CIÊNCIAS

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ABENILDE SILMARA DE MELLO
ORIENTADOR: Lourdes Aparecida Della Justina
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Um Estudo sobre a Prática Avaliativa no Desenvolvimento de uma
sequência didática sobre Micoses Superficiais no ensino fundamental
Tema: A prática avaliativa no contexto escolar
Palavras-chave: Ensino de ciências; Prática avaliativa; Micoses superficiais.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi investigar o desenvolvimento de uma
sequência didática na perspectiva de uma prática avaliativa no sentido de
contribuir para reflexões e indicativos acerca da avaliação escolar no ensino de
ciências, especialmente no que tange à temática \"micoses superficiais\". Os
dados foram coletados em três momentos durante o desenvolvimento da
sequência didática mediante questionário inicial, confecções de cartazes e
entrevistas. Essa pesquisa teve cunho quantiqualitativo. Os principais resultados
indicaram que houve reconstrução do conhecimento sobre o tema abordado e
acerca da avaliação do processo de ensino e aprendizagem pelos sujeitos
investigados.

Produção didático-pedagógica
Título: Um Estudo sobre a Prática Avaliativa no Desenvolvimento de uma
sequência Didática sobre Micoses Superficiais no Ensino Fundamental
Tema: A prática avaliativa no contexto do ensino de ciências
Palavras-chave: Educação e Saúde; Avaliação; Ensino e Aprendizagem;
Micoses Superficiais.
Resumo: Investigar o desenvolvimento de uma sequência didática na
perspectiva de uma prática avaliativa no sentido de contribuir para reflexões e
indicativos acerca da avaliação escolar no ensino de ciências, especialmente no
que tange à temática \"micoses superficiais\". Por existir vários tipos de doenças
de pele, escolheram se, micoses superficiais para trabalhar nesse projeto,
levando em conta que muitas pessoas têm micose e nem sabem, e há contagio
de pessoa para pessoa em grande facilidade. Esse projeto propõe a investigação
de uma proposta de ensino da ciência, desenvolvida em uma turma de oitavo.

Os dados serão coletados em três momentos durante o desenvolvimento da
sequência didática, questionário, confecções de cartazes e entrevistas. Essa
pesquisa possui cunho qualitativo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ADAIR CECCATTO
ORIENTADOR: Gisele Arruda
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

LIMPEZA E REFLORESTAMENTO DO RIO FAXININHA NO

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE – PR
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Rio. Poluição. Meio Ambiente. Educação Ambiental.
Resumo:
O trabalho a seguir se refere ao projeto do PDE, Limpeza e Reflorestamento do
Rio Faxininha, posto em prática com a colaboração do Colégio Estadual Dr.
Paranhos, Prefeitura Municipal e Tractebel Energia, que beneficiou aos alunos
dos sextos anos do Ensino Fundamental. Após exposta uma parte teórica e de
orientação por meio de palestra, deu-se a realização da limpeza do Rio,
localizado no município de São Jorge D’Oeste. Os alunos, após término da
exposição teórica, foram deslocados até o município para a realização das
atividades que consistiram no recolhimento do lixo das margens do Rio Faxininha
e o reflorestamento com plantio de espécies nativas da região nas mesmas
margens. O trabalho tinha como objetivo passar aos alunos e comunidade a
importância da preservação do meio ambiente para o desenvolvimento de uma
vida saudável e as inconveniências causadas pela poluição de rios e córregos
que cortam a cidade. A preservação do ambiente limpo pela comunidade
propiciou uma melhoria na vida para toda a população.

Produção didático-pedagógica
Título: Poluição da água
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Água. Poluição. Reflorestamento.

Resumo: A água é um abundante recurso natural, porém está constantemente
sendo degradada pela atividade humana. Portanto, deve-se prezar por mantê-la
limpa para o consumo próprio e de outras espécies, que dependem dela para
sobrevivência. Raras são as cidades com tratamento de esgoto e, desta forma,
grandes concentrações de produtos industrializados e lixos são liberados em rios
ou levados até eles devido às enxurradas. O destino incorreto do lixo é prejudicial
à saúde de pessoas e animais, contaminando o solo, o ar e a água. Dessa forma
o trabalho objetiva uma mudança de conceitos e pensamentos dos alunos,
referente às questões ambientais, de forma a priorizar o bem estar de todas as
espécies, contribuindo assim para a manutenção de um ambiente equilibrado e
harmonioso, e quando necessário à limpeza e o reflorestamento de áreas já
degradadas pela ação do homem, utilizando técnicas de reflorestamento
preconizadas pelos institutos ambientais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ADRIANA FABIA FARINAZO
ORIENTADOR: Marcelo de Carvalho
IES: UEL
Artigo
Título: Os alimentos do campo como base de uma alimentação saudável e
nutritiva.
Tema: Encaminhamento Metodológico para o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Alimentação, nutrientes, alimentos do campo.
Resumo: O presente artigo teve como proposta refletir, juntamente com os
alunos, sobre uma alimentação saudável e nutritiva, considerando que as
crianças e os jovens vêm mudando significativamente e seus hábitos alimentares
ao ingerirem mais alimentos industrializados que naturais. Vale salientar que os
alimentos, aqui considerados naturais, eram produtos encontrados em hortas e
pomares presentes na região onde moravam e principalmente no quintal de suas
casas, visto que, muitos desses alunos residiam na zona e/ou vilas rurais. A
alimentação foi importante e fundamental para o desenvolvimento da criança e
do adolescente tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento escolar.
A falta de tempo para produzir alimentos naturais e com a facilidade dos
alimentos industrializados, nossas refeições se tornaram cada vez mais pobres

em proteínas e vitaminas e ricas em gordura, açúcar e sal, que quando ingeridos
em grandes quantidades levavam crianças, jovens e adultos a desenvolverem
doenças relacionadas à má alimentação.

Produção didático-pedagógica
Título: Os alimentos do campo como base de uma alimentação saudável e
nutritiva.
Tema: Encaminhamento Metodológico para o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Alimentação, nutrientes, alimentos do campo.
Resumo: A presente Unidade Didática tem como proposta refletir, juntamente
com os alunos, sobre uma alimentação saudável e nutritiva, considerando que a
alimentação das crianças e dos jovens vem mudando significativamente. As
atividades propostas incentivarão os alunos a pesquisarem sobre os tipos de
alimentos que estão consumindo diariamente e se os mesmos estão sendo
consumidos em proporções adequadas em relação às suas necessidades. Para
conscientizar os alunos serão apresentados alguns textos a respeito do assunto
para que leiam e analisem sobre sua alimentação. Farão também pesquisa no
Laboratório de Informática da escola onde ampliarão seus conhecimentos e
ainda terão uma palestra com uma Nutricionista onde poderão sanar as dúvidas
existentes e ela ainda, poderá ajudá-los a montar o seu próprio cardápio,
utilizando os alimentos que possuem no quintal de suas casas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ADRIANA SOLANGE MARSCHAL TAVARES
ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: As diferentes concepções da Higiene Corporal para a prevenção de
doenças e promoção da saúde no Ensino de Ciências.
Tema: A Higiene Corporal e o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Higiene Corporal; promoção da saúde; oficinas temáticas;
ensino de ciências.
Resumo: Este trabalho objetivou estabelecer e analisar o desenvolvimento de
oficinas temáticas sobre Higiene Corporal, no contexto do PDE. A relevância do

trabalho está na tentativa de responder as seguintes questões: como a
educação, mais especificamente, a disciplina de Ciências pode colaborar para
que os alunos atinjam conhecimentos necessários sobre a Higiene Corporal, sua
relação com a prevenção de doenças e promoção da saúde? Quais as
metodologias e recursos pedagógicos adequados para que os alunos atinjam
esses conhecimentos de maneira significativa? O público alvo foram alunos do
6º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de
Souza, de São Miguel do Iguaçu/PR. O tema foi trabalhado por meio de um
enfoque histórico, onde foram abordadas as diferentes concepções da Higiene
Corporal para a humanidade, sua importância na prevenção de doenças e
promoção da saúde, divididas em cinco oficinas temáticas ao longo de 32 horas/
aulas de ciências, metade destas, em atividades no contra-turno. A construção
dessas oficinas temáticas foi baseada nos pressupostos teórico-metodológicos
de Delizoicov e Angotti (1992) que se utiliza da metodologia de momentos
pedagógicos: a Problematização Inicial, a Organização e a Aplicação do
Conhecimento. Além disso, optou-se pelo uso de diferentes

de recursos

didáticos para o planejamento das oficinas. Como resultado constatou-se maior
interesse e participação nas aulas de ciências, o \"despertar\" do senso de
responsabilidade individual que cada um deve ter com seu próprio corpo e com
atitudes e práticas de higiene corporal, visando o bem estar e a saúde dos alunos
participantes

Produção didático-pedagógica
Título: Oficinas Temáticas sobre Higiene Corporal no ensino de Ciências
Tema: A Higiene Corporal e o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Higiene Corporal; promoção da saúde; oficinas temáticas;
ensino de ciências.
Resumo: A educação, mais precisamente a disciplina de ciências, deve
subsidiar propostas preventivas e promocionais à saúde e a Higiene Corporal
pode ser considerada um tema norteador e um dos alicerces para uma vida
saudável. O propósito deste trabalho é investigar o desenvolvimento de oficinas
temáticas com o tema Higiene Corporal por meio de um enfoque histórico, bem
como abordar as diferentes concepções da Higiene Corporal para a
humanidade, sua importância na prevenção de doenças e promoção da saúde.

Pretende-se analisar uso de metodologias e recursos didático-pedagógicos
diferenciados

no

desenvolvimento

do

tema

em

questão,

de

forma

contextualizada utilizando a modalidade de oficinas temáticas. A construção
dessas oficinas temáticas será baseada nos trabalhos de Delizoicov e Angotti e
será aplicado a alunos do sexto ano do ensino fundamental do Colégio Estadual
Pedro Viriato Parigot de Souza de São Miguel do Iguaçu – Paraná. Espera-se
que o uso de metodologias e recursos pedagógicos diferenciados possa auxiliar
na melhoria da aprendizagem dos alunos, uma forma de motivação e uma
alternativa às aulas tradicionais, tornando o saber mais significativo. Essa
produção didático-pedagógica articula-se ao projeto de intervenção produzido no
primeiro período do programa e os instrumentos de coleta estão propostos no
referido projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALCIONE MARTA GURALH
ORIENTADOR: Ana Carolina de Deus Bueno Krawczyk
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Artigo
Título: Agroecologia como estratégia para o ensino de Educação Ambiental
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave:

Ecologia; Agroecologia; Agrotóxicos; Meio ambiente;

Agricultura.
Resumo: A inclusão do estudo da Agroecologia nos conteúdos abordados em
Ciências Biológicas no Ensino Fundamental foi importante para que os alunos
pudessem aplicar os conhecimentos em seu cotidiano em busca de uma vida
mais saudável e melhores condições ambientais. Através dos conceitos da
Agroecologia, abordados a partir de noções de Ecologia e comparativos entre as
técnicas de manejo utilizadas na agricultura convencional e agroecológica, os
alunos foram sensibilizados para a problemática ambiental causada pelas
práticas agrícolas predominantes, e praticaram o cultivo orgânico em pequena
escala experimentando a viabilidade de sua implementação em pequenas
propriedades, aliando melhoria ambiental e maior qualidade alimentar.

Produção didático-pedagógica

Título: A AGROECOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Tema: Educação ambiental
Palavras-chave: Agroecologia; Ecologia; Alimentos saudáveis; agrotóxicos.
Resumo: A agroecologia é um conceito muito rico e pouco estudado nas aulas
de Educação Ambiental, que pode ser facilmente contextualizado ao cotidiano,
aliando a

produção de alimentos mais saudáveis à preservação do meio

ambiente. Abordar esta temática em sala de aula possibilita trabalhar os
conceitos básicos de Ecologia e analisar criticamente as práticas convencionais
de produção de alimentos, em contraponto a uma alternativa de agricultura que
valoriza o saber acumulado desde a antiguidade e alia o cuidado com o ambiente
e a saúde humana, além de demonstrar na prática a viabilidade deste sistema
de produção altamente sustentável.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALCIONE SUELY MACHADO
ORIENTADOR: ANA TIYOMI OBARA
IES: UEM
Artigo
Título:

Educação ambiental na educação de jovens e adultos (EJA): o

saneamento básico por meio de oficina pedagógica
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave:

Educação ambiental; Saneamento Básico; EJA; Oficinas

Pedagógicas;
Resumo:

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como um de seus

desafios principais possibilitar a grupos que estiveram, por um período de tempo,
à margem do ensino formal, acesso a uma formação educacional que atenda as
suas necessidades e os coloquem na condição de participar ativamente da
sociedade que, na atualidade encontra-se vulnerável a inúmeros problemas
econômicos, ambientais e sociais. Nessa perspectiva, foi organizada uma oficina
pedagógica, com alunos de duas turmas do 7º ano da EJA, em uma escola
localizada no município de Maringá, objetivando ampliar sua visão crítica e
participativa no que concerne à problemática ambiental atual, em particular, a
questão do saneamento básico. Partindo de dois temas principais – Meio

Ambiente: Passado e Presente e Saneamento Ambiental: Desafios Atuais e
Futuros, foram planejadas e desenvolvidas várias atividades (elaboração de
desenhos, dinâmicas de grupos, aulas práticas, apresentação de vídeos,
organização de painel, dentre outros) ao longo da oficina, com o intuito de
levantar as representações ambientais dos alunos, bem como problematizar
temas pertinentes à problemática do saneamento ambiental do município em
que vivem. Os resultados observados e as avaliações realizadas indicam que a
oficina pedagógica, a despeito das dificuldades dos alunos como a timidez nos
debates, a defasagem de conteúdos e conceitos específicos que já deveriam
estar internalizados, a falta de melhor leitura e interpretação, possibilitou que os
alunos reavaliassem suas representações ambientais e refletissem sobre a
questão do saneamento ambiental, ampliando sua visão crítica e participativa
em relação aos problemas ambientais de seu município.

Produção didático-pedagógica
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DE
OFICINA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Meio ambiente; oficina pedagógica; saneamento básico;
debate; reflexão.
Resumo: O documento propõe desenvolvimento do tema por meio de oficinas
pedagógicas organizadas em dinâmicas de estudos mais adequadas à
modalidade de EJA, por desenvolver o conteúdo por meio do diálogo, discussões
e debates levantando problemas comuns a todos, incluindo o aluno, no contexto
em que vive, fazendo-o despertar em sua sensibilidade para observar o entorno
e situar-se diante de questões ambientais importantes, tanto como parte
responsável na geração como também, na busca de soluções para os problemas
de saneamento ambiental existentes.
Deverão ser organizadas duas turmas, onde serão desenvolvidas atividades de
sensibilização e discussão para os problemas ambientais, em especial
saneamento básico, utilizando recursos como vídeos e dinâmicas de grupo que
envolva e provoquem os alunos a debaterem e refletirem sobre as questões
levantadas, as responsabilidade e propostas para possíveis encaminhamentos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALESSANDRO ROGERIO BATISTA
ORIENTADOR: Nardel Luiz Soares da Silva
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Aprendendo a Trabalhar com o Software Visual Class
Tema: Tecnologia na Educação
Palavras-chave: Visual Class; Tecnologia; Software; Educação; Interatividade
Resumo: O trabalho final foi norteado pelos resultados de todas as etapas
desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional, no qual o
Software Visual Class foi apresentado aos Professores da Rede Estadual de
Ensino como uma ferramenta alternativa de sucesso para melhoria do processo
de ensino e aprendizagem. Além dessa apresentação, todas as etapas do
desenvolvimento do programa, desde a elaboração do Projeto de Intervenção
até sua execução foram abordados nesse artigo. O tema escolhido para esse
trabalho foi baseado na demanda que hoje existe no setor de tecnologia
educacional, no qual, sentimos a necessidade em capacitar os docentes com
uma ferramenta inovadora, interativa e que é destaque internacional nesse
seguimento. O grande desafio desse artigo é fazer com que outros docentes da
rede aprendam a trabalhar com essa ferramenta que é o software de autoria
Visual Class.

Produção didático-pedagógica
Título: Aprendendo a trabalhar com o Software Visual Class
Tema: Tecnologia na Educação
Palavras-chave: Tecnologia; Visual class; software educacional
Resumo: Esse material produzido tem como objetivo apresentar esse software
de autoria para os professores como uma ferramenta educacional pedagógica.
Além disso, terá um tutorial que ensinará ao professor elaborar uma aula de
ciências ultilizando esse software. Convido a você professor, que leia
atentamente todo esse material e coloque em prática o aprendizado adquirido,
construindo novas formas de se trabalhar usando essa mídia. Esse é o desafio:

trabalhar com novas ferramentas educacionais interessantes ao aluno para
atingir os objetivos do processo de ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALEXANDRA KIRST
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES
Tema: EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES
Palavras-chave: Meio Ambiente; Sustentabilidade; Ensino de Ciências
Resumo: A presente pesquisa aborda o ensino de ciências como forma de
conscientização ambiental, mais especificamente focado na preservação da
água em pequenas propriedades rurais do município de Guaraniaçu/Pr. A
pesquisa foi desenvolvida com alunos dos 6º anos do ensino fundamental do
Colégio Estadual Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa. As
atividades partiram do pressuposto de que a disciplina de ciências pode
contribuir de forma significativa na abordagem e na conscientização da questão
ambiental. Nesta, o foco foi centrado na proteção das nascentes nas áreas
rurais. Por se tratar de uma escola onde a maioria dos educandos é oriundo da
área rural, a abordagem torna-se propícia e adequada à realidade dos mesmos.
O desenvolvimento das atividades fez transparecer as deficiências das
especificidades locais na grade curricular do ensino de ciências e, por
consequência, a necessidade de adequar algumas atividades à realidade da
comunidade escolar, em especial das turmas em questão.

Produção didático-pedagógica
Título: O ENSINO DE CIÊNCIAS NA PRESERVAÇÃO DA ÁGUA EM
PROPRIEDADES RURAIS:ESCOLA E FAMÍLIA PLANEJANDO UM FUTURO
MELHOR.
Tema: EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES
Palavras-chave: preservação de nascente;ciências;meio ambiente

Resumo: Esta unidade didática visa construir conceitos científicos com maior
significado aos alunos, criando novas propostas de aprendizagem, com a
possibilidade de reflexões, conscientização e realização de ações englobando a
problemática da água e da preservação de nascentes nas propriedades rurais
do município.

O público trabalhado nesta unidade será o 6º ano do ensino

fundamental do Colégio Estadual Desembargador Antônio Franco Ferreira da
Costa de Guaraniaçu. Pretende-se desenvolver, a partir da realidade dos alunos
oriundos do campo, uma nova postura visando a preservação das nascentes em
suas propriedades, já que observa-se em sala a

angústia em relação à

disponibilidade da água na zona rural, um problema que está muito próximo de
todos nós, e que muitas vezes acarreta até mesmo o êxodo dessas famílias para
as cidades, gerando assim problemas sociais enormes. A escola é um dos
espaços para as discussões em torno de problemas sociais, incluindo aí os
problemas ambientais enfrentados pela humanidade. A metodologia utilizada
será composta de visitas, músicas, textos, palestras e proteção de nascentes.
Espera-se com este trabalho desenvolver nos alunos, a consciência sobre a
importância que temos para a mudança no contexto social em que vivemos, a
partir de pequenas ações.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ALMIR PAULO FRITZEN
ORIENTADOR: Armin Feiden
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

ESTUDO DA CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICROBACIA DO

CÓRREGO GUARÁ EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
Tema: Ciências
Palavras-chave: Conservação; microbacia; terraceamento; solo; água.
Resumo: O projeto teve como objetivos realizar um trabalho de concientização
e sensibilização dos alunos e familiares para a importância da conservação dos
solos e águas. Foram realizadas diversas atividades para atingir estes objetivos,
destacando-se: visita a uma microbacia exemplo, no caso a microbacia do
córrego Guará, com o envolvimento de 45 alunos; duas palestras, com um

público estimado de 150 pessoas em cada uma delas; atividades em várias
disciplinas, com uma média de participação de 50 alunos, sendo que muitos se
envolveram em 6 ou mais atividades diferentes durante as aulas; elaboração de
textos, vídeos, maquetes, envolvendo 60 alunos; debates e discussões,
envolvendo cerca de 80 alunos de duas séries. Houve um envolvimento efetivo
de alunos, professores, funcionários e familiares de alunos nas ações
executadas. Foi atingida não apenas a comunidade interna da escola, mas
também a comunidade externa, por meio das das ações realizadas na Semana
da Água, onde foram realizadas palestras, exposições e demonstrações. Estimase o envolvimento de mais de 70 famílias e de cerca de 300 pessoas nesta
semana. Considerou-se que os objetivos foram atingidos e que a comunidade
local hoje tem um atitude mais envolvida com a conservação dos solos, águas e
meio ambiente.

Produção didático-pedagógica
Título: ESTUDO DA CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICROBACIA DO
CÓRREGO GUARÁ EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
Tema: Ciências
Palavras-chave: Conservação; Solos; Meio ambiente; Interdisciplinariedade
Resumo: A presente unidade didática visa a implementação do estudo da
conservação do solo na microbacia do Córrego Guará em Marechal Cândido
Rondon, enfatizando a importância da preservação dos recursos naturais, em
especial os solos férteis que produzem as riquezas da nossa região.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: AMELIA SHIZUE TAJI
ORIENTADOR: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade
IES: UEL
Artigo
Título: A aplicabilidade da história e da filosofia no ensino de Ciências
Tema: História e Sociologia da Ciência no ensino de Ciências
Palavras-chave: História;Filosofia;Ensino;Ciências
Resumo:

O presente trabalho mostra a necessidade de unificação do

conhecimento científico, uma vez que se tem notado uma fragmentação na

transmissão de conteúdos e assim acaba por causar dificuldade nos alunos em
compreender seu verdadeiro significado. A história da Ciência e da Biologia, bem
como fundamentos filosóficos, no decorrer dos tempos são formas de enriquecer
esse aprendizado. Aristóteles, Lineu, Lamarck, Darwin e diversos estudiosos
sobre o tema que tem lançado seus posicionamentos e dessa forma contribuem
e reforçam a teoria de que é necessária e relevante a inclusão da história e da
filosofia no ensino de Ciências e da Biologia.

