalidades, precisa de muitos investimentos e de medidas políticas
para atingir seus objetivos. Apresenta-se também, como um requisito a cumprir
por conta da participação no Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) da
SEED/PR, uma análise da chamada Implementação da Produção DidáticoPedagógica na prática docente dos professores, no caso da disciplina de
Ciências do Ensino Fundamental do CEEBJA Assis Chateaubriand/PR, onde
procuramos compreender como se consolida o processo de ensinoaprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A Disciplina de Ciências na EJA: diretrizes, planejamneto e metodologias.
Palavras-chave: EJA; metodologias; ciências; diretrizes; planejamento.
Resumo: Para desenvolver este trabalho, discutiremos textos sobre: Diretrizes,
Planejamento e Metodologias, que serão apresentados aos professores durante
os encontros que serão realizados como tarefa prevista na Implementação de
Atividade Didático-Pedagógica. No primeiro texto é apresentado aos professores
um relato das Diretrizes Nacionais de Educação de Jovens e Adultos, enfocando
as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora. Trabalharemos também as
Diretrizes Estaduais de EJA e os eixos cultura, trabalho e tempo e, por último,
como não podíamos deixar de fazê-lo, são apresentadas as Diretrizes Estaduais
da Disciplina de Ciências, seu objeto de estudo e a organização dos conteúdos.
O segundo texto trata do Planejamento em Ciências na EJA, destacando a
preocupação do professor em realizar tal tarefa sem perder de vista o
aluno/trabalhador, que, depois de muitos anos fora da escola, retorna para

prosseguir seus estudos. Finalizando, o terceiro texto enfoca a Metodologia do
Ensino de Ciências em EJA, visando colaborar com o professor na busca de
métodos e técnicas alternativas ao desenvolvimento de seu trabalho de maneira
a contribuir com uma melhor qualidade do processo de mediação do
conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VALDETE MARIA ALVES BORMANN
ORIENTADOR: Maria Aparecida Zanetti
IES: UFPR
Artigo
Título: O papel do pedagogo como mediador do trabalho pedagico na Educação
de Jovens e Adultos
Palavras-chave: pedagogo; organização do trabalho pedagógico; modalidade;
jovem; adulto
Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o reconhecimento do
trabalho do pedagogo e seu papel na organização do trabalho pedagógico na
escola pública, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, tendo como
referência os documentos produzidos pela Coordenação de Gestão Escolar –
CGE, as normatizações inerentes a este profissional e o aprofundamento teórico
das concepções que embasam a organização do trabalho pedagógico na escola.
Propõe estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática do papel do pedagogo
nesta modalidade na (re)construção do projeto político pedagógico, refletindo
sobre o currículo, a gestão democrática, a formação continuada e os sujeitos da
educação de jovens e adultos. Busca relacionar o planejamento das ações da
escola com o papel do pedagogo como um dos mediadores do trabalho coletivo,
tendo em vista a necessidade de uma educação diferenciada que atenda a
diversidade dos educandos jovens, adultos e idosos trabalhadores.

Produção didático-pedagógica
Título: O Papel do Pedagogo como Mediador do Trabalho Pedagógico
Palavras-chave: Pedagogo, Mediador, Trabalho Pedagógico

Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo refletir e discutir
sobre o papel do pedagogo na educação de jovens e adultos, especificamente
no Centro de Estadual de Educação para Jovens e Adultos – CEEBJA Rio Negro.
Esta pesquisa justifica-se pelos conceitos deterministas acerca do papel do
pedagogo presentes na escola, que nada contribuem para o avanço do processo
escolar. Estas concepções deterioram as relações de trabalho e organização
pedagógica, levando toda comunidade escolar a perder o foco da real função da
escola, acreditando que o papel do pedagogo é cobrar a entrega de planos,
conferir resultados da avaliação, substituir professores e assumir várias outras
funções, ora precípuas e outras que o afastam das verdadeiras funções que
deveria desempenhar, dentre elas a organização do trabalho pedagógico
participativo, como resultado de um conjunto de forças sociais, políticas e
pedagógicas que expressam e organizam os saberes que fundamentam as
práticas escolares na formação do sujeito da EJA, entendido também como ser
histórico e social, estabelecendo relações entre os conteúdos escolares e os
movimentos contraditórios presentes na sociedade. A pesquisa será realizada a
partir de revisão bibliográfica, levantamento e análise de dados na escola entre
os professores, aluno, funcionários e a direção.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VANIA LUCIA DE ALMEIDA
ORIENTADOR: Helena Izaura Ferreira
IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: Linguagem Complexidade e Importância no Processo EnsinoAprendizagem na Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Linguagem; Letramento
Resumo: Este artigo propõe pontuar e expandir o conhecimento sobre
“Linguagem complexidade e a Importância no processo ensino-aprendizagem na
Educação de Jovens e Adultos”, por meio de teorias, conduzindo a reflexões e
aprofundamento das questões do tema proposto. A produção pedagógica
aconteceu por meio de estudos sobre a história da Educação no Brasil e
consequentemente sobre a Educação de Jovens e Adultos, sua trajetória desde

a chegada dos Jesuítas, até a atualidade, no contexto educacional. O trabalho
apresenta uma coletânea de pesquisas, acompanhada de textos de diversos
autores, estatísticas, filmes que contemplará o assunto, realizados com a
intenção de levar para a escola, discussões e questionamentos sobre o processo
da linguagem e sua importância na Educação de Jovens e Adultos. A escola é
um instrumento que possibilitará ao aluno o acesso aos conhecimentos
científicos e a Educação de Jovens e Adultos tem uma responsabilidade imensa
diante

deste

fato,

pois

deve

proporcionar

o

desenvolvimento

da

linguagem/letramento a cada individuo, tornando efetivo o uso da escrita nas
práticas sociais e no âmbito escolar, fazendo com que o educando aproprie-se
da função social da escrita.

Produção didático-pedagógica
Título:

Linguagem

complexidade

e

importância

no

processo

ensino-

aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Linguagem ; Letramento.
Resumo: Educar é preparar o indivíduo para enfrentar às necessidades
pessoais e as cobranças de uma sociedade em constante transformação, com
desafios propostos pelo despontar de um mundo mais dinâmico, uma sociedade
mais informatizada, com novas tecnologias, condições fundamentais para se
viver nesse mundo contemporâneo. A escola é um instrumento que possibilita
ao aluno, acesso aos conhecimentos científicos e a Educação de Jovens e
Adultos _EJA, tem uma responsabilidade imensa diante deste fato, pois alunos
da EJA apresentam grande dificuldade, principalmente os adultos, por ter ficado
muito tempo afastado da escola. O objetivo de nossa proposta visa valorizar a
Educação de Jovens e Adultos, como meio de desenvolvimento pessoal e social;
contribuir para permanência do educando na escola e oferecer subsídios que
contribuam para o esclarecimento sobre as reais necessidades de seus alunos.
A metodologia utilizada será na perspectiva do materialismo histórico dialético,
em que privilegiará a visão crítica. O letramento promove o social e a
subjetividade do aluno na Educação de Jovens e Adultos, pois o mesmo passa
tomar posse de um conjunto de práticas sociais associadas à linguagem,
mudando sua visão de mundo, que é para realização de seus objetivos.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA BORGES DA SILVA
ORIENTADOR: Marjorie Bitencourt Emilio Mendes
IES: UEPG
Artigo
Título: Pais e Professores, uma Aliança Necessária
Palavras-chave: caderno pedagógico; caminhos da educação; formação do
professor; competência técnica.
Resumo: O tema exposto neste artigo faz parte integrante do Caderno
Pedagógico desenvolvido durante o ano letivo de 2011 e traz implícito em suas
entrelinhas, detalhes relevantes sobre as experiências que se tornaram
gratificantes no percurso deste processo vivenciado. A intenção em todo esse
trajeto foi a de buscar respaldo nos caminhos da educação mais especificamente
no que consiste à formação do professor, assim como respostas em torno da
sua competência técnica, ou seja, como ocorre o saber intermediar nos diversos
problemas que passam a gerar novos conhecimentos no cotidiano do professor
com o aluno, visto que o contexto social hoje, está a exigir uma educação que
esteja voltada para a construção de um ser que já esteja preparado para o
mercado de trabalho e com uma visão de mundo globalizada.