Produção didático-pedagógica
Título: A aplicabilidade da história e da filosofia no ensino de Ciências
Tema: História e Sociologia da Ciência no ensino de Ciências
Palavras-chave: Ciências;História;Filosofia;Biologia
Resumo: O presente trabalho mostra a necessidade de unificação do
conhecimento científico, uma vez que se tem notado uma fragmentação na
transmissão de conteúdos e assim acaba por causar dificuldade nos alunos em
compreender seu verdadeiro significado. A história da Ciência e da Biologia, bem
como fundamentos filosóficos, no decorrer dos tempos são formas de enriquecer
esse aprendizado. Aristóteles, Lineu, Lamarck, Darwin e diversos estudiosos
sobre o tema tem lançado seus posicionamentos e dessa forma contribuem e
reforçam a teoria de que é necessária e relevante a inclusão da história e da
filosofia no ensino de Ciências. Os objetivos são: apresentar aos alunos a
história e filosofia da Ciência, incentivando e motivando as transformações dos
fenômenos naturais dos seres vivos e apresentar algumas interpretações da
história da biologia sobre a evolução biológica. A metodologia consistirá em
textos referentes aos principais filósofos relacionados ao presente estudo, onde
os alunos responderão a um questionário acerca de cada texto, podendo ser
realizadas as atividades individualmente ou em grupo. Será utilizado recurso
áudio visual (vídeos disponíveis no site “youtube”) a fim de que ocorra um
aprendizado mais interessante e dinâmico.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA ALVINA RONKO
ORIENTADOR: Giovani Marino Favero

IES: UEPG
Artigo
Título: O uso de tecnologias como recurso de incentivo ao aprendizado de
ciências.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências.
Palavras-chave: Tecnologias. Ensino-Aprendizagem. Incentivo.
Resumo: Este artigo relata que a qualidade do ensino pode ser facilitada pelo
uso da tecnologia tendo como apoio os recursos tecnológicos como TV e vídeo
como propõe Moran, sendo o professor o mediador da aprendizagem,
incentivando e interagindo com o aluno. As ações desenvolvidas no processo de
implementação do projeto pertencente ao Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE). Este defende como objeto de estudo os recursos
tecnológicos como ferramentas necessárias para o processo educativo os quais
contribuem como complementação à educação, possibilitando a compreensão
dos alunos e criando ambientes favoráveis a construção do conhecimento. Esse
trabalho foi desenvolvido com alunos do 8o ano do Ensino Fundamental do
Colégio Estadual 31 de Março da cidade de Ponta Grossa – PR, por perceber
que a educação ainda se encontre desvinculada dos recursos tecnológicos.
Sendo assim, buscou- se uma mudança metodológica oportunizando aos alunos
o enriquecimento e aprimoramento de seus saberes, tanto pelo uso da tecnologia
e leitura como pela experiência prática. Comparando o vídeo assistido com a
demonstração de uma experiência prática com órgãos de suíno, e o livro
didático, procurou- se, assim com, as diversas metodologias criar como incentivo
no ensino- aprendizagem favorecendo a reflexão e compreensão científica.
Ficou comprovado, através dos resultados obtidos, que houve maior participação
dos alunos um aumento do índice de desempenho escolar e maturação do
raciocínio científico, mediante a metodologia, os recursos disponíveis e a prática,
utilizados como mediadores do fazer pedagógico diante do incentivo
proporcionado, ficando aparente a motivação dos envolvidos.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação do uso de tecnologia como recurso de incentivo ao
aprendizado no Ensino Fundamental.

Tema: Aplicação de recursos tecnológicos: TV e vídeo como motivação do
ensino- aprendizagem.
Palavras-chave: recursos tecnológicos, aprendizagem significativa, motivação,
sistema respiratório
Resumo: A presença da tecnologia na sociedade atual é incontestável, no
entanto ainda se percebe que, na maioria das vezes, a educação encontra-se
desvinculada dos recursos tecnológicos. Sendo assim com esse trabalho buscase a perspectiva de mudanças metodológicas para que os alunos enriqueçam
seus conhecimentos, tanto pelo uso da tecnologia, leitura, como pela utilização
de experiências práticas no processo ensino- aprendizagem. O objetivo deste
trabalho é aplicar recursos tecnológicos que contribuam aos discentes, aquisição
mais significativa de conhecimentos. Este trabalho será realizado com duas
turmas de oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 31 de Março,
onde os alunos serão submetidos a uma avaliação diagnóstica prévia sobre o
sistema respiratório. Posteriormente será utilizado em uma das turmas, recursos
tecnológicos como TV pendrive, vídeos sobre o sistema respiratório e aplicação
prática (manuseio de uma peça do sistema pulmonar de porco) em conjunto com
um texto explicativo sobre o assunto. Na outra turma, será aplicado o sistema de
ensino tradicional (sem o uso das tecnologias). Após o uso desses recursos, será
realizado uma nova avaliação entre as turmas. O confronto dos dados obtidos
servirá de parâmetros para análise e verificação da contribuição do uso das
tecnologias nas práticas de ensino, quanto à motivação e o desempenho escolar

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA CRISTINA COPINI
ORIENTADOR: CARLA ANDREIA LORSCHEIDER
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Artigo
Título:

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ NA

ADOLESCÊNCIA: Uma abordagem teórico-prática no ensino de Ciências UMA
ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências

Palavras-chave:

DSTs; gravidez na adolescência; métodos contraceptivos;

educação.
Resumo: A sexualidade tornou-se muito presente na vida dos adolescentes,
mas não quer dizer que estejam preparados para enfrentar as dificuldades e
debater seus problemas. O presente artigo tem a finalidade de contribuir para a
redução dos casos de DSTs e gravidez na adolescência nas escolas públicas
paranaenses, apresentando os resultados obtidos com a aplicação de uma
unidade didática em sala de aula, através de aplicação de pré-teste, pós teste,
oficinas, textos, vídeos,filmes e dinâmicas.Como educadores e mediadores das
informações devemos falar e trabalhar sobre esse tema, no sentido de orientar
nossos educandos para uma vida saudável.Muitos não acreditam na importância
da prevenção, de que a saúde é uma conquista diária, onde certamente nossos
atos poderão repercutir em um futuro muito próximo.O resultado deste estudo
apresenta que quando nossos jovens são orientados corretamente poderão
tomar decisões com responsabilidade e autonomia.

Produção didático-pedagógica
Título: DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA NO ENSINO DE
CIÊNCIAS
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: DSTs; Gravidez na adolescência; métodos contraceptivos.
Resumo: A presente unidade didática trata do sistema reprodutor masculino e
feminino, os métodos contraceptivos, DSTs e gravidez na adolescência. Nunca
se falou tanto em sexualidade como no momento, porém, os nossos
adolescentes não estão preparados para tantas informações. Para isso, é
preciso refletir. No cotidiano escolar, observa-se que os professores, na maioria
das vezes assumem posicionamentos omissos, relativos aos assuntos
relacionados a sexualidade, por se considerarem não qualificados para este tipo
de informação. Para isso, desenvolveu-se este material didático a fim de auxiliar
os professores de Ciências em suas aulas, proporcionando aos alunos tomarem
decisões conscientes e a praticar ações responsáveis, contribuindo na redução
dos casos de DSTs e gravidez na adolescência.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA LUCIA ZANIN TEM PASS
ORIENTADOR: JAMEA CRISTINA BATISTA SILVA
IES: UTFPR
Artigo
Título:

O

CONHECIMENTO

DA

PUBERDADE

COMO

MÉTODO

PREVENTIVO DE DSTS E GRAVIDEZ PRECOCE
Tema: Ciências
Palavras-chave: Adolescência. Puberdade. Prevenção.
Resumo: O presente estudo trata da sexualidade na adolescência, fase esta
marcada pela curiosidade de novas experiências, busca da independência
individual, do desenvolvimento da personalidade e da procura por afirmar uma
identidade sexual. Nesta fase, devido à produção mais intensa dos hormônios
sexuais, ocorrem muitas mudanças, tanto de ordem fisiológica, psicológicas,
como emocionais, que podem levar o adolescente a iniciar sua vida sexual de
uma forma irresponsável e muitas vezes sem medir as consequências. Tais
atitudes podem ter resultados muitas vezes desastrosos, que poderão interferir
em seus projetos futuros, tais como uma gravidez indesejada, uma doença
sexualmente transmissível (DST), ou até mesmo a AIDS, e também um aborto,
entre outros motivos, que poderão levar o adolescente ao abandono dos
estudos. Considera-se que os adolescentes representam um grupo cada vez
mais vulnerável a riscos relacionados à saúde reprodutiva e sexual e que existe
ainda um grande despreparo de muitos pais para atuarem como educadores
sexuais de seus filhos. Justifica-se a necessidade de um projeto de intervenção
pedagógica para integrar a temática sexualidade no currículo escolar de forma
efetiva, objetivando um trabalho de prevenção e também para ampliar os
conhecimentos relacionados ao tema sexualidade, na fase da puberdade,
podendo assim auxiliar os adolescentes a esclarecer suas dúvidas, superar
falsos tabus, construir sua identidade sexual, enfim, expressar o que sentem
para poderem viver essa fase da vida de forma clara e consciente.

Produção didático-pedagógica

Título: O Conhecimento da Puberdade como Método Preventivo de DSTs e
Gravidez Precoce
Tema: A Sexualidade na adolescência
Palavras-chave: Adolescência; puberdade; prevenção.
Resumo: Considera-se que os adolescentes representam um grupo cada vez
mais vulnerável a riscos relacionados à saúde reprodutiva e sexual e que existe
ainda um grande despreparo de muitos pais para atuarem como educadores
sexuais de seus filhos. Justifica-se a necessidade de um projeto de intervenção
pedagógiga para integrar a temática sexualidade no currículo escolar de forma
efetiva, objetivando um trabalho de prevenção e também para ampliar os
conhecimentos relacionados ao tema sexualidade, na fase da puberdade,
podendo assim auxiliar os adolescentes a esclarecer suas dúvidas, superar
falsos tabus, construir sua identidade sexual, enfim, expressar o que sentem
para poderem viver essa fase da vida de forma clara e consciente.

A

metodologia utilizada será o trabalho com oficinas, pois segundo estudos, nesta
forma de trabalho com adolescentes, obtém-se um melhor resultado, uma vez
que bem trabalhada, os mesmos terão a chance de podem se expressar com
mais facilidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANA MARIA SILVA
ORIENTADOR: Sonia Trannin de Mello
IES: UEM
Artigo
Título: TRABALHANDO AUTOCUIDADO E CIDADANIA PARA PREVENÇÃO
DA HIPERTENSÃO E INFARTO DO MIOCÁRDIO
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave:

Autocuidado;

cidadania;

prevenção;

doenças

cardiovasculares
Resumo:

Para ter e manter um corpo saudável faz-se necessário o

desenvolvimento de habilidades individuais, as quais permitirão ao indivíduo a
tomada de decisão que seja mais favorável a sua saúde e qualidade de vida.
Este estudo visou propiciar medidas para promoção da saúde, em nível de
prevenção primária. Tendo em vista que algumas doenças do sistema

cardiovascular são passíveis de prevenção por meio da adoção de hábitos
saudáveis, propôs-se intervenção pedagógica visando orientar, alertar e
estimular a prática do autocuidado e o papel de cada indivíduo dentro da
sociedade para prevenção das doenças, melhoria da saúde, e o pleno exercício
da cidadania. O público alvo foram os alunos do 8º ano A do Ensino Fundamental
da Educação Básica, disciplina de Ciência, da Escola Estadual Ulysses
Guimarães – EF de Roncador – Núcleo de Campo Mourão – PR. Foram
trabalhadas as etiologias da hipertensão e infarto do miocárdio, anatomia e
fisiologia do coração, conceitos de autocuidado e cidadania. As atividades foram
desenvolvidas por meio de diferentes recursos didáticos como: questionário para
avaliação de conhecimento, dinâmicas, slides, vídeos, filmes, relatórios, prática
de laboratório, pesquisas individuais e em grupo utilizando livros, jornais,
revistas, laboratório de informática, debates, construção de tabelas, gráficos,
jogos, confecção de banner, cartazes, palestras. O tema Educação Fiscal foi
abordado ao longo de todo o trabalho e por apresentação teatral dos alunos.
Acredita-se que os educandos se conscientizaram das mudanças de estilo de
vida para a prevenção da hipertensão e infarto do miocárdio, além de socializar
com seus familiares.

Produção didático-pedagógica
Título: TÍTULO: TRABALHANDO AUTOCUIDADO E CIDADANIA PARA
PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO E INFARTO DO MIOCÁRDIO.
Tema: Encaminhamento metodológicos no ensino de ci~encias
Palavras-chave:

Autocuidado;

cidadania;

prevenção;

doenças

cardiovasculares.
Resumo: RESUMO: Para ter e manter um corpo saudável faz-se necessário o
desenvolvimento de habilidades individuais, as quais permitirão ao indivíduo a
tomada de decisão que seja mais favorável a sua qualidade de vida e saúde. O
projeto visa propiciar medidas para promoção da saúde, em nível de prevenção
primária. Tendo em vista que algumas doenças do sistema cardiovascular são
passíveis de prevenção por meio da adoção de hábitos saudáveis, propõe-se
intervenção pedagógica visando orientar, alertar e estimular a prática do
autocuidado e o papel de cada indivíduo dentro da sociedade para prevenção
das doenças, melhoria da saúde, e o pleno exercício da cidadania. O público

alvo serão os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica,
disciplina de Ciência, da Escola Estadual Ulysses Guimarães – EF de Roncador
– Núcleo de Campo Mourão – PR. Serão trabalhadas as etiologias da
hipertensão e infarto do miocárdio, anatomia e fisiologia do coração, conceitos
de autocuidado e cidadania. As atividades serão desenvolvidas através de
diferentes recursos didáticos como: questionário para embasamento do
conteúdo, dinâmicas, textos em slides, vídeos, filmes, relatórios, prática de
laboratório, pesquisa individual e em grupo utilizando livros, jornais, revistas e
laboratório de informática, debates, construção de tabelas, gráficos e jogos de
memória, baralho, quebra-cabeça, confecção de banner e cartazes, palestras
sobre prevenção, autocuidado e cidadania. O tema Educação Fiscal será
abordado por meio de apresentação teatral com a “Troupe: Arte, Ética e
Cidadania” de Maringá-PR. Espera-se que os educandos conscientizem-se e,
posteriormente, socializem com a comunidade escolar e familiar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANGELA APARECIDA BERGAMO
ORIENTADOR: Lourdes Aparecida Della Justina
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Em que proporção à influência da mídia na alimentação, pode causar
obesidade e outros distúrbios alimentares?
Tema: Nutrição- Influência da Mídia na Alimentação
Palavras-chave:

Nutrição; Saúde; Mídia; Consumo Consciente; Distúrbios

Alimentares.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo de estudo avaliar a influência da
mídia nas escolhas alimentares e concepções que os alunos possuíam sobre
uma alimentação saudável, obesidade bulimia, anorexia e outros distúrbios
alimentares do 8º ano A e B, diurno do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Santa Tereza do Oeste- Santa Tereza do Oeste. A amostra foi composta de 31
alunos entre 12 a 15 anos de idade. A metodologia usada teve enfoque
qualitativo e quantitativo, mediante pré-questionário estruturado com análise de
dados sobre a alimentação dos alunos inseridos e de suas famílias, e com

cálculos percentuais, diagnosticando por meio dos dados coletados e
observações no decorrer do processo a reconstrução das percepções dos
envolvidos. A referida experiência teve como foco central o trabalho com o
material didático Caderno Pedagógico composto por seis Unidades Temáticas
que contemplou recursos múltiplos sobre o conteúdo “Nutrição” com o tema: Em
que proporção à influência da mídia na alimentação, pode causar obesidade e
outros distúrbios alimentares? O material também foi repassado aos educadores
da Rede Pública do Estado do Paraná no GTR/2012, apresentado à SEED
(Secretaria de Estado da Educação), como material didático resultante do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – 2012/ 2013, na disciplina
de Ciências, através da IES (Instituição de Ensino Superior) UNIOESTE
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Esta opção pedagógica
possibilitou aos alunos uma prática reflexiva a partir da sua realidade,
valorizando-a e efetivando a construção de conceitos científicos, e mudanças de
hábitos e tornando-os cidadãos mais críticos nas escolhas alimentares.

Produção didático-pedagógica
Título: Em que proporção à influência da mídia na alimentação, pode causar
obesidade e outros distúrbios alimentares?
Tema: Nutrição- Influência da Mídia na Alimentação
Palavras-chave: Nutrição;Mídia; Disturbios Alimentares; Saúde
Resumo: Ao longo dos tempos, o modo como a educação formal é promovida
na escola vem sendo objeto de reflexão, principalmente no que diz respeito ao
papel que esse tipo de educação vai significar na vida dos alunos. Em geral,
consumimos cada vez mais alimentos industrializados e sofremos a pressão da
mídia através das propagandas alimentícias. Os alunos como consumidores,
precisam aprender a fazer escolhas saudáveis na sua alimentação diária. Diante
dos problemas que a nossa comunidade escolar está inserida, cabe à escola
intervir de maneira direta ou indireta para encontrar formas mais adequadas para
atingir estes objetivos analisando se a influência da mídia na alimentação pode
causar obesidade e outros distúrbios alimentares. Neste sentido propõe-se um
Caderno Pedagógico com várias Unidades Temáticas, compostas por diversas
atividades que envolvem pesquisas, atividades práticas, textos, indicações de
vídeos e sites, notícias, músicas, etc. Esses materiais poderão ser utilizados

pelos educadores da Rede Pública do Estado do Paraná e demais educadores
que se interessem pela temática, mais especificamente para os alunos do 8º
ano.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ANTONIO MOTA NUNES
ORIENTADOR: Dulce Maria Strieder
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Aprendendo Ciências Através de Atividades Experimentais: da Teoria à
Prática, um Caminho Interessante e Divertido
Tema: O desenvolvimento de experimentos em sala de aula, utilizando-se do
conteúdo propriedades da matéria, assunto importante abordado no 9º ano do
Ensino Fundamental na disciplina de Ciências, buscando a melhoria da
aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Experimentação. Ensino Fundamental.
Propriedades da Matéria.
Resumo: A desmotivação dos alunos é uma das problemáticas do ensino de
Ciências na Educação Básica. Diante disso, o presente artigo propõe uma
reflexão referente às aulas experimentais no ensino de Ciências, como prática
metodológica capaz de proporcionar uma nova motivação e o despertar do
interesse dos alunos do Ensino Fundamental, nos anos finais, para uma
aprendizagem significativa. Foram abordados nesse trabalho, os Conteúdos
Estruturantes de Ciências, contemplados nas Diretrizes Curriculares do Paraná
(PARANÁ, 2008), destacando-se conteúdos específicos da disciplina de
Ciências do 9º Ano, como exemplo as propriedades da matéria. Tais conteúdos
foram trabalhados com alunos por meio de atividades experimentais que visaram
unir teoria e prática, desenvolvidas em sala de aula, laboratório de informática e
campo, com a finalidade de ampliação do conhecimento científico. Diante de
dificuldades encontradas em sala de aula, como a falta de interesse e de
comprometimento e um distanciamento da aprendizagem, o trabalho
desenvolvido contribuiu para estruturar uma postura ativa dos alunos em relação
a aprendizagem da Ciência.

Produção didático-pedagógica
Título:

DA

CURIOSIDADE

À

EXPERIMENTAÇÃO

–

UM

CAMINHO

INTERESSANTE E DIVERTIDO
Tema: O desenvolvimento de experimentos em sala de aula, utilizando-se do
conteúdo propriedades da matéria, assunto importante abordado no 9º ano do
Ensino Fundamental na disciplina de Ciências, buscando a melhoria da
aprendizagem.
Palavras-chave: Experimentação. Ensino de Ciências. Ensino Fundamental
Resumo: Através do estudo das propriedades e transformações da matéria
principalmente por meio de atividades práticas, é proposta a abordagem de
conteúdos específicos que estudam de que os materiais são constituídos e como
as substâncias se comportam. As substâncias aparecem puras ou sob a forma
de misturas na natureza e nos produtos que usamos em nosso dia a dia.
Levando em conta as propriedades da matéria podemos fazer melhor uso do
que existe ao nosso dispor bem como identificar tipos diferentes de substâncias.
As atividades práticas são essenciais para que o aluno compreenda as noções
de inércia, massa, volume, densidade, impenetrabilidade e extensão e tornar
mais atrativas as aulas. Somente pelo uso da palavra fica difícil a apropriação
desses conceitos, e podem ser feitos experimentos simples envolvendo
situações investigativas, demonstrativas, aproveitando também conhecimentos
trazidos pela vivência do aluno. Dinâmicas diferenciadas em sala de aula é um
elemento a disposição do desenvolvimento de aulas práticas com diversão,
visando o aprendizado e com fácil entendimento. Esta unidade didática busca,
desta forma, melhorar a compreensão e aquisição de informações pelos alunos
do 9º ano do Ensino Fundamental, dos conteúdos propostos que são ministrados
neste ano letivo, visando um melhor desenvolvimento educacional.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: APARECIDA MIQUELAN RODRIGUES
ORIENTADOR: ADRIANA GALLEGO MARTINS
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: QUE SEU REMÉDIO SEJA SEU ALIMENTO, E QUE SEU ALIMENTO
SEJA SEU REMÉDIO

Tema: PREVENINDO COM ALIMENTAÇÃO CORRETA NA ADOLESCÊNCIA
PARA SER UM IDOSO SAUDÁVEL
Palavras-chave: Obesidade- Brasil-alimentação-conscientizar
Resumo:

Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná (SEED). Este estudo foi realizado no Colégio Estadual Santo Inácio de
Loyola – EFM, na cidade de Terra Rica- Pr, com alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental, no ano letivo de 2013. O principal objetivo deste trabalho é
conscientizar os alunos sobre a importância do comportamento alimentar
adequado beneficiando a saúde. A metodologia do foi constituída pela aplicação
de questionários, realização de oficinas, discussões e concurso de receitas. Com
o desenvolvimento do trabalho foi observado que os objetivos propostos foram
alcançados, pois foi demonstrado pelos alunos participantes grandes interesse
nos temas abordados. Conclui-se então que o trabalho realizado pode contribuir
para a conscientização do aluno no sentido de que escolhas mais conscientes
para sua alimentação nessa faixa etária podem refletir em saúde na vida adulta.

Produção didático-pedagógica
Título: QUE SEU REMÉDIO SEJA SEU ALIMENTO, E QUE SEU ALIMENTO
SEJA SEU REMÉDIO
Tema: PREVENINDO COM ALIMENTAÇÃO CORRETA NA ADOLESCÊNCIA
PARA SER UM IDOSO SAUDÁVEL
Palavras-chave: Obesidade- Brasil-alimentação-conscientizar
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica apresenta uma discussão sobre
obesidade a partir de um fenômeno histórico-social, construído em décadas de
99, no Brasil assim como em outras partes do mundo. O objetivo é: Conscientizar
os alunos sobre a importância do comportamento alimentar adequado
beneficiando a saúde. Apesar do avanço tecnológico alcançado pela nossa
sociedade nos causar admiração e espanto, ainda não é suficiente para que a
população tenha boa qualidade de vida e a saúde adequada, principalmente
porque estes dois parâmetros estão intimamente relacionadas aos nossos
hábitos alimentares, que muitas vezes estão distorcidos do ideal. Uma boa
alimentação é mais eficiente no combate de várias doenças do que os mais

modernos tratamentos médicos, oriundos de várias filosofias. Constatou-se
vários problemas de saúde relacionado à questão alimentar dos nossos alunos,
como por exemplo, dificuldade de aceitação de alimentos conhecidos como
saudáveis, intolerâncias, preferências, alergia alimentar, entre outros. Sabemos
também que uma grande incidência de estudantes de pouca idade fazendo
tratamento para algumas doenças decorrentes da alimentação incorreta.
Atualmente depara-se também com a forte influência da mídia sobre os hábitos
de vida do aluno, em muitos casos levando-o a assumir atitudes e
comportamentos distorcidos, mas adotados por eles por fazerem parte do
modismo atual (CORREA, 2005). Há uma grande preocupação para a
obesidade, pois poucos deles existiam antes do século XX, mas atualmente
representam o maior consumo em alimentos de forma desordenado por parte de
muitos incluindo assim em um obeso.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: BEATRIZ DE CASSIA PROENCA BITTENCOURT
ORIENTADOR: Dulce Dirclair Huf Bais
IES: UFPR
Artigo
Título: UM ESTUDO SOBRE O ESTRESSE EM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Tema: Ciências
Palavras-chave: Estresse. Estressores. Saúde. Qualidade de vida.
Resumo: O estresse, tido como um dos grandes vilões do século, tem produzido
um impressionante número de vítimas no mundo moderno, muitas delas fatais.
Entender o que é o estresse e como ele opera é o primeiro passo para lidar de
modo inteligente com este fator. Este estudo, de caráter exploratório e descritivo,
foi desenvolvido com a finalidade de verificar a incidência do estresse na amostra
selecionada. Os dados foram coletados através de questionário respondido por
54 estudantes da educação básica, na faixa etária de 15 a 60 anos, vinculados
à modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os resultados obtidos
demonstraram o elevado grau de estresse que acomete os estudantes da EJA
participantes da pesquisa, de ambos os sexos. Os sinais e sintomas

predominantes como indicativos de estresse envolviam problemas emocionais,
tanto entre os participantes do sexo feminino quanto do sexo masculino. O grau
de controle de gerenciamento do estresse foi evidenciado com maior efetividade
entre os participantes do sexo masculino do que entre as mulheres. Já a
prontidão de lidar com o estresse alheio foi mais evidente entre as mulheres do
que entre os homens, havendo intenção equilibrada entre ambos os sexos para
a mudança de hábitos que favoreçam uma vida com menor grau de estresse.

Produção didático-pedagógica
Título: CONTROLE E PREVENÇÃO DO ESTRESSE EM ALUNOS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Tema: Saúde na escola
Palavras-chave: Enfrentamento. Redução. Estresse. Bem-estar.
Resumo: Esta é uma proposta pedagógica que reúne conteúdo científico
específico, a ser trabalhado para a promoção do bem-estar, dirigida a alunos da
educação de jovens e adultos. O perfil desse aluno é de uma pessoa que esteve
fora do âmbito escolar durante anos, em meio a cobranças de um mundo cada
vez mais competitivo e que exige pessoa mais qualificadas e preparadas,
sentindo-se obrigadas a responder positivamente a todas essas cobranças
impostas pelo mundo do trabalho. Os altos níveis de estresse desses alunos
foram constatados através da aplicação de um questionário. A finalidade deste
material é proporcionar ao aluno vivência de técnicas de controle do estresse,
utlizadas como estratégias de enfrentamento para reduzir a tensão mental e
física vivenciadas pelos alunos. É objetivo maior identificar as consequências do
estresse no organismo humano, buscando recursos disponíveis para o seu
controle. Este material didático será implementado numa turma de EJA no ensino
fundamental na rede publica estadual de educação.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CARLOS DOS SANTOS
ORIENTADOR: DANIELA DE MAMAN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Saúde Humana em foco: produção de alimentos livres de agrotóxicos

Tema: Saúde Humana em Foco
Palavras-chave: Agrotóxicos. Saúde humana. Alimentos.
Resumo: Resumo: Partimos do pressuposto de que é fundamental investigar e
repensar o trabalho pedagógico no meio escolar, principalmente no aspecto que
se refere ao ensino de Ciências, para que possamos formar cidadãos mais
comprometidos e responsáveis em relação ao consumo de alimentos saudáveis,
livres de agrotóxicos, e contribuir com o desenvolvimento sustentável das
atividades humanas, seja de produção ou de consumo, de modo a comprometer
o mínimo possível à dinâmica da natureza. O uso contínuo, em larga escala, de
agrotóxicos, bem como o crescimento do número de produtores que os utilizam
na produção de alimentos, inclusive nos produtos hortifrutigranjeiros, e a falta de
equipamentos de proteção individual, fazem com que as pessoas envolvidas
neste processo fiquem expostas a várias doenças e constantes intoxicações.
Este texto busca reunir informações e promover a formação de conceitos,
possibilitando debates e discussões, de modo a encaminhar uma reflexão sobre
as repercussões da degradação ambiental e contaminação dos lençóis de água
potável, devido à produção de alimentos e a modernização agrícola. Também,
tem como objetivo, ampliar o conhecimento sobre o uso da tecnologia, na
transformação, de modo desordenado, da natureza, para atender as
necessidades humanas, o que ocasiona prejuízos à qualidade de vida, à saúde,
e à biodiversidade, causando desequilíbrio biológico. E, por fim, busca também
orientar os filhos de agricultores e consumidores, especialmente da agricultura
familiar da comunidade escolar, do município de Santa Izabel do Oeste/PR,
sobre a necessidade de uma alimentação saudável, demonstrando que é
possível produzir alimentos sem uso de agrotóxicos.

Produção didático-pedagógica
Título: Utilização de agrotóxicos nos produtos Hortifrutigranjeiros: noções de
manuseio e implicações para a saúde alimentar.
Tema: Agrotóxicos e a Saúde Humana
Palavras-chave: Agrotóxicos e a Saúde Humana
Resumo: A produção didático-pedagógica faz parte das atividades propostas no
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2012, como proposição de

desenvolvimento principal de reunir informações e promover a formação de
conceitos, bem como possibilitar debates e discussões, de modo a encaminhar
para uma reflexão sobre as repercussões para nossa saúde, da degradação
ambiental e contaminação dos lençóis de água potável, devido à produção de
alimentos, a modernização agrícola, e também procurando ampliar as
discussões e conhecimentos sobre o uso da tecnologia, sob o ponto de vista da
ação de transformar de modo desordenado a natureza para atender as
necessidades humanas, ocasionando prejuízos à qualidade de vida, à saúde, à
biodiversidade, causando desequilíbrio biológico. Desta maneira o objetivo
prioritário deste da intervenção é o de orientar e demonstrar aos agricultores e
consumidores, especialmente da agricultura familiar da comunidade escolar a
necessidade de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, para nossa
saúde. É com esta intenção que nesta proposta de intervenção optamos por
desenvolver o tema “Agrotóxicos e a saúde humana” no 9º ano do Ensino
Fundamental, tendo em vista, que, na Sétima série, de acordo com as diretrizes
Curriculares são abordados muitos assuntos relacionado a alimentação e a
saúde humana. Ao final das explicitações teóricas e práticas possibilitadas no
desenvolvimento desta unidade temática, pretendemos demonstrar que é
possível produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, usando somente produtos
orgânicos. A intenção ao final da implementação do estudo é contribuir para
aprendizagem, formação pessoal, social e cultural do ser humano enquanto
aluno da rede de ensino pública.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CATIA DE FATIMA MATYAK
ORIENTADOR: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ
IES: UFPR
Artigo
Título: O trabalho com plantas medicinais com alunos do 7º ano.
Tema: Ciências
Palavras-chave: ciências; plantas medicinais; aprendizagem; PDE.
Resumo: O objetivo principal do presente trabalho foi escolher um tema auxiliar
que pudesse mostrar consistência como recurso didático motivador da

aprendizagem de maneira significativa dos conteúdos de Botânica que fazem
parte do programa de Ciências estabelecido nas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Estado do Paraná. O projeto foi aplicado a duas turmas do
sétimo ano do Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli do Município de Curitiba.
O tema eleito foi “Plantas medicinais”, sendo escolhidas oito plantas das mais
freqüentes no bairro onde o colégio está situado. A metodologia estabelecida
está de acordo com as mesmas diretrizes, a partir das quais foram criados e
aplicados sete procedimentos didáticos que pudessem ser mediadores no
processo ensino-aprendizagem. As atividades desenvolvidas parecem ter levado
as alunas e os alunos à formação de conceitos científicos ao final das atividades
propostas.

Produção didático-pedagógica
Título: O trabalho com plantas medicinais com alunos do 7º ano.
Tema: Ciências
Palavras-chave: Ciências; plantas medicinais; aprendizagem.
Resumo: O objetivo central do presente projeto é desenvolver conhecimentos
sobre plantas medicinais em aulas de ciências, com alunos do 7º ano,
averiguando se estes se apresentam como recurso didático motivador da
aprendizagem. A localização selecionada foi o pátio e as dependências do
Colégio Estadual Padre Claudio Morelli e os estudos serão desenvolvidos com
duas turmas de alunos do sétimo ano. De forma mais específica, pretende-se
explorar de forma básica oito plantas medicinais como recurso didático
motivador de aprendizagem dos conteúdos de Botânica que fazem parte do
conteúdo programático de Ciências, buscando construir um processo de ensinoaprendizagem de maneira significativa. A metodologia a ser empregada será a
sugerida nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná.
Pretende-se obter ao final a formação de conceitos científicos pelos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CATIA MARCIA GROTH ZAGO
ORIENTADOR: Marcio Fernandes
IES: UNICENTRO
Artigo

Título: Sistema Nervoso Midiatizado: conhecendo suas funções neurológicas
através de um jornal impresso.
Tema: Sistema Nervoso
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Sistema Nervoso; Técnica Jornalística;
Jornal Impresso; Difusão Científica.
Resumo: O presente artigo relata os resultados do projeto aplicado com uma
Turma do 8ª ano do Colégio Estadual Padre Vicenzi-EFM do Município de
Vitorino – PR, cujo objetivo foi estudar o sistema nervoso sob diversos aspectos
e reunir as informações coletadas em um jornal impresso de divulgação interna.
A aplicação deste permitiu aos alunos explorar os aspectos estéticos, racionais
e científicos do cérebro humano; compreender como as substâncias tóxicas
agem no sistema nervoso e suas conseqüências e; ao mesmo tempo puderem
conhecer e entender algumas doenças que acometem o sistema nervoso,
tratamentos e procedimentos cirúrgicos. O interesse deles foi visível e percebeuse que ao construírem este material sentiram-se realizados.

Produção didático-pedagógica
Título: Sistema Nervoso midiatizado: conhecendo suas funções neurológicas
por meio de um jornal impresso
Tema: Sistema Nervoso
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Sistema Nervoso; Técnica Jornalística;
Jornal Impresso; Difusão C
Resumo: A finalidade deste material didático é o incentivo á pesquisa por parte
dos alunos, dos temas aprendidos em sala de aula. Vamos estudar uma das
principais partes do corpo humano, o sistema nervoso, que será apresentado
aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Pe. Henrique
Vicenzi-EFM através de explicações, leituras e vídeos. Após, será feita uma
pesquisa em sites selecionados, em jornais e em revistas. Considerando a Mídia
como uma importante ferramenta para o estudo e a difusão das Ciências, será
montado um jornal com o resultado dessa pesquisa. Apresentado o conteúdo
inicial , bem como as aspectos metodológicos da atividade, os estudantes serão
orientados quanto à produção de conteúdo jornalístico (notícias, fotografias e
infográfico) sobre o tema central, explorando aspectos como a racionalidade e o
lado científico do cérebro, dentre outros. As etapas de tomada de uma decisão

e os aspectos relacionados à Medicina (doenças, procedimentos cirúrgicos,
medicamentos e tratamentos) são alguns dos itens que serão trabalhados. A
priori, o jornal (enquanto trabalho final) será divulgado somente no âmbito do
Colégio, sendo também devidamente arquivado, para que possa servir de
subsídio didático para outras disciplinas do mesmo ano letivo ou dos anos
posteriores, podendo servir também a outras disciplinas para futuros trabalhos
de pesquisa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CATIA MARIA TREMBULAK
ORIENTADOR: Edgard Cesar Melech
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Uso e produção de documentários em vídeo, como recurso facilitador no
processo ensino aprendizagem na disciplina de ciências.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências.
Palavras-chave: Palavras-chave: Tecnologia. Vídeo. Aprendizagem.
Resumo: O artigo teve como proposta o uso e produção de documentários em
vídeo nas aulas de ciências, com alunos do ensino fundamental do sexto e nono
ano no Colégio Estadual do Campo João Paulo I, de Chopinzinho. Considerando
que as tecnologias de informação e comunicação são realidade e como tal muito
utilizadas pelos alunos, a implementação do projeto permitiu concluir que estas
são excelentes aliadas para a disciplina de Ciências, permitindo dinamismo e
abrindo um leque de possibilidades com a utilização de metodologias e recursos
diversos, como o uso de celulares com câmeras, câmeras digitais e softwares.
Na tentativa de estimular a aprendizagem significativa, demonstrou- se como os
alunos podem tirar proveito das tecnologias disponíveis para potencializar as
possibilidades de conhecimento a partir do pensar, produzir e discutir o
audiovisual no ambiente escolar, pois muito mais que captar e editar imagens, a
criação coletiva de documentários em vídeo orientou os alunos a se tornarem
produtores do conhecimento a partir de um conteúdo proposto previamente em
sala pelo professor (neste caso o conteúdo estudado foi à água) e posterior
socialização da pesquisa realizada e documentada.

Produção didático-pedagógica
Título: Uso e produção de documentários em vídeo, como recurso facilitador no
processo ensino aprendizagem na disciplina de ciências
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Tecnologia, vídeo, ensino;documentário
Resumo: O uso, como a produção de documentários em vídeo nas aulas de
ciências, com alunos do ensino fundamental do sexto ao nono ano da cidade de
Chopinzinho faz-se importante considerando que as tecnologias de informação
e comunicação são realidade e como tal são muito utilizadas pelos alunos,
portanto poderão ser excelentes aliadas para este processo, pois a disciplina de
Ciências é dinâmica e abre um leque de possibilidades permitindo a utilização
de metodologias e recursos diversos, como o uso de celulares com câmeras,
câmeras digitais e softwares. Na tentativa de estimular a aprendizagem
significativa, pretende-se demonstrar como os alunos podem tirar proveito das
tecnologias disponíveis (softwares, câmeras de celulares e digitais) para
potencializar as possibilidades de conhecimento a partir do pensar, produzir e
discutir o audiovisual no ambiente escolar, pois muito mais que captar e editar
imagens, a criação coletiva de documentários em vídeo orienta os alunos a se
tornarem produtores do conhecimento a partir de um conteúdo proposto
previamente em sala pelo professor (neste caso o conteúdo estudado será a
água) e posterior socialização da pesquisa realizada e documentada através de
vídeos com os demais colegas, familiares e toda a comunidade escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CAUBI INOCENCIO VAZ
ORIENTADOR: Virginia Iara de Andrade Maistro
IES: UEL
Artigo
Título:

Conselho de Classe: espaço de reflexão coletiva sobre as ações

pedagógicas ou protocolo avaliativo?
Tema: Avaliação no ensino de Ciências
Palavras-chave: Conselho de classe; práticas educativas; avaliação

Resumo:

A pesquisa sobre a avaliação escolar, especificamente sobre o

Conselho de Classe, é o foco deste artigo. A vivência no meio escolar e
pesquisas diversas têm demonstrado que essa instância avaliativa não tem
cumprido seu papel de promover a reflexão coletiva para a reorientação das
ações pedagógicas, servindo antes como mais um instrumento de exclusão e
estigmatização de alunos. Por meio de revisão bibliográfica e de uma
metodologia qualitativa de pesquisa, com o uso de instrumentos como
questionários, notas de campo e documentos da escola, procuramos discutir e
refletir sobre a função que tem assumido o Conselho de Classe, bem como sobre
as concepções de avaliação presentes nos processos avaliativos praticados na
realidade educacional pesquisada. A importância do estudo está em contribuir
para o debate sobre a avaliação escolar, em especial na instância do Conselho
de Classe, na direção da melhoria do ensino e da aprendizagem, pela redefinição
de seu escopo nos processos avaliativos, para o fim último de sucesso escolar
dos alunos

Produção didático-pedagógica
Título: Conselho de Classe: espaço de reflexão coletiva sobre o progresso
global dos alunos e de reorientação das ações pedagógicas.
Tema: Avaliação no Ensino de Ciências
Palavras-chave: avaliação escolar; conselho de classe; proposta de
questionário
Resumo: O artigo insere-se no campo da pesquisa sobre a avaliação escolar,
com foco específico no Conselho de Classe, cuja proposta é de ser um espaço
de reflexão coletiva sobre o progresso global dos alunos, bem como de
reorientação das ações pedagógicas. Deve-se a escolha da temática à
percepção, pela vivência no meio escolar e com base em pesquisas diversas, de
que essa instância avaliativa não tem cumprido seu papel, servindo antes como
mais um instrumento de exclusão e estigmatização dos alunos. Neste trabalho,
que se constitui na primeira parte da reflexão sobre a função que tem assumido
o Conselho de Classe nos processos avaliativos, propõe-se um questionário
para aplicação aos professores da realidade escolar estudada, visando à
pesquisa sobre sua percepção sobre aquela instância avaliativa. A relevância
do estudo está em contribuir para a discussão sobre a avaliação escolar,

particularmente na instância do Conselho de Classe, na direção da melhoria do
ensino e da aprendizagem, pela redefinição de sua finalidade nos processos
avaliativos, em direção à promoção do sucesso escolar dos alunos. A discussão
dos resultados da pesquisa virá em outro artigo, após aplicação do instrumento
de coleta de dados aqui delineado.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CIRLENE APARECIDA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Jorge Sobral da Silva Maia
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Nutrição Moderna e a Saúde do Adolescente
Tema: Análise e Produção de Material Didático
Palavras-chave: Nutrição. Saúde. Adolescência. Reeducação Alimentar
Resumo: Comer é um dos prazeres da vida. Para aqueles que possuem uma
alimentação adequada, comer é mais do que uma questão de sobrevivência.
Além do prazer que proporciona, a comida é, evidentemente, essencial às
funções orgânicas. A obtenção de nutrientes de que o corpo necessita depende
da quantidade e variedade de alimentos. Entretanto, os padrões alimentares
estão sofrendo mudanças, como o consumo de açúcares simples e alimentos
industrializados em detrimento ao consumo de frutas, verduras e legumes. Ainda
é possível considerar a limitada prática de atividades físicas ou sua ausência que
pode desencadear um crescente número de crianças e adolescente com sobre
peso ou obesos. A educação escolar exerce um papel fundamental na promoção
da saúde. Sendo assim, a educação nutricional não deve ficar restrita apenas a
alguns momentos ou disciplina, mas ao contrario, ela deve ser abordada
gradativamente em toda a trajetória escolar do aluno, sobre-tudo na disciplina de
Ciências. Neste contexto a implementação deste projeto de pesquisa, bem como
a unidade didática visaram o estudo de Nutrição Moderna e a Saúde do
Adolescente. Assim, o artigo representa o relato da implementação de aulas de
Ciências, que foram baseadas em questões de gêneros saúde e nutrição, que
utilizaram textos, vídeos e atividades relacionadas, que foram realizadas com os
alunos do 8° ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Aldo DallagoEnsino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, no município de Ibaiti, no

primeiro semestre de 2013. Ainda o mesmo, menciona os relatórios e
participações dos professores no grupo do GTR.