Produção didático-pedagógica
Título: Pais e Professores, uma Aliança Necessária
Palavras-chave: caderno pedagógico; caminhos da educação; formação do
professor; competência técnica
Resumo: O material didático intitulado “Pais e professores, uma Aiança
Necessária” apresenta substancialmente respaldo teórico/metodológico e
subsídios claramente definidos que abordam relevante reflexão acerca de alguns
desafios educacionais contemporâneos enfrentados pela escola. Este Caderno
Pedagógico tem por finalidade subsidiar o processo de Intervenção Pedagógica
ao provocar a reflexão e buscar alternativas para as situações de conflito no
cotidiano escolar, na tentativa de envolver todos os partícipes (alunos,
professores, família e sociedade) aos propósitos da educação. Pretende-se,
inclusive contextualizar a realidade da escola na conjuntura atual; partindo do

pressuposto de que a partir do entendimento de que a educação é fator
fundamental para a capacitação do capital humano e, por conseguinte,
responsável pelo crescimento econômico de uma nação em desenvolvimento, o
docente como mediador desta fase de aprendizado da criança, tem seu papel
fundamental na história. A escola, por sua vez busca uma parceria com as
famílias que poderão contribuir consideravelmente na melhoria do rendimento
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: NEIDE DE ALMEIDA LANCA GALVAO FAVARO
IES: Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: O Trabalho e a Formação do Professor Pedagogo em Debate
Palavras-chave: Professor Pedagogo;Trabalho do Pedagogo; Formação
Acadêmica;Identidade Profissional
Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo o trabalho do ProfessorPedagogo no contexto escolar contemporâneo. Apresenta os resultados de todo
o trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE,
do Governo do Estado do Paraná, em suas diferentes fases, desde os estudos
teóricos até o GTR e a implementação, ocorrida no Colégio Estadual Sílvio Vidal,
com Pedagogos e Professores. O propósito foi identificar as causas das
indefinições existentes hoje em relação ao trabalho desse profissional, bem
como os desafios e perspectivas para a Pedagogia e para o Pedagogo nos dias
atuais. Para isso, recuperou-se a história do Curso e as políticas públicas que o
organizaram, procurando-se entender as origens dos problemas dele. A seguir,
resgatou-se o debate teórico existente entre a formação do pedagogo, como
especialista ou como professor, e, por fim, discutiram-se a própria Pedagogia e
seu status de ciência. A averiguação realizada permitiu constatar que, na própria
constituição do Curso de Pedagogia e da ciência pedagógica e nos debates entre
os educadores, há discordâncias que, na prática, resultam em um profissional
carente de definições sobre a sua função. A indefinição permeia todo o trabalho
desse profissional, inclusive no âmbito governamental. Ocorrem, assim,

equívocos em relação às funções daquele, o que não deixa de descaracterizálas, tornando secundário o que deve ser essencial, que é o pedagógico. Diante
de tal constatação, defende-se a necessidade de luta pela conquista do sentido
político e pedagógico de trabalho desse profissional, bem como pelo
fortalecimento de sua práxis e sua articulação com o coletivo do contexto escolar
e da sociedade em geral.