Produção didático-pedagógica
Título: NUTRIÇÃO MODERNA E A SAÚDE DO ADOLESCENTE
Tema: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Palavras-chave: NUTRIÇÃO; SAÚDE; ADOLESCENTE; REEDUCAÇÕA
ALIMENTAR
Resumo: O trabalho consiste na elaboração de um caderno pedagógico ou
conjunto de aulas destinadas a 7ª série/8° ano do ensino fundamental
explorando o tema em estudo “Ciências – Análise e Produção de Material
Didático”, dando ênfase ao título “NUTRIÇÃO MODERNA E A SAÚDE DO
ADOLESCENTE”. Serão utilizados textos de apoio, afim de que os estudantes
possam investigar as evidencias diretas e indiretas na busca da temática junto
ao processo de reeducação alimentar, afim de construir hábitos saudáveis para
alimentação do adolescente de hoje. Serão desenvolvidas atividades e
procedimentos individuais e coletivos sobre os benefícios de uma alimentação
saudável e suas atribuições para o processo de crescimento.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEIDE APARECIDA BOCCHI BIACA
ORIENTADOR: Marcia Regina Royer
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título:

A PRÁTICA INVESTIGATIVA COMO RECURSO DIDÁTICO NO

ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS
Palavras-chave: Prática investigativa; Ciências, contextualização e ensino.
Resumo: O desafio que se apresenta na contemporaneidade é a revisão de
práticas pedagógicas contextualizadas, de modo a possibilitar um ensino em
Ciências voltado para a prática investigativa. Portanto, nessa perspectiva, o
objetivo desta pesquisa foi contribuir com subsídios teórico-práticos embasados
em atividades investigativas de construção de conhecimento, para subsidiar a
ação dos docentes de Ciências em sala de aula. O presente trabalho trata-se de

um relato de experiência de caráter descritivo desenvolvido no decorrer de 04
(quatro) oficinas pedagógicas, com duração de 32 horas no período fevereiro a
julho de 2013, realizada junto aos docentes do Colégio Nestor Víctor de PérolaParaná. As atividades desenvolvidas contemplaram leituras, pesquisas na
internet, trabalhos em grupos, debates, apresentação e discussão de vídeos. As
reflexões realizadas acerca de uma concepção de ensino e aprendizagem
problematizadora no ensino de Ciências, tendo a prática investigativa como
proposta de estudo, possibilitou aos docentes pensar, debater, justificar ideias e
aplicar os conhecimentos teóricos em situações práticas na sala de aula. A
prática investigativa possibilita ao docente mediar o conteúdo de Ciências de
forma que os alunos, não sejam apenas expectadores frente ao processo do
conhecimento, permitindo que os conhecimentos sejam contextualizados,
promovendo a formação de conceitos a favor ou contra, a partir de uma prática
construtiva de ensino e aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A PRÁTICA INVESTIGATIVA COMO RECURSO DIDÁTICO NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Palavras-chave: Prática investigativa; Ciências, contextualização e ensino.
Resumo: O desafio que se apresenta na contemporaneidade é a revisão de
práticas pedagógicas contextualizadas, de modo a possibilitar um ensino em
Ciências voltado para a prática investigativa. Portanto, o objetivo desta Unidade
Didática é contribuir com subsídios teórico-práticos para a compreensão da
prática investigativa dos professores de Ciências. O conteúdo apresenta-se
distribuídos em três unidades que serão desenvolvidas por meio de estratégias
diferenciadas, como explicitação oral, pesquisas na internet, apresentação de
vídeos e discussões em grupo para a compreensão do tema. Com o
desenvolvimento da presente proposta busca-se

contribuir para mudança

conceitual dos docentes. Ao possibilitar aos docentes subsídios teórico-práticos
embasados em atividades investigativas de construção de conhecimento, buscase contribuir para uma prática docente que aproxime a pesquisa científica da
prática do ensino de Ciências na sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEUNICE MARIA DICK STRIEDER
ORIENTADOR: Barbara Grace Tobaldini
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Redução de resíduos: destino do lixo reciclável e orgânico
Tema: Meio ambiente
Palavras-chave: Resíduos sólidos; reciclagem; compostagem.
Resumo: Este artigo descreve os resultados de uma pesquisa qualitativa, na
área de educação ambiental, realizada nas aulas de ciências, com alunos do 7º
ano vespertino de um colégio estadual no município de Missal - PR. Com o
propósito de reduzir o grande volume de resíduos sólidos produzidos nas casas
e nos locais de trabalho e dar o destino adequado ao lixo, este estudo buscou
conscientizar o grupo envolvido, da necessidade de mudança dos hábitos. Sabese que o conhecer precede o agir, portanto, enquanto educadores somos
mediadores da construção do conhecimento e colaboradores para que ocorra a
conscientização. Ao adotar práticas como encaminhar papéis, plásticos,
papelões, metais e vidros para reciclagem e ao separar o lixo orgânico e
transformá-lo em adubo por meio da compostagem as pessoas estarão
contribuindo para redução e o acúmulo de materiais nos aterros. Realizando a
análise do tempo de decomposição dos diversos materiais; repensando nossas
práticas diárias; recebendo informações a respeito da coleta seletiva e da correta
separação de resíduos, buscam-se formar cidadãos mais conscientes, com
argumentos

para

mudança

de

postura,

hábitos,

valores,

atitudes

e

compromissos. Os resultados obtidos demonstram a falta de clareza,
informações e comprometimento, de uma parcela da população que ainda não
foi despertada para essa problemática. Enquanto educadores almeja-se
contribuir na preservação do ambiente onde se vive e na formação de educandos
comprometidos com a sociedade onde estão inseridos, formando indivíduos
comprometidos com as questões relativas ao ambiente, em busca de melhoria
da qualidade de vida.

Produção didático-pedagógica

Título: REDUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS: DESTINO ADEQUADO
DO LIXO RECICLÁVEL E DO LIXO ORGÂNICO
Tema: Meio ambiente
Palavras-chave: Lixo; reciclagem; compostagem
Resumo: A produção de lixo vem aumentando assustadoramente em todo
planeta. Visando uma melhoria da qualidade de vida e para que haja condições
ambientais favoráveis à vida das futuras gerações, faz-se necessário trabalhar o
tema visando o desenvolvimento da consciência dos nossos alunos. Através
deste projeto pretende-se refletir sobre nossas práticas diárias e semear
algumas ideias de que podemos fazer a diferença de acordo com as atitudes que
adotamos. É muito importante conhecer e dar o destino correto ao lixo. É nossa
responsabilidade enquanto educadores, colaborar para mudança de postura e
hábitos na sociedade. Inserir a Educação Ambiental nas práticas educacionais
diárias é imprescindível; rever nossos conceitos e conscientizar as novas
gerações é fundamental. A aplicação deste projeto, buscará divulgar
informações,

desenvolver

no

aluno

uma

provocação/conscientização/sensibilização quanto a necessidade de redução de
resíduos em nossos hábitos diários, buscando dar o destino adequado ao lixo
reciclável e orgânico, para contribuir na preservação do ambiente onde vivemos
e na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com as questões
relativas ao meio ambiente. Desta forma estaremos contribuindo na formação de
valores, atitudes e compromissos dos nossos educandos com a sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEUSA CZELUSNIAK WOINAROVICZ
ORIENTADOR: Sonia Alvim Veiga Pileggi
IES: UEPG
Artigo
Título: FIQUE LIGADO: álcool não combina com a vida moderna
Tema: As relações CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e o alcoolismo
Palavras-chave: álcool; genética; comportamento; tecnologia; prevenção
Resumo: Nos dias atuais torna-se fundamental propiciar formação teóricaprática sobre a ação destrutiva do álcool aos adolescentes. Em decorrência da
falta de informações esclarecedoras, muitas famílias incentivam seus filhos

desde pequenos, a usar o álcool,através dos exemplos que os pais dão para
seus filhos, mesmo sem perceberem. Entretanto, pelo seu uso ocorrem
modificações sociais, psicológicas e culturais nos jovens, com a associação da
bebida ao lazer, os prazeres da vida,na busca de liberdade e novos
relacionamentos, além da permissividade. Problemas da sociedade moderna
que este artigo buscou revelar as contribuições da genética molecular a partir da
composição genotípica, tendo em vista a presença ou não da predisposição
genética ao álcool, bem como desenvolver relações de Ciência, Tecnologia e
Sociedade a partir da crítica ao alcoolismo, orientando os adolescentes no
âmbito escolar e em seu entorno. As estratégias de ação foram desencadeadas
a partir do processo de sensibilização dos adolescentes que interagiram
ativamente nas atividades, como: rodas de conversa, releitura de músicas,
poemas e vídeos, palestras, painéis, jogos dramáticos e construção de
panfletagens, no entorno escolar. Desta forma procurou-se ajudar os jovens e
suas famílias a desenvolverem caminhos de prevenção, controle e/ou superação
ao uso de bebidas alcoólicas, proporcionando reflexões voltadas ao estudo do
corpo humano e à valorização da vida. Tudo isso serviu para instrumentalizar o
Colégio, por meio do Projeto Político Pedagógico, na manutenção do programa
de prevenção ao uso do álcool entre os adolescentes como resultados exitosos
alcançados a partir da Disciplina de Biologia no Ensino Médio e Ciências nos
anos finais do Ensino Fundamental.

Produção didático-pedagógica
Título: FIQUE LIGADO: álcool não combina com a vida moderna
Tema: As relações CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e o alcoolismo
Palavras-chave: álcool; genética; comportamento; tecnologia; prevenção
Resumo: O álcool é inserido dentro de nossa casa, pela própria família, pais
que são o “modelo” de comportamento adulto dos filhos, uso e consumo
excessivo de bebidas alcoólicas, permissividade,influência do marketing,
fascínio pelo proibido, que refletem e afetam o contexto escolar. O objeto de
estudo desta investigação contempla a qualidade de vida e a prevenção frente
ao uso do álcool, tendo em vista uma releitura do que os meios de comunicação
de massa estão transmitindo e reforçando com os estereótipos presentes na
cultura,e suas repercussões, na genética, nas relações interpessoais, familiares,

escolares, econômicas e sociais, referendando que é possível uma mudança de
hábitos. Neste sentido, o público alvo desta investigação, se concentra entre o
9º ano do Ensino Fundamental e na 1ª, série do Ensino Médio, do C. E. São
Judas Tadeu- Palmeira PR, uma vez que nestas turmas são adolescentes e
trabalha-se o conteúdo corpo humano e a valorização da vida. Para tanto,
utilizar-se-ão atividades diversificadas como palestras, estudos comparativos a
partir de “Rodas de Conversa” sobre poemas, vídeos, propagandas, músicas
que revelem a incidência do alcoolismo. Espera-se, com este trabalho
informativo os alunos obtenham entendimento sobre como combater o uso do
álcool, fazer uma releitura do seu cotidiano tendo em vista as relações CTS (
Ciência, Tecnologia e Sociedade) possam tomar suas decisões baseadas em
seus próprios conhecimentos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEUSA LORENZETTI
ORIENTADOR: Gisele Arruda
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

PAPEL DA ESCOLA NA PROMOÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Alimentação saudável; Escola; Queijo colonial; Boas práticas
de manipulação.
Resumo:

A alimentação saudável e a higiene necessária na produção de

alimentos, que garantam a qualidade de vida aos consumidores, são de extrema
importância. Essa alimentação garante saúde e bem estar as pessoas. Nesse
contexto a escola é um lugar privilegiado, pois pode tratar assuntos relacionadas
à higiene na manipulação de alimentos, relacionando com a fabricação de
alimentos produzidos pelos pais dos alunos, tal como o queijo colonial. Para tal
fim, foram realizadas análises microbiológicas do queijo colonial produzido pelos
pais dos alunos da Escola de Pinhal da Varzea. Portando, o objetivo do trabalho
foi possibilitar uma melhoria na qualidade da alimentação dos consumidores,
como também o conhecimento de técnicas de higiene no preparo de alimentos
e a contemplação dos conteúdos de Ciências, evitando dessa forma o

surgimento de doenças que atacam o sistema digestório e outros órgãos do
corpo humano. Além da significância de trazer os pais dos alunos para a escola,
e desta forma, a interação entre professor/aluno e família, com a finalidade de
melhorar a saúde e a qualidade de vida da população. Os resultados das
análises mostraram que muitas amostras estavam contaminadas com coliformes
termotolerantes e totais, Staphylococcus coagulase positiva e nenhuma das
amostras apresentou Salmonella spp. Isso indica para a necessidade de
trabalhos sobre boas práticas de manipulação de alimentos.

Produção didático-pedagógica
Título: Qualidade de vida X Higiene
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Alimentação saudável; Escola; Saúde.
Resumo: A alimentação saudável e a higiene necessária na produção de
alimentos, que garantam a qualidade de vida aos consumidores, são de extrema
importância. Essa alimentação garante saúde e bem estar as pessoas. Nesse
contexto, a escola é um lugar privilegiado, pois pode tratar assuntos relacionados
à higiene na manipulação de alimentos, relacionando com a fabricação de
alimentos produzidos pelos pais dos alunos. Essa alimentação adequada reflete
a qualidade de vida e o aprendizado do aluno. Assim a realização de trabalhos
que contribuam para a garantia da qualidade alimentar dos alunos deve ser
realizada pelos professores, principalmente, na disciplina de ciências que
contempla conteúdos estruturantes do currículo e envolvem o cotidiano do aluno,
como é o exemplo da fabricação de queijos produzidos pelos pais dos alunos.
Portanto, o objetivo do trabalho é realizar uma reflexão prática das necessidades
de boas adequações a manipulações de alimentos de forma a promover uma
qualidade na alimentação dos consumidores e prevenir o desenvolvimento de
algumas doenças, contribuindo no ensino aprendizado do educando.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CLEUSA NOVAIS ESCHER
ORIENTADOR: Celso Aparecido Polinarski
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: O PAPEL DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS NA MULTIPLICAÇÃO DE
GESTORES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Tema: MEIO AMBIENTE
Palavras-chave: “Resíduos Sólidos; Responsabilidade, Mudança de Atitude;
Sustentabilidade
Resumo:

Este trabalho teve como objetivo analisar e auxiliar no

desenvolvimento da percepção ambiental dos estudantes do 6º ano “A” do
Ensino Fundamental, de um colégio Estadual com Ensino Fundamental, Médio
e Profissional, localizado no município de Toledo (PR). A base de trabalho deste
estudo foi o Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos de Toledo
– PR (PMGIRS). Este Plano, por ser municipal, faz referência às escolas
municipais, algumas delas, apenas, num primeiro momento. Todavia, entendese que as entidades educacionais do estado, lotadas neste município deveriam
contribuir, haja vista que estas instituições dão sequência a educação dos
munícipes oriundos das entidades escolares municipais. Dessa forma é possível
ampliar os conhecimentos de alunos que já tiveram contato com o programa, e
possibilitar um inicio de envolvimento para àqueles que ainda não conhecem o
plano. Ainda que o município não tenha tido essa preocupação de envolver as
escolas do estado no programa, acredita-se que trabalhos como esse poderá
auxiliar Toledo nas ações previstas no projeto. Isso porque, e principalmente, as
pessoas com as quais o trabalho foi desenvolvido são todas moradoras deste
mesmo município. Durante a intervenção com os alunos foi desenvolvido aulas
teóricas, documentário, aula de campo, debates, jogos e para finalizar os alunos
criaram um material informativo para a comunidade, sobre a problemática dos
resíduos sólidos domiciliares e a importância de um projeto municipal para a
qualidade do meio ambiente e de vida. A proposta ocorreu em reciprocidade com
o desenvolvimento do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do município
visando à formação de pessoas que repensem seus atos e a forma de disposição
de resíduos em sua própria residência.

Produção didático-pedagógica
Título:

RESÍDUOS

SÓLIDOS

DOMICILIARES

-

RESPONSABILIDADE

COMPARTILHADA DA PRODUÇÃO AO DESTINO FINAL.
Tema: MEIO AMBIENTE

Palavras-chave: Homem;Consumo;Desperdício;Meio Ambiente; Descarte.
Resumo: Esta unidade didática aborda a influência do homem no ambiente
como agente transformador. A preocupação, nesta temática, surgiu devido da
observação dos crescentes impactos ambientais e sociais - resultantes dos
resíduos sólidos domiciliares (RSDs) - observados no bairro Jardim
Europa/América em Toledo. Esta proposta foi fundamentada no Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Toledo, em qual, entende-se estar
no ambiente escolar a melhor forma e o melhor público para se trabalhar a
questão dos Resíduos Sólidos Domiciliares. O estudante ao ser sensibilizado
poderá alterar seus valores, hábitos e atitudes relacionados ao ambiente,
modificando suas ações em relação ao meio ambiente. Nesta perspectiva, as
atividades objetivam discutir políticas, conhecimentos, atitudes e valores que
desenvolvam o senso crítico desses alunos. Com o propósito de facilitar a
interpretação da realidade, e chamar a atenção sobre a responsabilidade social
e ambiental que cabe a cada um na produção, desperdício e na destinação final
dos resíduos sólidos domiciliares. A intervenção proposta contempla teoria,
documentário, aula de campo, debates e jogos. Culminando com a criação de
um material informativo do resultado obtido para a apresentação a toda
comunidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: CRISTIANE KARPINSKI SZENDELA
ORIENTADOR: Francismar Formentao
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A pesquisa na internet: metodologia para uma proposta dialógica de
ensino
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Pesquisa; Internet; Dialogia; Alteridade; Educação.
Resumo: A internet tem se tornado cada vez mais campo de circulação e
vivência virtual, ao mesmo tempo, constitui-se como espaço para pesquisa e
produção do conhecimento. Metodologias tradicionais de ensino, como únicos
recursos, não são suficientes, não tornam o ensino interessante para o aluno,

pois estão longe da sua realidade. A pesquisa é uma prática comum nas escolas
e interessa muito aos professores, mas gera muitas dúvidas sobre como aplicála, principalmente no que diz respeito ao uso da internet. Sua utilização como
recurso metodológico de ensino é fundamental, pois contribui para a formação
de sujeitos capazes de fazerem
quantidade de informações,

uma leitura crítica e reflexiva da grande

contribuindo

para o seu aprendizado

principalmente para a construção do conhecimento.

e

Como metodologia

dialógica de ensino pode ser utilizada em todas as disciplinas, desde que o
professor a direcione adequadamente. A pesquisa proporciona ao estudante
adquirir conhecimento relacionado não apenas com os conteúdos escolares,
mas também com seu cotidiano. Numa atitude de investigação, ele se torna
capaz de buscar informações, selecioná-las e analisá-las a fim de formular suas
próprias conclusões.

Como mediador, o professor é um facilitador da

aprendizagem, deve organizar situações favoráveis para o desenvolvimento da
autonomia do aluno.

Produção didático-pedagógica
Título: A Pesquisa na Internet: metodologias para uma proposta dialógica de
ensino
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Pesquisa, Internet, dialogia, alteridade, educação
Resumo: O professor precisa incentivar o aluno a pesquisar para que ele,
através das próprias descobertas possa produzir conhecimento. A pesquisa é
um importante recurso para auxiliar o professor a efetivar o aprendizado de seus
alunos de maneira autônoma e crítica, mas isso não é possível se ela for
realizada no modelo antigo de transcrição de textos, onde muitas vezes o aluno
nem mesmo presta atenção ao que está copiando desta forma, a utilização da
internet como recurso metodológico de ensino é fundamental, assim como o uso
de outras tecnologias, pois contribuem para a formação de sujeitos capazes de
fazer uma leitura crítica e reflexiva da grande quantidade de informações
disponíveis e isso contribui para o fortalecimento de sua capacidade de explorar
o

mundo

e

principalmente

para

a

construção

do

conhecimento. A

responsabilidade final da aprendizagem é do próprio aluno, cabe a ele atribuir

sentido aos conteúdos escolares, através da mediação do professor, de suas
estratégias e metodologias.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DANIELA NUNES ALMEIDA
ORIENTADOR: MARIA ROSA QUINTANS LOPEZ
IES: UEPG
Artigo
Título: Estudo da produção e destino do lixo doméstico
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de
Ciências
Palavras-chave:

Educação Ambiental. Lixo Doméstico, Reaproveitamento,

Reciclagem.
Resumo: O lixo urbano é um grave problema que afeta a qualidade de vida de
bilhões de pessoas no mundo, desde a produção até o destino final. Um dos
maiores desafios da sociedade é o de buscar soluções para essa questão. Além
do significativo crescimento da geração de resíduos sólidos, principalmente nos
países em desenvolvimento, observam-se, ainda, ao longo dos últimos anos,
mudanças significativas em suas características. O presente artigo pretende
refletir sobre os problemas ambientais em nossa sociedade, em especial, sobre
o lixo, seu destino e possíveis formas de reaproveitamento. Como metodologia,
tivemos oito encontros com um grupo de 20 alunos da Escola Estadual Medalha
Milagrosa, que participaram efetivamente das ações contribuindo com ideias e
discussões, desenvolvendo uma consciência crítica e ética frente aos problemas
relacionados ao meio ambiente. Sendo assim espero como educadora, contribuir
para uma sociedade ecologicamente sustentável e um planeta socialmente mais
justo.

Produção didático-pedagógica
Título: Estudo da produção e destino do lixo doméstico
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação ambiental; lixo doméstico; estratégias de ensino;
Resumo: Esta produção didática consiste numa unidade pedagógica,
direcionada aos professores da disciplina de Ciências, para trabalhar o tema

transversal Educação Ambiental, com estudantes do 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental da escola pública paranaense. O objetivo principal é desenvolver
estratégias de ensino que propiciem aos alunos um questionamento sobre suas
atitudes frente ao grande problema gerado pela produção de lixo, revendo e
mudando algumas delas. Propõe situações de investigação, compreensão,
interpretação e discussão de conceitos, levando-os à reflexões e conclusões que
possibilitem a construção do conhecimento e do crescimento cognitivo,
tornando-os assim, cidadãos conscientes e futuros multiplicadores em educação
ambiental, iniciando as ações no local de moradia, bairro, cidade entre outros.
As atividades práticas serão desenvolvidas em uma sequencia de forma a
permitir que o aluno aprenda significativamente os conceitos trabalhados na
disciplina e o professor tenha mais material para preparar o seu Plano de
Trabalho. Em algumas situações serão apresentadas mais de uma atividade
alternativa para que o professor possa escolher o que estiver mais adequado ao
seu ambiente e aos materiais disponíveis para a sua realização.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DARLENE SAMPAIO BEXIGA LIMA
ORIENTADOR: Alvaro Lorencini Junior
IES: UEL
Artigo
Título:

PNEUS INSERVÍVEIS – CONSCIENTIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

CAUSADOS PELA DESTINAÇÃO INCORRETA
Tema: DESPERTAR A CONSCIÊNCIA SOBRE POLUIÇÃO AMBIENTAL NO
AMBIENTE ESCOLAR
Palavras-chave: pneus inservíveis; reciclagem; consciência ambiental.
Resumo: O presente artigo é resultado de um trabalho sobre a conscientização
dos problemas causados pela destinação incorreta dos resíduos sólidos-pneus
inservíveis, voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, séries
finais. Pretendendo promover o desenvolvimento da prática da reciclagem,
conscientizar e oportunizar ao aluno algumas alternativas de reutilização e
reciclagem dos pneus e alertar sobre os problemas causados ao meio ambiente
com sua destinação incorreta. Em busca de uma aprendizagem reflexiva, textos

e exposição do conteúdo com questionário diagnóstico sobre o tema foram
aplicados para levantar dados sobre os conhecimentos prévios dos alunos a
respeito da reciclagem do lixo, principalmente dos pneus chamados inservíveis.
Discussões, debates, pesquisas foram importantes e motivadoras para a
conscientização dos problemas causados ao planeta. A confecção de cartilha e
objetos decorativos serviu como motivação aos estudantes em reciclar, reduzir
e reaproveitar os pneus descartados tendo assim uma conscientização sobre o
consumo e descarte inadequado do lixo.