Produção didático-pedagógica
Título:

O

Trabalho

do

Professor

Pedagogo

no

Contexto

Escolar

Contemporâneo.
Palavras-chave: Professor Pedagogo; Escola; Identidade Profissional.
Resumo: O trabalho do professor pedagogo na atualidade traz a marca dos
conflitos e indefinições que caracterizaram essa área de atuação profissional. É
comum a presença de inúmeras queixas quanto às dificuldades apresentadas
na sua prática, que vão desde condições precárias de trabalho até a
impossibilidade de atender as expectativas da comunidade escolar. A
consequência é que sua atuação fica restrita à resolução de problemas
cotidianos em detrimento da tarefa essencial, a de prestar assessoria
pedagógica para assegurar que a escola exerça suas funções com qualidade. É
devido a essa realidade que decidimos pesquisar o trabalho do professor
pedagogo, com o objetivo de ofertar subsídios teóricos que possibilitem discutir
as funções e os problemas que hoje permeiam a sua prática. Para isso
apresentamos inicialmente o histórico e a legislação do curso de pedagogia,
avaliando a seguir as condições objetivas de seu trabalho hoje, bem como os
debates e avanços obtidos em termos de sua formação. Esperamos, assim,
contribuir para o avanço na construção de soluções alternativas aos problemas
existentes na definição de suas funções e de sua identidade na sociedade
contemporânea.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VILMA DE FATIMA LIMA FORESTIERO
ORIENTADOR: Regina Maria Zanatta
IES: UEM

Artigo
Título: A relação entre o ensino a aprendizagem e a avaliação
Palavras-chave: Educação; Avaliação: Ensino-aprendizagem
Resumo: Resumo: O objetivo deste artigo é enfatizar o papel do Pedagogo no
processo de mediação do trabalho pedagógico da escola pública por meio do
desenvolvimento de uma pesquisa exploratória sobre como ocorrem as práticas
avaliativas no contexto escolar. O universo da investigação são os processos
avaliativos utilizados pelos professores buscando compreender como se
estabelecem as relações entre os instrumentos de avaliação, a avaliação em si
e o ensino aprendizagem. No referido estudo foram analisadas as dúvidas sobre
o tema, concepções norteadoras do fazer pedagógico, bem como, documentos
pedagógicos da escola. A metodologia utilizada se desenvolveu sob a ótica da
exploração de documentos e da revisão bibliográfica, considerando as diversas
formas de avaliação, funções, vantagens e desvantagens. Teve como resultado
melhor compreensão sobre como considerar os critérios para uma avaliação
mais efetiva.

Produção didático-pedagógica
Título: A relação entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação
Palavras-chave: Avaliação;Mediação;Aprendizagem.
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo desenvolver, em conjunto
com os professores, uma pesquisa exploratória sobre como se desenvolvem as
práticas avaliativas no Colégio Estadual Brasilio Itiberê no município de Maringá.
O universo da investigação são os processos avaliativos utilizados pelos
professores que atuam no nível do Ensino Fundamental II. Ao refletir sobre o
processo avaliativo, pretende-se desvelar as concepções de avaliação que têm
norteado o fazer pedagógico, por meio da análise dos instrumentos de avaliação
e da sua relação com o processo ensino aprendizagem. Para um melhor
entendimento a unidade subdivide-se em dois momentos: Inicialmente a
apresentação de um Histórico e conceituação sobre avaliação apontada por
alguns autores. Em seguida análise dos instrumentos de avaliação utilizados
pelos professores, para verificação sobre qual o campo conceitual que os
envolve. No trajeto didático da apresentação e do estudo dos materiais todos os
documentos pedagógicos disponíveis (proposta pedagógica, plano de trabalho

docente, gráfico de notas), serão analisados e discutidos para uma melhor
compreensão da relação entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: VILMA SANTOS COSTA
ORIENTADOR: Maria Aparecida Zanetti
IES: UFPR
Artigo
Título: Funcionário de Escola: reflexões sobre o seu papel no trabalho
pedagógico da escola e a mediação do Pedagogo nesta organização.
Palavras-chave: funcionário de escola; pedagogo; organização do trabalho
pedagógico; educador
Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre o papel pedagógico dos
funcionários de escola e como os (as) pedagogos (as) podem articulá-lo de forma
a contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. A
Lei 12.014/09, que altera a atual LDB, considera o funcionário de escola como
educador, pois, para além dos conteúdos científicos trabalhados em sala de aula
pelos professores/as, também considera relevante a aprendizagem adquirida em
outros espaços escolares e proporcionada também pelos demais agentes
educacionais. Portanto, a nova legislação educacional fomenta a necessidade
de repensar as práticas pedagógicas das escolas e levanta uma serie de outras
necessidades, entre elas, estabelecer novas articulações entre os diversos
segmentos escolares, assim como outras relações entre os diferentes
profissionais da educação. A aproximação dos funcionários e pedagogas é
necessária para o desenvolvimento de uma educação de fato democrática e
inclusiva.