Produção didático-pedagógica
Título: PNEUS INSERVÍVEIS - CONSCIENTIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
CAUSADOS PELA DESTINAÇÃO INCORRETA
Tema: DESPERTAR A CONSCIÊNCIA SOBRE POLUIÇÃO AMBIENTAL NO
AMBIENTE ESCOLAR
Palavras-chave: pneus inservíveis; reciclagem; consciência ambiental.
Resumo: Este presente trabalho se caracteriza como unidade didática, e é uma
contribuição de várias atividades para serem utilizadas por professores de
ciências, geografia, história e biologia, etc. envolvidos constantemente em
atividades sobre educação ambiental. Muito se discute sobre os problemas
causados pelo consumismo exagerado, a reciclagem, o lixo, o desperdício, os
resíduos sólidos como os pneus inservíveis. Este trabalho tem como finalidade
pesquisar e apresentar algumas alternativas de reutilização e reciclagem dos
pneus alertando sobre os problemas causados ao meio ambiente com sua
destinação incorreta. O projeto tem por objetivos, informar a comunidade escolar
sobre o descarte e armazenamento dos pneus inservíveis, proporcionando aos
alunos conceitos básicos sobre educação ambiental, oferecendo ferramentas de
aprendizagem adequadas facilitando assim a construção do conhecimento de
forma significativa. O trabalho tratará sobre a problemática dos resíduos sólidos,
entre os vários tipos de materiais encontrados neste meio e que vem
preocupando toda a sociedade, são os pneus descartados que não tem mais
vida útil chamados pneus inservíveis.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS

PROFESSOR PDE: DEBORA ANTUNES BARBOSA
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A UTILIZAÇÃO DA TV MULTIMÍDIA COMO RECURSO NO PROCESSO
DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Tema: Tecnologias de informação e comunicação / TICs no processo de ensino
de ciências dos anos finais do ensino fundamental
Palavras-chave: TV Multimídia; Tecnologias da informação; TIC’s no Ensino de
Ciências; Processos de Ensino e de Aprendizagem.
Resumo: A TV Multimídia, disponibilizada na rede pública do Estado do Paraná,
tem alterado a forma do professor desenvolver suas atividades didáticas na
escola. Pode ser usada, de modo geral, para dinamizar o conteúdo, diminuindo
o tempo gasto e melhorando a participação dosalunos. Pode ser utilizada ainda
para apresentação de filmes ou vídeos e para ilustrar trabalhos com exposição
oral. Contudo, o uso desta tecnologia, ainda não se popularizou entre os
professores. No desenvolvimento deste artigo buscamos identificar como a TV
Multimídia está sendo aproveitada como recurso pedagógico no processo de
ensino e de aprendizagem. Foi analisado também, se os professores estão
pedagogicamente preparados para adotar essa tecnologia como instrumento
educacional e quais as consequências deste tipo de atitude frente aos conteúdos
e alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: A UTILIZAÇÃO DA TV MULTIMÍDIA COMO RECURSO NO PROCESSO
DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: TV Multimídia; Tecnologias da informação; TIC’s no Ensino de
Ciências; Processo Ensino-Aprendizagem.
Resumo: A TV Multimídia tem alterado a forma de o professor desenvolver suas
atividades didáticas. Principalmente, na rede pública, alguns ainda não usam ou
usam pouco essa tecnologia acessível em suas aulas. É utilizada de modo geral,
para dinamizar o conteúdo, diminuindo o tempo gasto e melhorando a
participação dos alunos e também para apresentação de filme ou vídeo,

ilustrações de trabalhos e ilustração de aulas. No desenvolvimento da Proposta
Didática será possível identificar como a TV Multimídia está sendo utilizada pelos
professores. Serão analisadas as possibilidades e dificuldades do seu uso no
contexto educacional e uma proposta para melhor aproveitar essa ferramenta
como recurso pedagógico, no processo de ensino-aprendizagem. Será
analisado se os professores estão pedagogicamente preparados para adotar
essa tecnologia como instrumento educacional. A Proposta Didática será
desenvolvida com os professores de Ciências dos anos finais do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Três Fronteiras de Foz do Iguaçu – Paraná.
Espera-se que o uso dessa tecnologia contribua para aprendizagem dos alunos,
motivando o professor para uma melhor aula. Essa produção didáticopedagógica articula-se ao projeto de intervenção produzido no primeiro período
do programa e está proposta no referido projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DENISE DO CARMO FARAGO ZANOTTO
ORIENTADOR: DALVA CASSIE ROCHA
IES: UEPG
Artigo
Título: Portfólio didático dos meios de comunicação no Ensino de Ciências num
enfoque C-T-S
Tema: Ciências
Palavras-chave:

Alfabetização científica e tecnológica; C-T-S; Difusão

científica: Ensino de Ciências; Portfólio didático dos meios de comunicação.
Resumo: A sociedade contemporânea encontra-se impregnada de avanços
científicos e tecnológicos que, muitas vezes, geram mais problemas do que
soluções. Paradoxalmente, percebe-se que há uma dissonância entre o ensino
de Ciências e o impacto dos avanços científicos e tecnológicos na sociedade.
Em decorrência dessa percepção, pode-se dizer que a atual conjuntura
necessita de professores com uma postura metodológica capaz de formar
sujeitos

alfabetizados

problematização,

científica

desenvolveu-se

e

tecnologicamente.
esse

trabalho,

A

como

partir

dessa

projeto

de

implementação do programa PDE, objetivando-se instrumentalizar professores

e funcionários da Escola Estadual Monteiro Lobato, do município de Ponta
Grossa (PR), na abordagem dos conteúdos de Ciências num enfoque C-T-S.
Optou-se por uma metodologia qualitativa, de natureza participante, utilizandose a modalidade de portfólio didático dos meios de comunicação, na forma de
oficina. Inscreveram-se sete funcionários e professores de mais de uma unidade
de ensino e desses, finalizaram a oficina, três participantes, sendo dois
professores. Foram produzidos três portfólios sobre temas polêmicos e/ou
atualizados: homossexualidade, segunda guerra mundial e possibilidade de
ocorrência da terceira guerra a partir do conflito na Coreia. Os resultados
indicaram que o referido trabalho oportunizou aos participantes a aquisição de
suporte teórico e metodológico para abordarem os conteúdos num enfoque C-TS, repensando sua prática. Concluiu-se que a referida modalidade pode
constituir-se numa efetiva ferramenta educacional que possibilita a abordagem
reflexiva de problemas éticos, culturais, econômicos, biológicos e humanos
relacionados com a informação veiculada pela mídia.

Produção didático-pedagógica
Título: Ensino de Ciências num enfoque C-T-S: portfólio didático dos meios de
comunicação
Tema: Ensino de Ciências
Palavras-chave: Alfabetização científica e tecnológica Cidadania; C-T-S; Ensino
de Ciências; Portfólio didático dos meios de comunicação;
Resumo: A atual conjuntura necessita de professores com uma postura
diferente das décadas anteriores porque a sociedade exige sujeitos
alfabetizados cientifica e tecnologicamente. Neste sentido, ensinar conteúdos de
Ciências, principalmente aqueles que envolvem questões biotecnológicas,
requer alterações nas estratégias pedagógicas e metodológicas. Uma opção é a
abordagem dos conteúdos de Ciências num enfoque C-T-S. Esta unidade
didática objetiva instrumentalizar professores, equipe pedagógica e funcionários
da escola para que possam trabalhar nesse enfoque. Para tanto, será ofertada
uma oficina com oito encontros utilizando-se a modalidade de portfólio didático
dos meios de comunicação. Como resultados espera-se contribuir para a
abordagem reflexiva de problemas éticos, culturais e humanos relacionados com
a informação veiculada pela mídia.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DENISE MARIA GOMES TORRENTES
ORIENTADOR: Irene Carniatto
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: HORTA ORGÂNICA COMO INCENTIVO AO ENSINO DE CIÊNCIAS,
BOA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR.
Tema: O uso de tecnologias na implementação de uma horta orgânica escolar
como incentivo às aulas investigativas no Ensino Fundamental da disciplina de
Ciências.
Palavras-chave: Sustentabilidade; alimentação orgânica; educação ambiental.
Resumo: Como resultado do projeto realizado com alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva do Município de Foz do
Iguaçu – PR, sobre alimentos orgânicos, foi desenvolvido estudo sobre Horta
Orgânica, que contou com a cooperação da Associação Mãe Terra e da Emater
ajudando na implementação do projeto na escola. Para recuperação vivências
de pais que lidavam com a terra, numa relação de amor e respeito, produzindo
alimentos de qualidade e ao mesmo tempo ajudando o meio ambiente a se
recuperar, foi proposto resgatar esses conhecimentos e trazer novos olhares
para o cultivo de plantas construindo a horta em formato mandala, com o uso de
adubo orgânico. Verificou-se a participação dos alunos na limpeza do local onde
foi feita a horta, rega das plantas cultivadas e retirada de mato ao longo da horta.
A horta em mandala possibilitou um novo modo de aprender e ensinar Ciências
demonstrou maior interação com o solo, com a água e com a biodiversidade
local. Isso formou nos alunos o reconhecimento do valor do meio ambiente e a
formação de opinião e posturas próprias que levam a um senso crítico maior do
mundo que o cerca, pois o aumento da população, as mudanças climáticas e
uso exagerado de defensivos agrícolas na agricultura devem ser uma
preocupação da sociedade daqui em diante, assim esta atividade contribuiu para
a mudança gradativa no comportamento das pessoas em relação ao ambiente
com a forma de cultivo de plantas, na escolha de alimentos saudáveis e com a
natureza.

Produção didático-pedagógica
Título: HORTA ORGÂNICA COMO INCENTIVO AO ENSINO DE CIÊNCIAS,
BOA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR.
Tema: O uso de tecnologias na implementação de uma horta orgânica escolar
como incentivo às aulas investigativas no Ensino Fundamental da disciplina de
Ciências.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Horta Orgânica; Alimentação saudável;
Aulas investigativas; Meren da Escolar.
Resumo: O projeto visa implantar uma horta orgânica escolar com alimentos
mais saudáveis aproveitamento na merenda escolar e cuidados com meio
ambiente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DENIZE DE SOUZA FRANCAO
ORIENTADOR: Cecilia Edna Mareze da Costa
IES: UEM
Artigo
Título: REEDUCAÇÃO ALIMENTAR EM PROL DA SAÚDE EM ESCOLARES
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Comportamento alimentar; reeducação alimentar; escolares;
saúde.
Resumo: Atualmente, existe um aumento crescente de problemas na saúde
das pessoas ocasionados pela má alimentação. Romper com tais hábitos e
ajudar a criar uma consciência mais crítica e esclarecedora em relação à nutrição
do corpo humano é também papel da escola, que deve assumir esse
compromisso e atuar como um canal de informação entre família e comunidade.
O presente artigo, enquanto requisito complementar do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE- Turma 2012, tem como objetivo
apresentar os resultados de todo o processo de elaboração e implementação do
projeto Reeducação alimentar em prol da saúde em escolares, realizado no 8º
ano C do Colégio Estadual Carlos Gomes, município de Ubiratã, estado do
Paraná, onde foram desenvolvidas estratégias que visaram à valorização de
hábitos alimentares saudáveis, sensibilizando alunos e seus familiares para

mudanças no que se refere a uma alimentação com qualidade, despertando nos
alunos a responsabilidade para com sua própria alimentação.

Produção didático-pedagógica
Título: Reeducação alimentar em prol da saúde em escolares
Tema: A função dos alimentos no organismo humano.
Palavras-chave: Nutrientes; saúde; hábitos alimentares saudáveis; reeducação
alimentar.
Resumo: Atualmente, existe um crescente aumento de problemas na saúde
ocasionados pela má alimentação. Romper com tais hábitos, criando uma
consciência mais crítica e esclarecedora em relação à nutrição do corpo humano
é também papel da escola que deve assumir esse compromisso e atuar como
um canal de informação entre família e comunidade. Esse trabalho tem como
objetivo desenvolver estratégias que sensibilizem os alunos e seus familiares
sobre a importância de uma alimentação saudável para a manutenção da saúde.
Para instigar a mudança de comportamentos com adesão a hábitos alimentares
saudáveis, serão realizadas diversas atividades, dentre as quais as dinâmicas
em grupo, os jogos pedagógicos, experimentos, recortes de filmes, seminários,
confecção de livros de receitas, elaboração de receitas nutritivas, reestruturação
da cantina escolar e para encerrar uma peça teatral onde os alunos deverão
expor para a comunidade escolar tudo o que aprenderam no desenvolvimento
das atividades.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DIVANIR TEREZINHA RIZZI
ORIENTADOR: DANIELA DE MAMAN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Trabalhando com conceitos Científicos nos Anos Finais do Ensino

Fundamental
Tema: Elaboração de material didático para o ensino de ciências
Palavras-chave:

Ensino de ciências. Estratégias de ensino. Problemas de

aprendizagem.
Resumo: Resumo:

Este texto surge como resultado do trabalho implementado durante o período de
estudos no Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE, mediante a
aplicação do projeto de ensino/intervenção que teve por finalidade o trabalho
com as dificuldades externadas pelos alunos em relação aos conteúdos de
ciências, com maior ênfase aos educando com déficit de aprendizagem que
atualmente estão inseridos na Escola Pública Regular. As dificuldades em
trabalhar conceitos científicos, muitas vezes, são consequência, por exemplo, da
fragmentação que inviabiliza uma abordagem articulada e inter-relacionada com
a prática social do sujeito que poderiam identificar conhecimentos físicos,
químicos e biológicos em atividades cotidianas dos alunos. Desta forma o
aspecto que envolve tanto o processo de ensino, quanto de aprendizagem, ou a
fragmentação tem sido apontada como obstáculo e, quando direcionamos esta
questão sob o ponto de vista da formação de conceitos por parte dos alunos,
podemos dizer que estes necessitam de apoio pedagógico adequado, no sentido
de instrumentalizá-los à compreensão mínima de conteúdos básicos,
possibilitando a ampliação de relações entre os saberes, de modo, a contribuir
para o desenvolvimento intelectual.

Produção didático-pedagógica
Título: Abordagem metodológica para o Ensino de Ciências: focando a
intencionalidade educativa nas aulas de apoio pedagógico através de material
didático
Tema: Elaboração de Material Didático para o Ensino de Ciências – A Origem
dos Seres vivos
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Ensino de Ciências. Conhecimento
Científico.
Resumo: A Produção Didático-pedagógica faz parte das atividades propostas
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2012, como proposição de
desenvolvimento de ação didática em sala de aula, com o objetivo inicial de
utilizar materiais didáticos variados para abordar o conteúdo a ser definido
previamente no projeto de ensino no Programa PDE. Para tanto nesta proposta
de intervenção optamos por definir o tema “A origem dos Seres Vivos” nos Anos
Finais da modalidade de Ensino fundamental, tendo em vista as dificuldades
apresentadas pelos alunos durante as aulas de ensino de ciências. Através de

abordagem metodológica, técnicas de ensino e recursos áudio visuais, buscando
assim contribuir para aprendizagem, formação pessoal, social e cultural do ser
humano enquanto aluno da rede de ensino pública Estadual.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: DOMINGOS ELIAS MACIEL
ORIENTADOR: Giovani Marino Favero
IES: UEPG
Artigo
Título: Aprendendo Biologia Celular através de práticas educacionais lúdicas
Tema: Sistemas Biológicos
Palavras-chave: Pensamento científico; prática lúdica; células tridimensionais;
Biologia Celular; método científico
Resumo: Ao longo dos anos as escolas têm alcançado muitos avanços, sejam
elas através de políticas públicas voltadas ao interesse de todos, inovações
tecnológicas ou até mesmo novas concepções pedagógicas tornando o
ambiente escolar cada vez mais desafiador. Diante desse contexto, se faz
necessário vivenciar práticas que possibilitem despertar o pensamento científico
e o interesse pela ciência tornando o aprendizado mais agradável e significativo.
Sendo assim, esta proposta de pesquisa busca proporcionar um espaço de
descoberta, reflexão e interesse pela ciência e suas tecnologias por meio de uma
prática lúdica, orientada e compromissada com a construção do conhecimento.
O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Professora Elzira Correia de
Sá – Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante no Município de Ponta
Grossa Estado do Paraná, onde será proposto aos alunos do 8° Ano do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, após acontecerem oito
encontros, com o desenvolvimento de oficinas de microscopia, modelos de
células tridimensionais, jogos educativos, brincadeiras científicas e finalmente a
exposição dos materiais confeccionados pelos alunos. Espera-se com isso que
os alunos possam perceber melhor os avanços na área da Biologia Celular e sua
contribuição na melhoria do ensino de Ciências, através da aplicação de uma
metodologia de ensino alavancada nos princípios do método científico.
¹ Professor PDE Pós-Graduado em Ciências Biológicas

² Professor Orientador da IES - UEPG

Produção didático-pedagógica
Título: Aprendendo Biologia Celular através de práticas educacionais
Tema: Sistemas Biológicos
Palavras-chave:

\'\'pensamento

científico\'\';\'\'

prática

lúdica\'\';\'\'células

tridimensionais\'\';\'\' Biologia Celular\'\';\'\' método científico\'\'.
Resumo: Ao longo dos anos as escolas têm alcançado muitos avanços, sejam
eles através de políticas públicas voltadas ao interesse de todos, inovações
tecnológicas ou até mesmo novas concepções pedagógicas tornando o
ambiente escolar cada vez mais desafiador. Diante desse contexto, se faz
necessário vivenciar práticas que possibilitem despertar o pensamento científico
e o interesse pela ciência tornando o aprendizado mais agradável e significativo.
Sendo assim, esta proposta de pesquisa busca proporcionar um espaço de
descoberta, reflexão e interesse pela ciência e suas tecnologias por meio de uma
prática lúdica, orientada e compromissada com a construção do conhecimento.
O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Professora Elzira Correia de
Sá – Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante no Município de Ponta
Grossa Estado do Paraná, onde será proposto aos alunos do 8° Ano do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, após acontecerem oito
encontros, com o desenvolvimento de oficinas de microscopia, modelos de
células tridimensionais, jogos educativos, brincadeiras científicas e finalmente a
exposição dos materiais confeccionados pelos alunos. Espera-se com isso que
os alunos possam perceber melhor os avanços na área da Biologia Celular e sua
contribuição na melhoria do ensino de Ciências, através da aplicação de uma
metodologia de ensino alavancada nos princípios do método científico.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDILCE ERMINIA ANTONIOLLI PEREIRA
ORIENTADOR: Juliana Moreira Prudente de Oliveira
IES: UNIOESTE
Artigo

Título:

Multimodos de Representação e Aprendizagem Significativa sobre

Ecossistemas com Alunos do 7° Ano do Ensino Fundamental.
Tema: Aprendizagem significativa por meio de uma estratégia de ensino.
Palavras-chave: Multimodos de Representação; Ecossistemas; Aprendizagem
Significativa.
Resumo:

O trabalho aqui apresentado trata-se de um estudo sobre as

diferentes formas de ensino na área de Ciências, tendo como tema o estudo de
ecossistemas e suas interfaces por meio da utilização de multimodos de
representação, contemplando as particularidades que cada aluno apresenta.
Portanto, se objetivou investigar se a utilização de multimodos de representação
favoreceu a aprendizagem significativa sobre a temática de ecossistemas,
privilegiando a formação de cidadãos responsáveis e conscientes, refletindo
sobre problemáticas ambientais e promovendo atitudes solidárias e humanas,
com pensamento crítico e capacidade de observação/indagação. O público alvo
foram alunos de um sétimo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Tancredo Neves de Medianeira/PR. Para o desenvolvimento do projeto que
contemplava essa investigação, foi solicitado aos alunos que viessem no contra
turno participar das atividades, o que resultou em um grupo de treze alunos. Os
conteúdos

foram

abordados

sob

uma

perspectiva

metodológica

problematizadora proposta por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), ou
seja, os Momentos Pedagógicos. Para a coleta de dados foram utilizados os
mapas conceituais e os desenhos a priori e a posteriori elaborados pelos alunos.
Os dados foram analisados de forma qualitativa. Como resultado constatou-se
que a promoção de um ensino por meio de multimodos de representação é
coerente com a pluralidade de uma sala de aula e com uma aprendizagem
significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: Multimodos de representação e aprendizagem significativa sobre
ecossistemas com alunos do 7º ano do Colégio Estadual Tancredo Neves.
Tema: Aprendizagem significativa por meio de uma estratégia de ensino.
Palavras-chave: Multimodos de representação; Aprendizagem significativa;
Ecossistemas.

Resumo: Esta referida Produção Didático-Pedagógica se propõe a trazer um
estudo sobre as diferentes formas de ensino na área de Ciências, tendo como
tema o estudo de ecossistemas e suas interfaces por meio da utilização de
multimodos de representação, procurando contemplar as particularidades que
cada aluno apresenta. Busca construir um conhecimento sobre ecossistemas e
suas relações sociais, culturais, econômicas e éticas observando a diversidade
em uma sala de aula. Nesse sentido, essa unidade didática, com a utilização de
multimodos de representação, favorecerá a aprendizagem significativa sobre a
temática de ecossistemas, onde o educando poderá se apropriar de conceitos e
mudanças de atitudes, privilegiando a formação de cidadãos responsáveis e
consequentes, refletindo sobre problemáticas ambientais, incutindo atitudes
solidárias

e

humanas,

com

pensamento

crítico

e

capacidade

de

observação/indagação. Os conteúdos desta unidade didática serão abordados
sob uma perspectiva metodológica problematizadora proposta por Delizoicov,
Angotti e Pernambuco (2009) embasada nos três momentos pedagógicos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDINALVA MARIA ROVER VERONEZE
ORIENTADOR: Gisele Arruda
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Fabricação de Saneantes e Produtos de Higiene: Uma alternativa para
preservação do Meio Ambiente Pessoal
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Meio Ambiente; Preservação; Óleo de cozinha; Saúde.
Resumo:

Através da pesquisa, pretendeu-se analisar as transformações

ocorridas no meio ambiente devido ao descarte incorreto de resíduos
domésticos, principalmente o óleo de cozinha, refletindo também sobre a
necessidade das abordagens da temática nos currículos escolares. O estudo faz
referência ao pensamento de estudiosos através de textos que procuram dar
evidência à preocupação e preservação da natureza, bem como os resultados
das atividades desenvolvidas na escola e participação dos professores no Grupo
de Trabalho em Rede - GTR. Procurou-se, também, contribuir com os demais

professores possibilitando mais uma ferramenta de estudo no ensinoaprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Meio Ambiente: Como preservá-lo?
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Meio Ambiente; Preservação; Saúde.
Resumo: O meio ambiente está sendo degradado cada vez mais, devido ao
descarte inadequado do óleo de cozinha, esses prejuízos afetam diretamente a
fauna, a flora e consequentemente a saúde humana. A poluição ambiental
resultante destes agentes incide diretamente sobre a qualidade de vida da
população. Uma alternativa é a utilização do óleo de cozinha na fabricação de
sabão, detergente e sabonete. Nesse contexto, é de extrema importância
preservar o meio ambiente e manter atitudes ecologicamente corretas, como
através da reutilização do óleo de cozinha na produção de saneantes e produtos
de higiene pessoal. Convém destacar que o destino final dos resíduos
produzidos pelas escolas, pelas famílias e pelos diferentes tipos de
estabelecimentos são inadequadamente jogados diretamente no esgoto, no solo
e/ou no ralo da pia. Reitera-se a importância da higiene que esta relacionada
com as doenças que afetam as pessoas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDINEIA MARIA BARBOSA
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Astronomia na Escola: da Curiosidade ao Conhecimento
Tema: Astronomia
Palavras-chave: Astronomia; Ciências; Experimentos; Aprendizagem; Ensino.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho sobre astronomia
realizado com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual
Jardim Porto Alegre, município de Toledo. O objetivo principal era despertar
nestes alunos a curiosidade e ampliar seus horizontes de conhecimento pelo
tema. Para tanto, buscou-se implementar atividades de forma contextualizada

utilizando-se para isso questionamentos, atividades escritas individuais, em
grupo, vídeos, o software Stellarium e visitas ao polo astronômico de Foz do
Iguaçu. O conjunto diversificado de atividades mostrou ganhos relevantes na
aprendizagem e uma contribuição importante para o ensino da temática com
estes alunos. Demonstrou-se, também, que quando as atividades são realizadas
a partir de diversos focos há um envolvimento maior dos alunos e, por
consequência, as atividades ganham em dinâmica e em resultados.