Produção didático-pedagógica
Título: A atuação da pedagaga (o) na organização do trabalho pedagógico
considerando a função pedagógica dos funcionários de escola.
Palavras-chave: profuncionario - funcionario de escola - educador não docente
Resumo: A problemática do projeto de intervenção gira em torno da Lei
12.014/09 que traz para a escola um novo olhar quanto aos que ocupam as mais

diversas funções antes nomeados por “serviçais, servidores, auxiliares\", entre
outras nomeações, que designavam os funcionários de escola. A Lei estabelece
que ao cursar o curso Técnico de Formação – Profuncionario, o funcionário será
considerado \"educador não docente.\" Este fato trará para a escola novas
necessidades, entre elas, a atuação mais próxima das pedagogas com esses
profissionais, instrumentalizando e qualificando seu trabalho, de forma a
contribuir para a melhoria do processo ensino/aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ZELIA MARIA GOMES MESQUITA
ORIENTADOR: Nei Alberto Salles Filho
IES: UEPG
Artigo
Título: BULLYING: UMA VIOLÊNCIA QUE AFETA A VIDA
Palavras-chave: Bullying, vítimas, agressores, âmbito educaciona
Resumo: \"Bullying\": uma violência que afeta a vida\", um dos temas que
preocupa os educadores nos dias atuais e tem como objetivo apresentar os
resultados das atividades realizadas com os alunos das 5º série do Colégio
Estadual Wolff Klabin - Telêmaco Borba - Pr.Percebe-se uma grande dificuldade,
por parte de todos os envolvidos no âmbito educacional, porque em primeiro
lugar afeta a convivência escolar, pois é nela que as vítimas e agressores se
encontram.

Sendo

assim,

direção,

equipe

pedagógica,

professores,

comunidade, alunos em geral, ou outras instituições devem contribuir para evitar
e prevenir o bullying nas escola e garantir a permanência e o sucesso dos
alunos. temos consciência de que não existe \"receita\" para eliminar o fenômeno
bullying, mas como educadores não podemos deixar de acreditar que é possível
buscar estratégias, com o objetivo de fundamentar uma educação voltada para
o resgate de valores morais, sociais, culturais e efetivos e, certamente, o
desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para princípios que
contemplem tais valores, contribuindo para uma educação para paz e á formação
de pessoas mais humanas.

Produção didático-pedagógica

Título: Bullying: uma violência que afeta a vida
Palavras-chave: Bullying, intimidação, valores.
Resumo: Atualmente, os registros, as reclamações sobre Bullying, vêem
aumentando por motivos banais e graves. Verificando-se a intimidação direta ou
indireta, agressões e humilhações de forma intencional e repetida, praticadas
pelo agressor contra sua vítima, causando dor, angústia e sofrimento interferindo
na aprendizagem escolar. O objetivo desta presente proposta é mobilizar os
profissionais da educação, comunidade e alunos, na busca de alternativas para
minimizar o índice de Bullying e melhorar a permanência e o sucesso dos alunos
da rede pública. Para que o projeto seja levado a termo, haverá uma mobilização
dos alunos, além do esclarecimento das famílias. As ações serão mais
relacionadas aos alunos, mas os pais serão sempre informados

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ZENAIDE SALETE GALLAS WERLE
ORIENTADOR: Caroline Machado Cortelini Conceicao
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Importância da mediação do trabalho pedagógico
Palavras-chave: Pedagogo; mediação pedagógica; educação.
Resumo: Este artigo foi elaborado a partir do estudo de pesquisa bibliográfica,
da produção do material didático-pedagógico e do resultado da implementação
realizado na escola sobre a importância da mediação do trabalho pedagógico, o
qual foi solicitado como trabalho final no curso de Formação Continuada pelo
PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional oportunizado aos
educadores da rede estadual de educação do Estado do Paraná. Aborda como
questão norteadora a indagação de como mediar, junto aos professores, a
organização do trabalho pedagógico com o propósito de qualificar o processo de
ensino aprendizagem levando à reflexão do por quê mediar o trabalho
pedagógico e que importância tem o pedagogo escolar neste processo
abordando desafios que se apresentam no fazer diário do trabalho pedagógico
e apontando perspectivas e possibilidades do trabalho do pedagogo escolar.
Apresenta contribuições interessantes dos docentes, pedagogos e gestores dos

participantes na implementação realizada no Colégio Estadual João Zacco
Paraná – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, município de Planalto,
Paraná, Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão e também dos
pedagogos cursistas do GTR – Grupo de Trabalho em Rede, pois estes
protagonistas da educação nas escolas relatam as suas experiências a qual
associada a teoria discutida torna a compreensão do tema muito mais rica
levando a percepção de possibilidades que podem ser efetivadas na prática
pedagógica na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Importância da mediação do trabalho pedagógico
Palavras-chave: Pedagogo; organização do trabalho; prática pedagógica;
educação.
Resumo: Este Caderno Temático foi elaborado com a Produção DidáticoPedagógica escrito a partir da pesquisa bibliográfica sobre o Papel do Pedagogo
na mediação da organização do trabalho pedagógico na escola, projeto
desenvolvido no Programa de desenvolvimento Educacional, oportunizado aos
educadores da rede pública estadual do Paraná, como forma de capacitação,
com o objetivo de refletir sobre este abrangente tema na prática do cotidiano
escolar. Nele constam unidades que tem o propósito de promover a reflexão com
o coletivo escolar, no intuito de propiciar a compreensão acerca da importância
do planejamento participativo das ações na escola para alcançar uma educação
de qualidade. Também trata da função do pedagogo escolar, das limitações da
organização pedagógica, assim como, das possibilidades existentes neste
sentido para o cotidiano escolar. A metodologia utilizada a leitura de cada
unidade e a discussão destas em pequenos grupos, com a elaboração de
pequenas síntese a partir de questões a partir de questões norteadoras
previamente definidas. Após o estudo será realizada a socialização das ideias
no coletivo de participantes instigando-os a realizar análise da realidade da
nossa escola frente ao tema proposto, assim como planejar ações possíveis de
realizar para qualificar a prática pedagógica, tendo a consciência da importância
de cada profissional da educação exercer de fato a sua função.

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ZILDA BENKENDORF MAIOCHI
ORIENTADOR: DANIELLE MARAFON
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná
Artigo
Título: AVALIAÇÃO-ENSINO EM AMBIENTE HOSPITALAR: integra e dá
continuidade à escolarização do aluno
Palavras-chave: Avaliação-ensino; classe hospitalar; ação pedagógica.
Resumo: Este artigo visa a reflexão sobre avaliação-ensino no ambiente
hospitalar e, encontra na fundamentação legal o alicerce que dá concretude ao
ensino em classes hospitalares, na Resolução 2527/2007, que institui o Serviço
de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar - SAREH, no Estado do
Paraná. O foco deste trabalho é a avaliação na unidade de atuação e de
intervenção com o ensino, como processos que mantêm simultaneidade e
concomitância de ação, de intervenção e de efeito pois, ensinando avalia-se e,
avaliando ensina-se ao mesmo tempo, sem prejuízo das peculiaridades
inerentes a cada um, visto não existir dicotomia entre ensinar e avaliar, ainda
que cada um se caracterize com peculiaridades que não lhes dão
direcionamento individual, mas intercomplementar. O trabalho pedagógico em
ambiente hospitalar respeita o tempo do aluno no fortalecimento de sua
identidade estudantil, onde as fronteiras dos hospitais não representam limites,
já que é possível transitar nestes espaços desenvolvendo ações pedagógicas na
construção