Produção didático-pedagógica
Título: Astronomia na Escola: da Curiosidade ao Conhecimento
Tema: Astronomia
Palavras-chave: Astronomia; Ciências; Experimentos; Aprendizagem.
Resumo: O ensino de astronomia é uma ciência importante que, mesmo sem
percebermos, está presente no cotidiano de nossas vidas, como por exemplo,
nos conceitos sobre clima, estações, épocas de plantio dos produtos agrícolas,
calendários e lunações, sendo, portanto, através de seu estudo, podemos
compreender alguns aspectos do “nosso lugar”. Neste sentido, a presente
unidade didática tem como objetivo principal despertar, nos alunos do 7° ano do
Ensino Fundamental, a curiosidade pela astronomia, bem como, ampliar seus
horizontes, estabelecendo um processo contínuo de aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EDNA PINTO CARDOSO
ORIENTADOR: DANYELLE STRINGARI
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná
Artigo
Título:

Laboratório de ciências: um espaço para atividades práticas-

experimentaispara o 6º ano do ensino fundamental.
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de
ciências.
Palavras-chave: Laboratório; ferramenta; práticas; ensino-aprendizagem.
Resumo: O presente artigo teve como objetivo conhecer os conceitos e teorias
que apoiam o uso do Laboratório de Ciências Físicas, Químicas e Biológicas
como ferramenta para o ensino de Ciências, utilizando-se deste conhecimento

para interferir pedagogicamente neste processo educativo do Colégio Estadual
Hiram Rolim Lamas em Antonina-PR. A questão norteadora para esta pesquisa
vem a ser: A falta de uso do laboratório de Ciências pode interferir no processo
de ensino-aprendizagem? A necessidade de diversificar as práticas de ensino
dentro das possibilidades que a escola oferece é considerada indispensável e
promoverá maior interação dos estudantes, possibilitando a partir de uma
questão problematizadora, a construção de novos conhecimentos. O método
aplicado neste artigo foi o dedutivo. Esse método parte de princípios
reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e permite chegar a conclusões
através unicamente de sua lógica. Como resultado, o presente artigo deixa claro
que o uso do laboratório de Ciências interfere no processo de ensinoaprendizagem dos estudantes. Esse artigo também apresentou sugestões e uma
estratégia de ação implementada no Colégio Estadual Hiram Rolim Lamas.

Produção didático-pedagógica
Título: Sugestões de atividades práticas e ou experimentais no laboratório de
ciências para o 6º. ano do ensino fundamental.
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de
ciências
Palavras-chave: laboratório de Ciências; escola; professor; conhecimento;
atividades práticas e experimentais
Resumo: O laboratório de Ciências é palco fundamental para inserção dos
alunos nos ambientes de pesquisa, instigando-os a adquirir espírito investigativo
através da aprendizagem prática. Partindo deste pressuposto, inicia-se um
processo de investigação junto à escola sobre as causas e consequências da
falta de uso do Laboratório de Ciências como ferramenta didático-pedagógica
para o ensino desta disciplina. Com base neste levantamento pretende-se
organizar juntamente com os professores desta área, Equipe Pedagógica e
Direção, uma proposta de intervenção pedagógica que possa responder
satisfatoriamente a esta necessidade, enriquecendo a relação ensino e
aprendizagem que se desenvolve na prática curricular. Assim, através do
conhecimento de alguns conceitos e teorias de Ciências aliada as práticas
experimentais, busca-se elaborar um conjunto de atividades que instiguem o uso
do laboratório. A metodologia consiste em realizar um trabalho prático no

Laboratório de Ciências junto a uma das turmas da escola para demonstração
da utilização de materiais didáticos pedagógicos alternativos de um determinado
conteúdo da disciplina de Ciências, com o objetivo de suscitar nos professores
o desejo de fazer uso desta ferramenta.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELAINE APARECIDA SIMONELLI JANGUAS
ORIENTADOR: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
IES: UEM
Artigo
Título: Reflexões e ações para a implementação de um programa de educação
ambiental na escola: em busca da sustentabilidade local
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave:

Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Formação de

Professores; Patrimônio Público; Conservação
Resumo: Após vários anos de trabalho com os conteúdos e projetos sobre o
Meio Ambiente, percebemos por meio das atitudes dos alunos, que as atividades
até então desenvolvidas não têm sensibilizado os alunos para uma mudança de
comportamento. Se isso ocorresse, enfim, os alunos saberiam como se
comportar perante o ambiente em que vivem, respeitando os espaços públicos
e de convívio coletivo. Por essa razão, surgiu a ideia da elaboração de um
programa de Educação Ambiental coletivo para o Colégio Estadual Olavo Bilac,
que visou trabalhar na escola, com todos os alunos, pais, professores e
funcionários a valorização do meio ambiente. Para isso, constituímos um grupo
de estudos com os professores, funcionários e algumas pessoas que participam
das instâncias colegiadas: APMF, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil. Com o
projeto, toda a comunidade teve a

oportunidade de exercer a cidadania

mediante atitudes de conservação e valorização do espaço público e, por
conseguinte, do ambiente escolar.

Produção didático-pedagógica

Título: REFLEXÕES E AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: EM BUSCA DA
SUSTENTABILIDADE LOCAL
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Formação de
Professores; Patrimônio Público; Conservação
Resumo: Após vários anos trabalhando conteúdos e projetos sobre o Meio
Ambiente, percebi nas atitudes dos alunos, que as atividades até então tem se
mostrado vazias e não atingem os alunos para uma mudança de
comportamento. Se isto ocorresse, não haveria riscos em carteiras e paredes,
papeis jogados em qualquer espaço do colégio, enfim, os alunos saberiam como
se comportar perante o ambiente em que vivem, respeitando os espaços
públicos e de convívio coletivo. Por isso, surgiu a idéia da elaboração de um
programa de Educação Ambiental coletivo para o Colégio Estadual Olavo Bilac.
Através deste programa, será possível trabalhar na escola, com todos os alunos,
pais, professores e funcionários a valorização do meio ambiente. Toda a
comunidade escolar deve entender que a escola pública pode e deve ser
percebida como um ambiente de respeito, qualidade e educação. Com o projeto
toda a comunidade terá oportunidade de exercer sua cidadania mediante
atitudes de conservação e conscientização do que é público.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELAINE MAGDA RHEINHEIMER
ORIENTADOR: Paulo Humberto Porto Borges
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Linguagem Fotográfica e o Ensino de Ciências
Tema: Oficina de tecnologias e linguagens no Ensino Fundamental, uso da
mídia, a fotografia, buscando aprofundar os conhecimentos sobre a mesma,
como recurso tecnológico para o Ensino-Aprendizagem, na disciplina de
Ciências – com o conteúdo de Meio Ambiente.
Palavras-chave: Fotografia; Ciências; Meio Ambiente

Resumo:

Este projeto se propôs a trabalhar e discutir a fotografia e sua

linguagem, como tecnologia e recurso didático-pedagógico focando o Meio
Ambiente. Nesta proposta, buscamos uma participação mais efetiva dos
professores, por meio de uma oficina que teve como objetivo relacionar a
imagem fotográfica ao Meio Ambiente. Entendemos que é fundamental – tanto
alunos como professores – ser agente participante de forma autônoma e crítica,
tornando a aprendizagem em sala de aula um espaço de discussão das mídias
tecnológicas e dos recursos de ensino e aprendizagem. Neste sentido, a imagem
tornou-se objeto de estudo e linguagem, podendo contribuir na formação do
aluno pesquisador, e exigindo dele uma reflexão para mudança, criando-se,
assim, uma nova forma de documentar a vida. Também foi objetivo desta
proposta, despertar nos participantes uma análise crítica da própria linguagem
fotográfica, entendendo a fotografia como objeto de mediação de mundo.

Produção didático-pedagógica
Título: Linguagem Fotográfica e o Ensino de Ciências
Tema: Oficina de tecnologias e linguagens no Ensino Fundamental, uso da
mídia, a fotografia, buscando aprofundar os conhecimentos sobre a mesma,
como recurso tecnológico para o Ensino-Aprendizagem, na disciplina de
Ciências – com o conteúdo de Meio Ambiente.
Palavras-chave: Fotografia; Ciências; Meio Ambiente
Resumo: Este projeto se propõe a trabalhar e discutir a fotografia e sua
linguagem, como tecnologia e recurso didático-pedagógico focando o Meio
Ambiente. Nesta proposta, buscamos trabalhar com os professores, por meio de
uma oficina que terá como objetivo relacionar a imagem fotográfica ao Meio
Ambiente. Entendemos que é fundamental – tanto alunos como professores –
serem agentes participantes de forma autônoma e crítica, tornando a
aprendizagem em sala de aula um espaço de discussão das mídias tecnológicas
e dos recursos de ensino e aprendizagem. Neste sentido, a imagem torna-se
objeto de estudo e linguagem, podendo contribuir na formação do aluno
pesquisador, e exigindo dele uma reflexão para mudança, criando-se, assim,
uma nova forma de documentar a vida. Também é objetivo desta proposta,
despertar nos participantes uma análise crítica da própria linguagem fotográfica,
entendendo a fotografia como objeto de mediação de mundo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELEN BATISTELLA DE BRITO
ORIENTADOR: carlos eduardo pilleggi de souza
IES: UFPR
Artigo
Título: Atividades Formativas em Educação Ambiental Junto aos Alunos do 6°
Ano da Disciplina de Ciências do Colégio Estadual Tiradentes, Curitiba – PR.
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave:

Educação

Ambiental.

Diálogo.

Encaminhamentos

Metodológicos.
Resumo:

A Educação Ambiental como uma educação critica da realidade

vivenciada, formadora da cidadania, transformadora de valores e atitudes,
criadora de uma nova ética, sensibilizadora e conscientizadora para as relações
integradas ser humano/sociedade/natureza, objetivando uma forma de obtenção
da melhoria da qualidade de todos os níveis de vida estruturou a experiência da
prática de educação ambiental em uma escola pública, onde foram
desenvolvidas atividades com estudantes e alguns professores do 6º ano do
Ensino Fundamental. A forma adotada para trabalhar-se o tema, permitiu
desenvolver conhecimentos significativos e um convite à causa ambiental e uma
grande reflexão a uma nova estruturação metodológica para se trabalhar
Educação Ambiental em sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: Atividades Formativas em Educação Ambiental Junto aos Alunos do 6°
Ano da Disciplina de Ciências do Colégio Estadual Tiradentes, Curitiba – PR.
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Ciências; Educação Ambiental; Diálogo.
Resumo: Educação Ambiental é uma proposta que altera profundamente a
educação como a conhecemos, não sendo necessariamente uma prática
pedagógica voltada para transmissão de conhecimentos sobre ecologia. Tratase de uma educação que visa não só a utilização racional dos recursos naturais,
mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões sobre a questão
ambiental. (REIGOTA, 2010). A E A resgata com seu conhecimento e

metodologias a dimensão cultural e afetiva das pessoas e comunidades, a ética,
a estética e a cidadania ambiental, uma vez que, toma em consideração a
emoção, a subjetividade, os valores, os desejos das pessoas e das comunidades
na ação efetiva para a construção de sociedades sustentáveis. (TAGLIEBER &
GUERRA, 2004). A intenção é fazer com que os cidadãos tenham consciência
do meio ambiente e se interessem por ele. Pretende-se nessa unidade didática,
desenvolver atividades que sejam uma contribuição significativa para o processo
de construção de conhecimentos, nas modificações dos valores e condutas próambientais, de forma crítica, dialogada, responsável, desconstruindo e
reconstruindo novas representações, de forma a construir uma sociedade em
que a vida seja seu principal valor.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIANE APARECIDA BELIN MANDRICK
ORIENTADOR: Helaine Maruska Vieira Silva
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: BULLYING: UMA QUESTÃO DE SAÚDE A SER TRABALHADA NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave: Bullying; Ensino de Ciências; Escolar;
Resumo: As dificuldades de relacionamento, a falta de uma harmonia nas
relações entre estudantes fez suscitar a necessidade de compreender os
reflexos do bullying sobre o sistema neuroendócrino e a ação do mesmo como
indutor das doenças psicossomáticas que acarretam danos ao funcionamento
do organismo humano. Questiona-se o bullying visando ainda uma reflexão para
a sensibilização quanto ao mesmo, disponibilizando informações e ressaltando
a importância da identificação precoce. Considerando a necessidade de
reconhecer a escola como espaço de formação de um cidadão crítico e
consciente, torna-se fundamental identificar e exercer ações no sentido de
combater o bullying, demonstrando as consequências à saúde de quem sofre
esse tipo de violência. Para a construção deste artigo fez-se uso da pesquisa
bibliográfica e o resultado das discussões de textos na área de Ciências –

sistema nervoso, sistema endócrino, bullying, análise de vídeos motivacionais,
conceituais e fragmentos de filme com o tema afetividade, valores humanos e
morais e regras de convivência.

Produção didático-pedagógica
Título: BULLYING: UMA QUESTÃO DE SAÚDE A SER TRABALHADA NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave: Bullying; sensibilização; ciências.
Resumo: O material didático pedagógico tem como objetivo auxiliar o trabalho
dos professores com relação a alguns conteúdos sobre o sistema nervoso e
endócrino e o bullying como uma ação capaz de alterar o equilíbrio
neuroendócrino. Considerando a necessidade de reconhecer a escola como
espaço de formação de um cidadão crítico e consciente, torna-se fundamental
identificar e exercer ações no sentido de combater o bullying na escola, alertando
sobre as consequências à saúde de quem sofre esse tipo de violência. O estudo
desenvolveu-se na forma de uma sequência didática a qual contém uma série
de atividades planejadas, articuladas e orientadas. O objetivo desta ação reside
em promover aprendizagem significativa e contextualizada, auxiliando o
professor a conhecer novos caminhos durante seu trabalho no ensino de
Ciência. Esta sequência está dividida em 4 etapas. Em cada etapa estão
descritos os conteúdos na forma de textos, vídeos e atividades para o auxílio na
fixação e compreensão sobre o tema abordado. A 1ª ETAPA discorre sobre a
anatomia e fisiologia do sistema nervoso; a 2ª ETAPA sobre a anatomia e
fisiologia do sistema endócrino; a 3ª ETAPA trata sobre a relação
neuroendócrina no controle das atividades funcionais do organismo humano e
as doenças psicossomáticas decorrentes. E finalizando a sequência, na 4ª
ETAPA será conceituado bullying, as ações legais e educativas para facilitar os
relacionamentos intra e interpessoais.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIANE APARECIDA GONCALVES MENDES DE
FREITAS

ORIENTADOR: Marcilio Hubner de Miranda Neto
IES: UEM
Artigo
Título: A contribuição da música e da poesia no ensino de Ciências e construção
da cidadania
Tema: A música e a poesia como fator motivador no ensino de Ciências
Palavras-chave:

Palavras-chave: Ciências. Cidadania. Música. Poesia.

Interdisciplinaridade.
Resumo:
RESUMO: Na abordagem interdisciplinar de conteúdos de diversas disciplinas,
dentre elas a de Ciências, a música e a poesia quando empregadas como ponto
de partida ou de conclusão trazem consigo uma linguagem dinâmica e lúdica. A
utilização dessas expressões diversifica as metodologias e enriquecem as aulas
motivando a compreensão dos conteúdos ao integrar conhecimentos científicos
e artísticos. O presente trabalho apresenta e discute os resultados obtidos por
meio da implementação na escola de um projeto em que se utilizou Músicas e
Poesias no Ensino de Ciências e Construção da Cidadania. O público alvo foi 30
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, que aceitaram participar no
contra turno. Na primeira fase foi realizada a fundamentação teórica
sensibilizando os alunos para perceberem em músicas e em poesias ideias que
remetem aos conteúdos de ciência e cidadania. Na sequência assistiram filmes,
ouviram músicas, leram poesias e extraíram conteúdos voltados às temáticas.
Tomou-se como eixo norteador “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo
Neto. Outras poesias e músicas foram utilizadas no complemento de temáticas
como construção de identidade, nutrição, biomas brasileiros e energia para a
vida. Para finalizar selecionaram diversas músicas e poesias, produziram
cartazes, paródias e dramatizaram “Morte e Vida Severina” na semana de
Integração Comunidade Escola. A motivação dos alunos foi intensa e os
resultados apresentados à comunidade foram amplamente aceitos. Entendemos
que nessa perspectiva é possível a construção de uma cultura geral e científica
que

possibilite

o

desenvolvimento

intelectual,

consequentemente o exercício da cidadania.

humano

e

social

e

Produção didático-pedagógica
Título: A contribuição da música e da poesia no ensino de Ciências e construção
da cidadania
Tema: A música e a poesia como fator motivador no ensino de Ciências
Palavras-chave: Ciência. Música. Poesia. Interdisciplinaridade. Cidadania.
Resumo: Na busca por meios para a abordagem interdisciplinar de conteúdos
de diversas disciplinas, dentre elas a de Ciências, a música e a poesia podem
ser empregadas como ponto de partida ou de conclusão, pois são recursos
didáticos que trazem consigo uma linguagem alternativa, dinâmica e lúdica. A
utilização dessas expressões artísticas configura-se na diversificação de
metodologias que ajudam a enriquecer as aulas, motivando

os alunos para

compreenderem os conteúdos e o mesmo tempo ampliar e integrar
conhecimentos científicos e artísticos. Nessa perspectiva, torna-se possível a
construção

da

cultura

que

permita

aos

indivíduos

e

sociedade

o

desenvolvimento intelectual, humano e social. Espera-se desta forma contribuir
para formar sujeitos sensíveis e críticos capazes de exercer de maneira plena
sua cidadania

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIANE MARCIA ROGALSKI DE SIQUEIRA
ORIENTADOR: DANIELE CRISLEI CZUY MANOSSO
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: As influências do clima na agricultura
Tema: Climatologia
Palavras-chave: Clima; Agricultura; Meteorologia.
Resumo: Tendo em vista a necessidade de atrelar o conhecimento cientifico
com o conhecimento empírico do aluno, bem como compreender a dinâmica
atmosférica e sua influência na vida das pessoas, o presente artigo relata os
resultados da implementação das atividades pedagógicas desenvolvidas
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/ 2012. O projeto foi
aplicado junto a alunos das séries finais do Ensino Fundamental de uma escola
do campo no município de Santo Antônio do Sudoeste, os quais, por morarem
no campo, organizam suas atividades em função da agricultura e,

consequentemente, sofrem diretamente com as variações das condições
atmosféricas. Para tanto, a construção de uma miniestação meteorológica na
escola envolveu os alunos à observações e registros periódicos das informações
coletadas, as quais foram discutidas e analisadas para melhorar o entendimento
científico sobre a influência do clima na agricultura. Constatou-se que, apesar de
simples, o habito de observações diárias do tempo atmosférico, associado aos
dados coletados na estação meteorológica da Escola do Campo possibilitaram
que o conhecimento cientifico fosse desenvolvido e apropriado pelos educandos
de forma dinâmica e prazerosa, se mostrando assim, como um ótimo recurso
didático a ser utilizado nas aulas de Ciências.