de

ricas

possibilidades

de

aprendizagem

dos

conteúdos

sitematizados. Isto assegura a continuidade dos conteúdos escolares às
crianças e adolescentes hospitalizados, possibilitando seu retorno à escola de
origem sem prejuízo.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação-Ensino em ambiente ho do alunoospitalar: integra e dá
continuidade a escolarizaçã
Palavras-chave: Avaliação;ensino;classe hospitalar;escutapedagógica
Resumo: Diante das demandas dos professores que dizem respeito ao
enfrentamento de inúmeras situações que estão presentes no ambiente
pedagógico hospitalar: evasão escolar, reinserção de alunos na escola,

identificação de crianças e adolescentes em situação de risco, dificuldade de
contato para estabelecer uma ligação efetiva com a escola em que oaluno está
regularmente matriculado, pretende esta pesquisa estudar a avaliação-ensino
enquanto promotora de ações que auxiliam o aluno superar dificuldades e se
integrar na escola.Os professores das classes hospitalares consideram a
observaçãosensível e escuta pedagógica como elementos de sua prática,
conquistando o interesse do aluno, sua aspiração à aprendizagem, restituindo
num novo espaço escolar a continuidade dos estudos de que o aluno é
abruptamente afastado.Pesquisar, refletir e discutir com os professores a
avaliação-ensino na simultaneidade de ação e intervenção que favorece a
aprendizagem do aluno afastado da escola por motivo de doença, para que
retorne a ela sem prejuízo dos conteúdos escolares.Este trabalho está pautado
na leitura de Ceccim, Fonseca, Matos e Mugiatti, que fundamentam o trabalho
pedagógico hospitalar,Pedro Demo, Saviani,Vasconcellose Ivo José Both,que
subsidiam

a

reflexão

sobre

avaliação

escolar.Busca

também

na

fundamentaçãolegal o alicerce que dá concretude ao ensino em classes
hospitalares, na Resolução 2527/2007 que institui o Serviço de Atendimento à
Rede de Escolarização Hospitalar- SAREH, no Estadodo Paraná. Propõe, numa
fala conjunta, integrar o trabalho pedagógico para o bem maior que são os
alunos, através da valoração positiva, propulsora de sucesso nas aprendizagens
que acontecem em suas vidas

DISCIPLINA/ÁREA: PEDAGOGO
PROFESSOR PDE: ZILDA PEREIRA SOARES BUSTO CONCIANI
ORIENTADOR: JOAO LUIZ GASPARIN
IES: UEM
Artigo
Título: O Trabalho como princípio educativo
Palavras-chave:

Trabalho;

Trabalho

Educativo;

Trabalho

Produtivo

e

Improdutivo; Trabalho Docente
Resumo: Transmitir conhecimentos é um desafio para a escola atual. Porém,
esta prática pode tornar-se um eixo que irá mobilizar o indivíduo ou pode ser um
meio de alienação. Não podemos esquecer que há interesses políticos, sociais

e econômicos que, de forma direta, vão direcionar os rumos das ações
educacionais em todos os tempos. Portanto, através da educação é possível
buscar um real significado no passado de dignidade e trabalho, capacitando o
indivíduo para refletir as relações na sociedade capitalista tendo uma perspectiva
de emancipação. Este estudo terá as seguintes etapas:1. Pesquisa sobre a
definição de alguns termos; 2.O trabalho sob a visão marxista; 3. Trabalho
produtivo e improdutivo; 4. Trabalho material e imaterial; 5. Trabalho como
princípio educativo; 6. Trabalho docente; 7. Quem educa: professor, conteúdo
ou metodologia; 8. Precarização do trabalho docente. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi o de proporcionar momentos de estudos com os professores
analisando o trabalho como princípio educativo. Para esta reflexão foram
utilizados textos com base marxista, onde os participantes se organizaram em
grupos para pesquisar e responder algumas questões buscando fundamentação
em Marx, Saviani e Frigotto, entre outros.