Produção didático-pedagógica
Título: As Influências do Clima na Agricultura
Tema: Climatologia
Palavras-chave: Clima; agricultura; meteorologia
Resumo: Esta unidade didática propõe um estudo para discutir e desenvolver
temas relacionados às variações climáticas e sua influência na vida das pessoas
e mais precisamente na agricultura. Como essas alterações são inevitáveis, há
necessidade de que os alunos, que são do campo entendam esses fenômenos
não apenas num aspecto empírico, mas que sejam despertados ao gosto pelo
estudo científico, partindo do conhecimento prévio no que diz respeito às
observações dos processos atmosféricos e assim desenvolver conceitos
científicos sobre estes fenômenos, percebendo a relação existente entre o clima
e a agricultura, com atividades teóricas e práticas a serem desenvolvidas com
os alunos das séries finais do ensino fundamental, onde, além dos conteúdos
científicos, fará parte também a construção de uma miniestação meteorológica
na escola, a qual envolverá os alunos, à observações e registros periódicos das
informações coletadas, as quais posteriormente serão discutidas e analisadas
para que possam contribuir ao entendimento científico sobre a influência do
clima na agricultura.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Dulce Maria Strieder

IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Experimentação como Alternativa para a Contextualização no Ensino
de Ciências
Tema: O ensino de Ciências com desenvolvimento de experiências como
alternativas para a contextualização da teoria e prática, oportunizando ao
educando o uso da prática experimental nas aulas de ciências dando significado
ao conteúdo para melhorar a compreensão
Palavras-chave:

Ensino de Ciências, Experimentação, Conhecimentos de

Física.
Resumo:

O presente artigo é resultado obtido a partir das atividades

desenvolvidas pelo projeto de intervenção pedagógica do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de Educação do
Paraná (SEED/PR), aplicado no terceiro semestre do programa, entre os meses
de fevereiro a julho de 2013, no Colégio Estadual Diamante D`Oeste, da cidade
de Diamante D`Oeste – PR. O projeto envolveu responsáveis pela educação dos
alunos do 9º Ano A período matutino e do 9º Ano B período vespertino do Ensino
Fundamental que auxiliaram na definição dos objetivos e esclareceram ponto a
ponto como o projeto seria desenvolvido, bem como a dinâmica usada nas aulas
para que as reflexões e os resultados no desenvolvimento das experiências
fossem frutos do saber construído pelo aluno. Esta prática possibilitou a
reflexão/argumentação a partir do questionamento na montagem da experiência
e nas discussões em conjunto com o auxílio de professores, direção, agentes
educacionais e pedagogos. O presente trabalho possibilita que o conhecimento
científico adquirido por meio dos experimentos a se desenvolver sirva de
embasamento para que os estudantes possam construir seus próprios conceitos
acerca do funcionamento dos experimentos entendendo o funcionamento das
máquinas e discutindo alguns dos grandes avanços tecnológicos da atualidade.
As ações durante a intervenção pedagógica tornaram possível observar maior
participação das famílias e de todo o conjunto de profissionais da escola.
Concluímos que é válido investir no desenvolvimento de atividades
experimentais que visem o coletivo para que as dificuldades sejam superadas e
de fato se construa o saber científico e participativo na escola. Ainda,

percebemos que é necessário estender esforços às gerações novas para
resgatar o interesse nas aulas de Ciências e o fortalecimento da disciplina.

Produção didático-pedagógica
Título: A Experimentação como Alternativa para a Contextualização no Ensino
de Ciências
Tema: O ensino de Ciências com desenvolvimento de experiências como
alternativas para a contextualização da teoria e prática, oportunizando ao
educando o uso da prática experimental nas aulas de ciências dando significado
ao conteúdo para melhorar a compreensão
Palavras-chave: Experimentação; atrativas; conceituar; contextualização
Resumo: A presente unidade didática apresenta atividades experimentais a
serem desenvolvidas com os alunos, sobre o conteúdo de Mecânica discutindo
os conceitos para a compreensão do movimento dos corpos, como: posição,
deslocamento, velocidade, aceleração, massa e força. Para cada uma das
atividades proposta apresentamos os itens que explicitam o conteúdo a ser
abordado pela atividade, Qual o papel da experimentação na motivação do aluno
para aprendizagem dos conteúdos de física no 9º Ano do Ensino Fundamental?
O objetivo da presente Unidade Didática é oportunizar ao educando o uso da
prática experimental nas aulas de ciências dando significado ao conteúdo para
melhorar a compreensão e despertar mais interesse pela ciência. A
complexidade de alguns conceitos de física exige a utilização de atividade
experimental para que o interesse do aluno seja ampliado e promovendo a
participação efetiva na construção do conhecimento do aluno. Os objetivos a
serem atingidos, a descrição da metodologia a ser utilizada, o material
disponibilizado para o desenvolvimento da atividade, o tempo previsto para este
desenvolvimento, e o procedimento nos quais os alunos irão se embasar para
sua ação sobre os materiais e obtenção dos resultados possibilitando o aluno a
desenvolver atividades experimentais tornando as aulas de ciências mais
atrativas e com maior participação dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELICELIA CAMPOS FERREIRA DA CRUZ
ORIENTADOR: Susete Wambier Christo

IES: UEPG
Artigo
Título: Descarte de folhas de caderno em sala de aula: um problema ambiental
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências
Palavras-chave: Educação ambiental. Papel. Impacto ambiental.
Resumo: As discussões acerca das questões ambientais devem ser atividades
diárias em sala de aula, não devendo ficar estanques em um momento, mas
permeando todo o processo educativo, possibilitando a reflexão para uma
mudança de atitude por parte dos alunos. O descarte de folhas de caderno em
sala de aula demonstra-se uma atitude rotineira pelos alunos, mostrando o seu
descaso com as consequências ambientais deste ato. Chamar a atenção dos
mesmos para os problemas ambientais decorrentes desta ação torna-se uma
proposta para a discussão. Assim, este trabalho teve por objetivo instigar os
alunos a uma análise referente ao uso indevido e desperdício de papel
verificando o percurso do processo reflexivo dos mesmos, ao longo do projeto,
para a construção de um novo hábito. A atividade foi desenvolvida, em
contraturno, com alunos do 6° ano, do período da manhã, da Escola Estadual
Medalha Milagrosa Ensino Fundamental, Ponta Grossa – Paraná, através da
discussão do tema, questionamentos, coleta das folhas de caderno descartadas
nas salas de aula, estimativa do desperdício de folhas de cadernos, produção
artesanal de folhas de papel e utilização das mesmas, exposição com relato das
atividades realizadas e materiais produzidos. Foi proporcionado aos alunos
perceberem o impacto que a atitude automática do descarte de folhas de papel
contribui para o problema do lixo no ambiente e desta maneira refletir para a
tomada de decisão frente a uma nova postura diante do tema.

Produção didático-pedagógica
Título: Descarte de folhas de caderno em sala de aula: um problema ambiental
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências
Palavras-chave: meio ambiente; papel; impacto ambiental.
Resumo: As questões relacionadas ao meio ambiente permeiam o cotidiano das
pessoas, não somente em temas mundiais, mas também em acontecimentos
próximos. Neste sentido, desfazer-se de algo que aparentemente não lhe
apresenta mais utilidade pode constituir-se em um procedimento que acarreta

consequências ambientais e, na maioria das vezes, não é dimensionada. Assim,
torna-se pertinente chamar a atenção dos alunos para a atitude rotineira de
descartar folhas de caderno em sala de aula, possibilitando aos mesmos a
reflexão durante o processo para a construção de um novo hábito. Objetiva-se
instigar os alunos a uma análise referente ao uso indevido e desperdício de papel
considerando suas consequências ambientais. O desenvolvimento das
atividades ocorrerá através de questionamentos, atividades de leitura e
discussão de textos referentes a produção de papel, produção e destino do lixo,
bem como o impacto ambiental resultante destas atividades. Realizar-se-ão
atividades práticas de levantamento da quantidade de folhas descartadas,
produção artesanal de folhas de papel, possibilidades de sua utilização,
retomada das discussões dos questionamentos anteriores.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ELIZABETH CORREIA LOLI
ORIENTADOR: shalimar calegari zanatta
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Práticas e Experimentos – O fantástico mundo da ciência em ação
Tema: Este projeto propõe-se a realizar ações metodológicas para incrementar,
através de experimentos didáticos executávies, o ensino de Ciências nas
escolas estaduais.
Palavras-chave:

Atividades

experimentais

de

ciências.

Laboratório.

Aprendizagem
Resumo: Este artigo trata da descrição, aplicação e resultados obtidos para o
processo ensino aprendizagem de Ciências quando as práticas experimentais
são utilizadas como suporte da sua ação metodológica. O público alvo foi alunos
6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Paraíso do Norte, na cidade
de Paraíso do Norte/PR, no ano de 2013, com duração de 32 horas/aulas. O rol
das atividades elencadas e as metodologias utilizadas foram elaboradas durante
o desenvolvimento do programa – PDE (Programa de desenvolvimento da
Educação). As atividades experimentais foram organizadas de várias maneiras,
desde estratégias que focalizam a simples ilustração ou verificação de leis e
teorias, até aquelas que estimulam a criatividade dos alunos e proporcionam

condições para refletirem e reverem suas ideias a respeito dos fenômenos
científicos. Fundamentando-se em concepções de um contingente significativo
de especialistas em ensino das ciências, o laboratório

promove o

desenvolvimento do aluno como um todo, propicio para a aprendizagem. Este
resultado foi observado aqui. Os alunos mostraram grande satisfação em utilizar
o laboratório, aumentando seu interesse pelos conceitos envolvidos, facilitando
a aprendizagem significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: Práticas e Experimentos – O fantástico mundo da ciência em ação
Tema: Esta produção propõe-se a realizar ações metodológicas para
incrementar, através de experimentos didáticos executáveis, o ensino de
Ciências nas escolas estaduais.
Palavras-chave: práticas;experimentos
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida como parte do cumprimento
às exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da
Secretaria da Educação do Estado do Paraná. O principal objetivo deste projeto
é desenvolver atividades experimentais, de fácil planejamento, para aproximar o
aluno dos conceitos de Ciências de forma mais lúdica e interativa. Neste sentido,
este projeto visa estabelecer uma sequência metodológica de atividades
experimentais de forma a preencher uma lacuna no ensino de Ciências. Um
contingente significativo de especialistas em ensino das ciências propõe a
substituição do verbalismo das aulas expositivas, e da grande maioria dos livros
didáticos, por atividades práticas. A maioria dos professores de ciências acredita
que a melhoria do ensino está vinculada na introdução de aulas práticas, neste
contexto a metodologia é tão significativa quanto à escolha dos experimentos. O
professor deve abordar os conceitos envolvidos de forma crítica e significativa
de tal forma que os alunos sejam incentivados a discutir e elaborar suas teorias.
O professor deve atuar como agente mediador durante a elaboração destes
conceitos. As práticas experimentais aqui desenvolvidas foram escolhidas
principalmente, na facilidadede execução e nos conceitos relevantes que as
envolvem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ERMINIA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Maria Auxiliadora Milaneze Gutierre
IES: UEM
Artigo
Título: A Utilização do jogo RPG (Role Playing Game) no ensino de ciências:
Uma metodologia motivadora para o desenvolvimento do conteúdo “O Reino
vegetal”
Tema: Jogos pedagógicos: a utilização do jogo no ensino de ciências
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Conceitos Científicos; Reino Vegetal.
Resumo:

O processo de ensino de ciências, enquanto disciplina escolar,

precisa estar voltado ao conhecimento científico que resulta da investigação da
natureza, e ocorre no momento em que o aluno entende que a ciência estudada
na escola é parte do seu dia-a-dia, e a ele, cabe interpretar os fenômenos
observados na natureza e a sua relação com os demais seres vivos. Nesse
contexto, é necessário que ele entenda que é parte integrante da realidade e
que, por meio de suas ações, influencia e é influenciado pela sociedade local.
Diante disso, a partir da realização dos estudos teóricos e práticos com alunos
do 7º ano do Colégio Estadual Onze de Abril. Tapejara-PR, e partindo do
princípio que todos temos algum conhecimento sobre o reino vegetal, buscou-se
propiciar momentos que permitissem a compreensão de que elas são
fundamentais para a existência de grande parte dos seres vivos do planeta,
inclusive dos seres humanos, bem como destacar a importância dos vegetais na
construção de um mundo mais humanizado, tornando-os conscientes desses
conhecimentos, como elementos na construção da cidadania. Assim, foi
confeccionado um material didático/pedagógico contendo textos, imagens,
atividades e os recursos do jogo RPG (Role-Playing Game®), que se caracteriza
como um jogo de representação teatral, utilizando como referencial a realidade
local e sua relação com os fenômenos científicos em escala regional, nacional e
mundial. Os resultados, obtidos em questionários aplicados antes e após a
aplicação do jogo pedagógico, demostraram melhoras acentuadas nas
respostas dos alunos em relação ao assunto ‘Reino Vegetal’.

Produção didático-pedagógica

Título: A utilização do jogo RPG ( Role Playing Game) no ensino de
ciências:uma metodologia motivadora para o desenvolvimento do conteúdo
Tema: Jogos pedagógicos: a utilização do jogo no ensino de ciências
Palavras-chave: Plantas.Ciências. Jogos.
Resumo: A elaboração desta unidade didática prevê dentro de um quadro de
atividades, pesquisas, leitura de textos específicos que permita aos estudantes,
unir a prática às questões teóricas promovendo o aprendizado e acima de tudo
desenvolvendo junto aos alunos o senso de cidadania e consciência da
importância das plantas, para que venham a se tornar cidadãos conscientes de
que o homem só poderá desfrutar de uma maior qualidade de vida quando se
enxergar como um ser integrado à natureza, bem como a sugestão de diversas
atividades que possam ser aplicadas, para obtenção de resultados satisfatórios
no ensino e aprendizagem na disciplina de Ciências.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ERONI MARCIA TIEGS DA SILVA
ORIENTADOR: Marcio Fernandes
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA (MCM) COMO

FERRAMENTAS

DIDÁTICAS

PARA

ENSINAR

SEXUALIDADE

NA

ADOLESCÊNCIA
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade; Prevenção; Mídia
Resumo:

Este artigo faz parte das atividades do PDE (Programa de

Desenvolvimento Educacional) desenvolvido pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná e apresenta os resultados dos estudos e discussões
realizadas com os alunos do 8º ano – A, do Colégio Estadual La Sal Le – Ensino
Fundamental e Médio de Pato Branco – PR, NRE de Pato Branco. O objetivo
deste trabalho foi apresentar os assuntos relacionados à Sexualidade e
adolescência, tais como: conceito de sexualidade, mudanças físicas no corpo,
mudanças psicológicas na adolescência e prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis (DST’S), dentre outros, fazendo uso de mecanismos midiáticos

como músicas, vídeos, livros específicos para adolescentes e reportagens de
revistas, dentre outras possibilidades, construindo e incentivando-os a buscarem
de informações sobre esses assuntos em fontes confiáveis, como profissionais
da saúde, professores e pais. Sabemos que, nesta fase da vida do adolescente,
a produção de hormônios sexuais aumenta, afetando todo o funcionamento
fisiológico e psicológico, fazendo com que se tornem receptivos a influências
externas, que nem sempre se mostram saudáveis ou boas, tornando difícil evitar
as consequências que possam prejudicar a vida futura do adolescente. Ao final,
a turma deverá ter produzido uma série radiofônica (cada programa com 10
minutos, em média) sobre o que pensam acerca da Sexualidade, sendo
motivada a buscar de forma consciente o conhecimento que terá significado em
suas vidas. Estes alunos, enfim, ao conversar sobre o Os resultados do estudo
demonstram de forma significativa que quando o adolescente é ouvido e tem
com quem conversar se expressa buscando sanar suas dúvidas, tendo maiores
condições e capacidade de conversar igualmente com seu ou seu parceiro (a),
sendo mais responsáveis em seu desenvolvimento físico e emocional.

Produção didático-pedagógica
Título: OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA (MCM) COMO
FERRAMENTAS
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Adolescência, Sexualidade, Prevenção, Mídia.
Resumo:

Neste material

didático,

pretendemos

desenvolver

assuntos

relacionados à sexualidade, tais como: conceito de sexualidade, mudanças
físicas no corpo, mudanças psicológicas na adolescência, gravidez e doenças
sexualmente transmissíveis (DST), dentre outros. Incentivando a buscar
informações sobre esses assuntos em fontes confiáveis, como profissionais da
saúde, professores e pais. Sabemos que nesta fase da vida do adolescente, a
produção de hormônios sexuais aumenta, afetando todo o desenvolvimento
fisiológico e psicológico, fazendo com que se tornem receptivos a influências
externas, que nem sempre se mostram saudáveis ou boas. Procuraremos
ampliar os conhecimentos sobre essas mudanças através de mecanismos
midiáticos como música, vídeos e reportagens de revistas, dentre outras
possibilidades. Ao final, deveremos produzir uma série radiofônica sobre o que

pensam acerca da Sexualidade, sendo motivados a buscar de forma consciente
o conhecimento que terá significado em suas vidas. Esses alunos, ao
conversarem na troca de ideias com seu professor e seus colegas, poderão
adquirir capacidade de conversar igualmente com seu ou sua parceiro (a) nos
anos seguintes antes de iniciarem a sua vida sexual.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ERONI MARTELLO
ORIENTADOR: MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título:

Gravidez na Adolescência: uma abordagem pedagógica para uma

informação educativa.
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Sexualidade. Educação. Escola.
Resumo:

Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná (SEED). O principal objetivo deste trabalho foi sensibilizar a comunidade
escolar e discutir a questão da sexualidade como parte integrante da vida,
garantindo a diminuição do atual índice de gravidez precoce na escola,
esclarecendo sobre a gravidez na adolescência, para que o jovem tenha uma
vida saudável, prazerosa, com responsabilidade e reduzir a gravidez indesejada.
A metodologia utilizada foi a aplicação de questionários, levantamento de dados,
análise

e

produção

de

materiais

elaborados

pelos

alunos,

para

o

desenvolvimento de um diálogo sobre sexualidade no ambiente escolar, em
especial sobre a gravidez na adolescência. Durante o desenvolvimento do
trabalho percebeu-se, por meio das atividades realizadas, que os objetivos
específicos propostos foram desenvolvidos e que o alcance total ocorrerá na vida
sexual e constituição da família de cada participante. O objetivo geral foi
alcançado, pois os alunos relatam à comunidade escolar, que o melhor método
anticoncepcional é a educação, uma vez que, a gravidez na adolescência, é um
problema de ordem social e de saúde pública.

Produção didático-pedagógica
Título: Gravidez na adolescência: uma abordagem pedagógica para uma
informação educativa.
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Sexualidade, Educação, Escola.
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do
Paraná. O principal objetivo deste trabalho é sensibilizar a comunidade escolar
a discutir a questão da sexualidade como parte integrante da vida, garantindo a
diminuição do atual índice de gravidez precoce na escola, esclarecendo sobre a
gravidez na adolescência, para que o jovem tenha uma vida saudável, prazerosa
e com responsabilidade, longe das consequências de uma gravidez indesejada.
Falar sobre sexo e sexualidade na escola, não é ainda tão comum e fácil, por
extensão, também torna complexa a abordagem da gravidez na adolescência,
que pressupõe ações integradas, exigindo articulações de diferentes setores
sociais. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso do
Norte em 2010, 19,1% dos bebês paranaenses nasceram de mães com até 19
anos de idade, e em 2011 dos 158 partos realizados, 39 foram de adolescentes
totalizando um índice de 24,68%. Mediante isso, é fundamental iniciar um diálogo
sobre sexualidade no ambiente escolar, em especial sobre a gravidez na
adolescência. A metodologia utilizada na aplicação do projeto será através de
questionários, levantamento de dados, análise e produção de materiais
elaborados pelos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: EVA ANTUNES BASILIO
ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

APRENDIZAGEM COOPERATIVA: OPÇÃO METODOLÓGICA DE

ENSINO-APRENDIZAGEM DO TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.
Tema: Alimentação saudável no Ensino de Ciências
Palavras-chave:

Ensino Fundamental. Ensino de Ciência. Aprendizagem

Cooperativa. Alimentação Saudável.

Resumo: Este artigo apresenta resultados de uma proposta de intervenção
pedagógica desenvolvida no Colégio Procópio Ferreira Calda, Pinhão-ParanáBrasil, com alunos do oitavo ano, usando como estratégia pedagógica o método
de aprendizagem cooperativa “STAD” (Student-Teams-Achievement Divisons divisão dos alunos por equipe para o sucesso). O conteúdo abordado foi
alimentação saudável. Tratando-se de alunos adolescentes, fase da vida na qual
ocorrem grandes transformações biológicas e psicológicas buscando novas
referências para entender a si próprias e a sociedade em que vivem muitos perde
o interesse pelas atividades escolares, não entendendo que os conhecimentos
científicos ajudam a conhecer a sociedade que esta inserido. São fundamentais
metodologias que tornem a aprendizagens significativas que subsidiem os
alunos nos seus conflitos próprios nesta fase de vida, estimulando a buscar e
compartilhar novos conhecimentos já que minguem consegue ser passivo com
tanta tecnologia que proporciona a interação constante. Trabalhar com métodos
cooperativos oportunizou participação mais ativa do aluno no processo de
ensino-aprendizagem e favoreceu o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social,
por meio da cooperação.

Produção didático-pedagógica
Título: APRENDIZAGEM COOPERATIVA: OPÇÃO METODOLÓGICA DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DO TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.
Tema: Alimentação Saudável no Ensino de Ciências
Palavras-chave:

ENSINO-APRENDIZAGEM;

APRENDIZAGEM

COOPERATIVA; ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo desenvolver os métodos de
aprendizagem cooperativa sobre o tema alimentação saudável, com alunos do
oitavo ano. Tratando-se de alunos adolescentes, fase da vida na qual ocorrem
grandes transformações biológicas e psicológicas é preciso buscar novas
referências para entender a si próprias e a sociedade em que vivem. Isso gera
desconforto emocional e afeta o interesse pelas atividades pedagógicas.
Trabalhar com métodos cooperativos pode oportunizar participação mais ativa
do aluno no processo de ensino-aprendizagem e favorecer o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social, por meio do cooperativismo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: FABIANA CHRISTINA GOMES
ORIENTADOR: Jose Carlos Bianchi
IES: UTFPR
Artigo
Título: O Respeito à Diversidade na escola: uma reflexão sobre o conhecimento
da Biologia Humana e a influência dos aspectos sociais, ambientais e culturais.
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Conhecimento; Metodologia; Discriminação; Convívio social;
Respeito.
Resumo: O artigo apresenta e reflete sobre o desenvolvimento do Projeto de
Intervenção Pedagógica e sua implementação no Colégio Estadual Tenente
Sprenger, em Pinhais, as atividades foram desenvolvidas em uma turma de
9ºano do Ensino Fundamental. O trabalho visou uma reflexão sobre o
conhecimento da Biologia Humana e a influência dos aspectos sociais,
ambientais e culturais. Por meio de metodologias diferenciadas e utilizando-se
do conhecimento genético e da influência do meio na formação das
características humanas, foi realizada uma pesquisa diagnóstica para análise
dos conhecimentos já adquiridos sobre o assunto; a produção de bolos, seus
ingredientes e fatores de interferência sendo comparados com o nosso material
genético e a formação de nossas características; jogos de memória para fixação
de conceitos; pesquisa sobre diferentes regiões do país para a análise da
interferência cultural em nossa formação; filme para reflexão sobre o preconceito
e a discriminação; dinâmica de grupo para percepção e reflexão de nossas
atitudes frente à diversidade humana; pesquisa pós o trabalho realizado para
avaliação final do processo. As metodologias utilizadas demonstraram como é
importante o processo de ensino aprendizagem, a relevância das atividades
diagnósticas, das dialogadas, das reflexivas, das de fixação, sempre envolvendo
o saber, o respeito próprio e ao próximo. Quanto maior o conhecimento sobre a
diversidade humana, menor é o preconceito e as situações discriminatórias e
melhor é o convívio social.