Produção didático-pedagógica
Título: O Trabalho docente-discente como princípio educativo
Palavras-chave: Trabalho; Princípio; Educativo;Trabalho Docente.
Resumo: O objetivo deste projeto é proporcionar conhecimentos teórico-práticos
aos professores, sobre o trabalho docente como princípio educativo,
contribuindo com a melhoria da qualidade do ensino. É um material de apoio que
será utilizado durante a implementação do projeto na escola quando serão
selecionados textos para reflexões com a equipe pedagógica do Colégio
Estadual Dirce de Aguiar Maia, Ensino Fundamental e Médio. Esta unidade
pedagógica tem como suporte os teóricos: Marx (1989), Gramsci (1980), Saviani
(1997), Fernando Dollabela (1999) e Kuenzer (2001). 1º Momento: Apresentação
dos objetivos do projeto aos professores participantes; 2º Momento: Entrega dos
textos a serem estudados (momento de reflexão); 3º Momento: Definição com
os professores da melhor forma de encaminhar os trabalhos; 4º Momento:
Levantamento de sugestões que venham contribuir para a fundamentação
desses estudos. O projeto terá como conteúdos fundamentais: 1) Trabalho;
Trabalho como princípio educativo; Trabalho docente, trabalho educativo ou
explorador (Estatuto da Criança e do Adolescente); 2) Quem educa: o professor,
o conteúdo ou a metodologia? 3) Avaliação e sugestões para o trabalho docente.
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METODOLÓGICO, PARA O RACIOCÍNIO MULTIPLICATIVO.
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Resumo: A disciplina de matemática sempre foi entendida como difícil, ou seja
um desafio para os educadores. A matemática exige que o professor estimule o
raciocino lógico, o pensamento, a criatividade e a capacidade de cada aluno para
a resolução de problemas. O objetivo desse trabalho é discutir a importância dos
jogos como recurso de ensino - aprendizagem. Neste sentido necessitamos de
novas estratégias para desenvolver a prática docente e possibilitar aos alunos
uma aprendizagem diferenciada e significativa. Podemos afirmar que os jogos
são importante no processo de ensino- aprendizagem do raciocínio lógico
matemático. O jogo é visto como um instrumento que além de mediador da
aprendizagem é também uma forma de estimular o interesse do aluno para a
apropriação dos conteúdos propostos ou seja, assimilação dos conhecimentos.
O ensino da matemática é visto apenas como mecanismo de dar uma resposta,
neste sentido não traduz condição para uma aprendizagem significativa. O aluno
precisa entender o processo de ensino-aprendizagem para entender o raciocínio
matemático e depois partir para a memorização. Os jogos são recursos
importantes nas aulas de matemática, pois levam a um aprendizado significativo
e é por meio deles que os alunos vão construindo e se apropriando dos
conhecimentos. Palavras chave: Jogo; Ensino; Matemática

Produção didático-pedagógica
Título: A Importância do Jogo Enquanto Recurso Metodológico, para o
Raciocínio Multiplicativo
Palavras-chave: Jogo; Recurso; Ensino;Tabuada; Multiplicação

Resumo: Ensinar matemática sempre foi um grande desafio para os
educadores, para este ensino, o professor precisa estimular o raciocino lógico, o
pensamento, a criatividade e a capacidade de cada aluno para a resolução de
problemas. O objetivo desse trabalho é construir e utilizar recurso de ensino e
aprendizagem de matemática para o ensino fundamental, que proporcione aos
professores novas estratégias para desenvolver a sua prática docente e
possibilite aos alunos a uma aprendizagem diferenciada e de qualidade. A
metodologia utilizada para esta produção didática será a de jogos, sendo que
jogo é importante no processo de aprendizagem do raciocínio lógico
multiplicativo ele é visto como um instrumento que além de facilitador da
aprendizagem é também uma maneira de despertar o interesse do aluno para a
aquisição do conhecimento. Decorar tabuadas apenas como mecanismo de dar
uma resposta não traduz condição para uma aprendizagem significativa.