Produção didático-pedagógica

Título: O RESPEITO À DIVERSIDADE NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO SOBRE
O CONHECIMENTO DA BIOLOGIA HUMANA E A INFLUÊNCIA DOS
ASPECTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS.
Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Palavras-chave:

Diversidade;

Conhecimento;

Discriminação;

Respeito;

Interação-social
Resumo: A escola no seu papel democrático e espaço oficializado de formar
cidadãos, por meio de conhecimento, tem a função de reconhecer a diversidade
e valorizá-la, as diferenças humanas levam a apropriação de conhecimento seja
este empírico e/ou científico. O entendimento dos mecanismos de herança
genética, o estudo das relações intraespecíficas, como previstos nas Diretrizes
Curriculares de Ciências, tendem a dar um esclarecimento para parte das
diversidades humanas encontradas no meio social. A compreensão destes
conteúdos, reflexões em cima de diferentes situações do cotidiano, devem ser
analisadas, comparadas, situadas no contexto social escolar. Pretende-se com
o estudo de Ciências iniciar uma reflexão com alunos adolescentes, sobre a
relação da diversidade humana com o conhecimento sobre genética, evolução e
relações intraespecíficas da biologia humana e a influência disto na interação
social do aluno. O conhecimento cultural, histórico e científico, também deverão
ser tratados para melhor interpretação de situações problemas que ocorrem no
cotidiano escolar. Este vem a ser um começo para a conscientização e melhoria
de qualidade de vida, partindo da ideia da real aprendizagem, para formar um
cidadão transformador que busca um relacionamento ativo e respeitoso,
dimensionando uma maior aceitação e interação da diversidade no ser humano.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: GENI DE AZEVEDO KOZERSKI
ORIENTADOR: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

ESTUDO DOS INSETOS: IMPORTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA E

CULTURAL, MEIO AMBIENTE E CIÊNCIA.
Tema: Artrópodes

Palavras-chave: Entomologia. Artrópodes. Biodiversidade. Ecologia. Relações
Harmônicas e Desarmônicas.
Resumo: A educação ambiental nas escolas permite uma reflexão pelos alunos
sobre questões que vão desde o entendimento das relações dos seres vivos
entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser humano com seus
semelhantes. Neste sentido as escolas são fundamentais, primeiro por permitir
o desenvolvimento de projetos direcionados a atitudes comportamentais
pessoais positivas com relação à biodiversidade. Dentro da biodiversidade, o
estudo da entomologia tem papel relevante. A entomologia é a ciência do estudo
dos insetos, onde o seu objetivo é descrever a associação entre os seres vivos,
relações ecológicas intraespecíficas (sociedades e colônias), interespecíficas
(predatismo e mutualismo). Segundo que a educação escolar deve favorecer a
aptidão natural do aluno em formular e resolver problemas essenciais e, de forma
correlata, estimular a busca pelo conhecimento. Capra (2002) considera que a
educação e a agricultura são duas áreas que devem caminhar juntas, e que
precisamos de uma agricultura ecologicamente correta, que respeite a saúde do
solo, que não use agrotóxicos, mas sim processos ecológicos. O objetivo do
trabalho foi desenvolver uma atividade de ensino sobre a biologia dos insetos,
para a educação básica, correlacionando fundamentos teóricos e práticos para
o ensino fundamental, e a importância socioeconômica e cultural deste reino
animal.

Produção didático-pedagógica
Título: Anatomia e Fisiologia dos insetos e sua importância sócio-econômica
cultural
Tema: Artrópodes
Palavras-chave:

ENTOMOLOGIA;

ARTRÓPODES;

BIODIVERSIDADE;

ECOLOGIA; RELAÇÕES HARMÔNICAS E DESARMÔNICAS.
Resumo: As escolas são espaços privilegiados na implementação de atividades
que propiciem reflexão sobre educação ambiental, desta forma, são
fundamentais o desenvolvimento de projetos direcionados a atitudes
comportamentais pessoais positivas com relação à biodiversidade. A
entomologia que trata do estudo dos insetos, onde o seu objetivo é descrever a
associação entre os seres vivos, relações ecológicas intraespecíficas

(sociedades e colônias), interespecíficas (predatismo e mutualismo) é
extremamente relevante neste estudo. Neste sentido a educação escolar deve
favorecer a aptidão natural do aluno em formular e resolver problemas essenciais
e, de forma correlata, estimular a busca pelo conhecimento. Esta busca se dá
pelo livre exercício da curiosidade, que começa na infância e na adolescência,
sendo alterada pelos anos na educação escolar, porém, permitindo ser
trabalhada, estimulada, e se estiver adormecida, despertar (Morin, 2003). Capra
(2002) considera que a educação e a agricultura são duas áreas que devem
caminhar juntas, e que precisamos de uma agricultura ecologicamente correta,
que respeite a saúde do solo, que não use agrotóxicos, mas sim processos
ecológicos (Capra, 1982). O objetivo do trabalho é desenvolver uma atividade de
ensino sobre insetos, para a educação básica, correlacionando fundamentos
teóricos e práticos no ensino fundamental, e a importância sócio-econômicacultural deste reino animal.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: HEDYLAMAR GONCALVES DE ALMEIDA
ORIENTADOR: Mateus Luiz Biancon
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Trabalhando a importância dos solos. Quando a produção de alimentos
corre perigo.
Tema: Os solos cultiváveis
Palavras-chave: Solo. Agricultura. Alimentos.
Resumo: O presente trabalho teve como proposta estudar, como conteúdo da
Disciplina de Ciências, o solo e a produção de alimentos no contexto atual. Foi
realizado no Colégio Estadual Dr Ubaldino do Amaral, em Santo Antônio da
Platina-PR, com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Enfatizou-se que
dos solos dependem os alimentos essenciais, a matéria prima que mantém em
atividades as indústrias, além de milhares de artigos de uso diário, e que em todo
o planeta existe a necessidade imperiosa de ajustar devidamente a agricultura
às condições do terreno, isto é, de usar racionalmente o solo e a água. O
conhecimento e a conservação do solo são essenciais para aumentar a
produtividade, conservando nele as suas características naturais de fertilidade.

A maneira de conscientizar os alunos sobre a importância do solo foi a partir da
compreensão perfeita dos princípios fundamentais da conservação do mesmo:
a necessidade de conhecimentos sobre a ação humana nos solos agrícolas,
considerando que este é um fator determinante que influencia a produção
mundial de alimentos. Destacou-se, como um dos objetivos a ser atingido, a
compreensão entre a produção agropecuária moderna e as alterações físicas no
ciclo de vida que se desenvolve no solo; o reconhecimento de que a ação do
homem é o fator mais importante de alterações dos solos, demonstrando que os
elementos naturais estão integrados, repercutindo uns sobre os outros; a
discussão dos modelos de práticas agrícolas como responsáveis pela perda de
extensões significativas dos solos produtivos e, consequentemente, a realidade
da produção de alimentos.

Produção didático-pedagógica
Título: Trabalhando a importância dos solos. Quando a produção de alimentos
corre perigo
Tema: Os solos cultiváveis
Palavras-chave: Solo. Agricultura. Alimentos.
Resumo: Dos solos dependem os alimentos essenciais, a matéria prima que
mantém em atividades as indústrias, além de milhares de artigos de uso diário.
Em todo o planeta existe a necessidade imperiosa de ajustar devidamente a
agricultura às condições do terreno, isto é, de usar previdentemente o solo e a
água não só para aumentar a produção por hectare, como também para legar
às gerações futuras uma economia sã. O conhecimento e a conservação do solo
são essenciais para aumentar a produtividade conservando nele as suas
características naturais de fertilidade. A maneira de conscientizar os alunos
sobre a importância do solo é a partir da compreensão perfeita dos princípios
fundamentais da conservação do mesmo: a necessidade de conhecimentos
sobre a ação humana nos solos agrícolas, considerando que este é um fator
determinante que influência a produção mundial de alimentos e o nosso Estado
se destaca pela agricultura diversificada. Tem-se como objetivo compreender a
relação entre a produção agropecuária moderna e a as alterações físicas e no
ciclo de vida (biota) que se desenvolve no solo; reconhecer que a ação do
homem é o fator mais importante de alterações dos solos; demonstrar que os

elementos naturais estão integrados, repercutindo uns sobre os outros; destacar
os modelos de práticas agrícolas como responsáveis pela perda de extensões
significativas dos solos produtivos; e colocar em discussão a realidade da
produção de alimentos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: HELENA MARIA PASTORE
ORIENTADOR: Dulce Maria Strieder
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

ASTRONOMIA: DO SENSO COMUM AO CONHECIMENTO

CIENTÍFICO
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave:

Ensino de Ciências,

Metodologia Problematizadora,

Astronomia
Resumo:

A Astronomia, de longa data, desperta interesse na população,

principalmente entre crianças e adolescentes. Partindo-se deste pressuposto
desenvolveu-se um projeto investigativo que objetivou ampliar os conhecimentos
sobre temas de Astronomia, manter o interesse dos estudantes pela observação
dos fenômenos astronômicos, bem como, participar da Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica (OBA) como forma de ampliar o conhecimento e
propiciar a busca constante de informações, corrigindo distorções conceituais.
Neste artigo, abordam-se os resultados da implementação do projeto elaborado
no contexto do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), resultando
em uma unidade didática onde se aplicou a metodologia Problematizadora no
ensino de conteúdos de Astronomia para estudantes de 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental, no contra turno, e se fez uso de questionários, representações
gráficas e a participação na prova da OBA como instrumentos de análise. Os
resultados obtidos indicam que a aprendizagem se torna significativa quando os
estudantes conseguem transpor seus conhecimentos de senso comum através
de modalidades e recursos de ensino que os cative e desperte neles o interesse
colaborando, assim, para a aquisição do conhecimento científico.

Produção didático-pedagógica
Título: OBA: Astronomia no Belo - Construindo o conhecimento científico
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências.
Palavras-chave: Astronomia; ensino fundamental; conhecimento científico;
experimentação.
Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema a superação de ideias de senso
comum sobre os conceitos básicos de Astronomia. Para isto, objetiva-se ampliar
os conhecimentos em Astronomia, motivar os estudantes para a sua
aprendizagem, contribuir com a divulgação da Astronomia, corrigir distorções
conceituais e participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
(OBA). A Metodologia empregada é a dos Três Momentos Pedagógicos com
várias modalidades de ensino e recursos diversificados, prevalendo as
atividades práticas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: HELIO EDMUR DA SILVA
ORIENTADOR: Glaura Scantamburlo Alves Fernandes
IES: UEL
Artigo
Título: A Educação Sexual na Escola
Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos Para o Ensino De Ciências
Palavras-chave:

Sexualidade; Contracepção; Gravidez; Homossexualidade;

Preconceito.
Resumo: O ser humano passa por muitas transformações ao longo da vida,
mas sem dúvida, a adolescência é um momento muito especial, por ser a fase
em que os hormônios parecem trabalhar contra o indivíduo, causando mudanças
drásticas de maneira repentina. Os adolescentes necessitam de toda atenção da
família, o que infelizmente, nem sempre ocorre. O corre-corre diário em busca
do sustento causa um afastamento involuntário entre os jovens e suas famílias.
A fase da adolescência que deveria ser um preparo para a vida adulta se torna
uma época de dúvidas constantes, com muitas crenças do senso comum e com
sérias consequências para a sociedade como um todo. Acreditamos que a
escola é o lugar mais acessível aos adolescentes, onde prevalece o
conhecimento científico referente à sexualidade. Considerando a realidade da

Escola onde atuo este artigo teve por finalidade avaliar em conjunto com a
comunidade escolar, como um projeto de Educação Sexual realizado com os
estudantes do 9º ano pode contribuir para a conscientização dos problemas
relacionados com as temáticas de sexualidade na escola. O desenvolvimento do
trabalho foi feito com a utilização de dinâmicas relacionadas com os mais
diversos aspectos da sexualidade, que foram aplicadas no 9º ano e
disponibilizadas aos educadores para que possam desenvolvê-las com seus
alunos. Por ser um mecanismo educacional valioso o que se pretende com as
dinâmicas é ajudar os jovens a respeitar a si mesmo, as pessoas com quem se
relacionam, valorizando as diferenças culturais, sociais, corporais e de gênero.

Produção didático-pedagógica
Título: A Educação Sexual na Escola
Tema: Sexualidade
Palavras-chave: Educação sexual, gravidez, sexo, anticoncepção e preconceito
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo, avaliar em conjunto com a
comunidade escolar como um projeto de Educação Sexual realizado com os
estudantes do 9º ano pode contribuir para a conscientização e para amenizar os
problemas relacionados com as temáticas de sexualidade na escola. Analisar
como as discussões sobre a sexualidade na adolescência podem influenciar na
vida dos jovens, como eles se comportam diante de uma atividade voltada para
o tema e quais as dúvidas que surgirão por meio dessas atividades.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IEDA MARIA JAGELSKI MOREIRA
ORIENTADOR: MARLI APARECIDA DEFANI
IES: UEM
Artigo
Título: A IMPORTÂNCIA DO USO RACIONAL DA ÁGUA NA ESCOLA
Tema: Fundamentos teórico metodológico para o ensino de ciências
Palavras-chave:

Água; Desenvolvimento sustentável; Educação ambiental;

Matas ciliares; Preservação.

Resumo: O problema da escassez da água é muito discutido. Sabe-se que este
recurso natural é mal distribuído no Planeta e o descaso em relação à
preservação de tal recurso afeta a humanidade como um todo, já que o aumento
populacional é grande em relação ao percentual da água potável existente no
mesmo. A escola não pode ficar alheia a essa questão, é através dela que
formam-se opiniões, desenvolve-se espírito crítico, conscientiza-se. O presente
trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Adaucto da Silva Rocha - Ensino
Fundamental e Médio, com uma turma do 9º ano do ensino fundamental e
utilizou-se de uma metodologia que parte do senso comum do educando, para
um conhecimento mais elaborado, científico, fazendo uso da tecnologia presente
na escola, com pesquisas em livros, jornais, revistas, internet no laboratório de
informática, biblioteca, vídeos, música, aulas de campo e de laboratório,
palestras, atividades práticas e construção de maquetes com o objetivo de
proporcionar aos alunos uma visão crítica sobre o tema “Água e o uso racional
da mesma”, despertando a sensibilidade dos mesmos sobre o assunto, diante
de uma postura de preservação e economia, revendo conceitos das questões
ambientais que englobam a água, reconhecendo assim a importância deste bem
precioso que determina a vida nos diferentes ecossistemas, preservando-a e
utilizando-a com sabedoria para si e futuras gerações.

Produção didático-pedagógica
Título: A IMPORTÂNCIA DO USO RACIONAL DA ÁGUA NA ESCOLA
Tema: Fundamentos teórico metodológico para o ensino de ciências
Palavras-chave: Água; Desenvolvimento sustentável; Educação ambiental;
Poluição; Matas ciliares.
Resumo: O problema da escassez da água, é muito discutido; sabe-se que este
recurso natural, vem sendo tratado com descaso em relação à sua preservação;
o desperdício, a poluição, a falta de sensibilidade do homem em relação ao seu
uso e a sua devida importância, está causando problemas ambientais
gravíssimos. A escola não pode ficar de fora, já que através dela formam-se
opiniões, desenvolve-se espírito crítico, conscientiza-se. E é nesta linha que o
projeto será desenvolvido no Colégio Adaucto da Silva Rocha – Ensino
Fundamental e Médio, no município de Luiziana – Paraná, buscando despertar
nos educandos do 9º ano do ensino fundamental, uma consciência crítica em

relação ao uso da água e sua preservação. Utilizando-se de uma metodologia
que parte do senso comum do educando, para um conhecimento mais
elaborado, científico, fazendo uso da tecnologia presente na escola, com
pesquisas, vídeos, música, aulas de campo, palestras, atividades práticas,
construção de maquetes. Espera-se que os alunos reconheçam a importância
deste bem precioso que determina a vida dos seres vivos, preservando-a e
utilizando-a com sabedoria para si e futuras gerações.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ILZE APARECIDA RADIGONDA
ORIENTADOR: Silmara Sartoreto de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título:

AULAS

PRÁTICAS

E

ENSINO

DE

CIÊNCIAS:

ALGUNS

APONTAMENTOS
Tema: tecnologia, linguagem no ensino de ciências
Palavras-chave: Ensino de ciências. Atividades práticas
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após
a intervenção didático-pedagógica realizada junto a alunos dos exto ano do
Ensino Fundamental de uma escola da rede pública estadual do município de
Cambé, Paraná. Tem como foco a proposição de atividades práticas destinadas
ao aprofundamento dos conteúdos estruturantes da disciplina de Ciências. Os
resultados obtidos evidenciaram que pesar de haver ainda grande resistência
por parte dos professores em realizar atividades práticas – dentro de sala ou no
laboratório, ou mesmo em outros espaços educativos – esta se mostra uma
ferramenta de grande valor para o enriquecimento da prática pedagógica. Sabese que uma das grandes preocupações do ensino de Ciências é dar significado
ao aprendizado dos conteúdos sem perder de vista o conhecimento científico
clássico. Assim sendo, a intervenção realizada confirmou a importância de
desenvolver um trabalho educativo que priorize a ligação entre teoria e a
atividade prática transformadora, bem como a necessidade de o professor
buscar métodos de ensino eficazes, que possam imprimir contornos mais
significativos na vida do aluno e no funcionamento da escola pública paranaense.

Produção didático-pedagógica
Título: Atividades práticas e ensino de Ciências: alguns apontamentos
Tema: Tecnologias e linguagens em ensino de ciências
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Laboratório de Ensino de Ciências;
Atividades Práticas
Resumo: Este artigo visa apresentar um ensaio teórico sobre o conceito de
aulas experimentais de ciências para professores da educação básica. Inúmeros
fatores inviabilizam o uso do laboratório, tornando uma prática pouco utilizada.
No intuito de aprimorar as aulas de ciências dos professores da rede pública de
ensino, optou-se por realizar um estudo sobre as dificuldades em trabalhar com
aulas práticas e usar os instrumentos que existem nas escolas públicas carentes
na maioria das vezes de espaços e instrumentos adequados para as aulas
práticas de Ciências. Uma das grandes preocupações do ensino de Ciências é
dar significado ao aprendizado dos conteúdos sem perder de vista o
conhecimento científico clássico historicamente acumulado. Sendo assim, o
professor de Ciências se torna responsável pela mediação entre o conhecimento
científico escolar representado por conceitos e modelos e as concepções
alternativas dos estudantes e deve lançar mão de encaminhamentos
metodológicos que utilizem recursos diversos, planejados com antecedência,
para assegurar a interatividade no processo de ensino e aprendizagem e a
construção de conceitos de forma significativa pelos estudantes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: INDIOHARA BOEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: Celso Aparecido Polinarski
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

FORMAÇÃO SOCIAL PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE

EDUCANDOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Interação Ambiental; Formação Social; Ações Solidárias.
Resumo:

Este artigo relata resultados de uma pesquisa realizada com

estudantes de 6º ano de um Colégio Estadual, e objetivou a coleta de
informações com aplicação de questionário semiestruturado com questões

objetivas e subjetivas sobre o conhecimento adquirido dos conceitos
relacionados a meio ambiente, quão integrados, ao meio ambiente, os alunos se
compreendem, as disciplinas que abordam a temática, os tipos de poluição, as
possíveis intervenções para com as mesmas, voltadas ao ambiente escolar,
quais delas estavam em suas mãos a possível solução, e finalmente foram
indagados

quanto

ao

conhecimento

do

que

é

desenvolvimento

e

sustentabilidade. O trabalho foi realizado dentro dos fundamentos da pedagogia
histórico-crítica que se fundamenta no materialismo histórico. Posteriormente à
coleta desses dados foram encaminhadas atividades, de sensibilização para
uma ação mais solidária no ambiente próximo e passível de melhorias, as quais
previstas sob a forma de uma Unidade Didática, desenvolvida em sala de aula
no primeiro semestre de 2013. Diante dos dados coletados observa-se que eles
trazem o conhecimento empírico, porém fragmentado e, em consequência há
uma informalidade muito grande nos conceitos, apesar de que fazem parte do
currículo escolar, além de, amplamente divulgados pelos meios de comunicação
perpassando

a

vivência

dos

alunos,

entretanto,

não

suficientemente

internalizado pelos discentes

Produção didático-pedagógica
Título: Educação Ambiental Solidária Voltada à Prática Discente
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Interação Ambiental; Formação Social; Ações Solidárias
Resumo: O planeta Terra está em seu limite para acolher a diversidade de vidas
que dele dependem. Representantes mundiais firmam tratados que geram Leis,
regulamentos e resoluções, porém, existem pessoas sem saneamento básico,
moradia, saúde e educação. Os grandes problemas ambientais não estão nas
mãos da sociedade como um todo, porém, necessita-se de nova consciência nas
interrelações entre humanos, animais e vegetais que suscite cuidados partindo
do nosso entorno e entendendo que essas ações culminam no global. As
pretensões deste trabalho são de investigar os conceitos dos alunos na questão
ambiental, verificando se integrasse ao ambiente, intervindo, se necessário,
esclarecendo que cada ação no ambiente tem sua reação e, portanto cabe a
cada um agir solidariamente como e onde lhe é possível. Entende-se que um
bom começo, para os alunos, é perceberem-se parte ativa do ambiente e,

orientá-los para ações amigas do ambiente: destino do lixo, respeitar normas e
Leis, exigir Direitos como cidadão do mundo, participar na comunidade enfim,
ser um indivíduo que pensa, age e coopera para o bem de todos. Finalmente,
com as atividades desenvolvidas espera-se criar uma relação de ação positiva
dos estudantes com o meio ambiente, ou mesmo, uma nova consciência
ambiental.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: INES FERREIRA BRAGA
ORIENTADOR: FRANCIELE FOSCHIERA CAMBOIN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Primeiros socorros: o que pode e o que deve ser feito no ambiente
escolar.
Tema: Primeiros socorros no ambiente escolar.
Palavras-chave: Primeiros socorros; Educação; Educação em saúde.
Resumo: Este estudo é resultado do processo de construção de oficinas de
primeiros socorros oferecidas aos educadores de um colégio da região oeste do
Paraná, visto que as relações interpessoais acontecem cotidianamente no
ambiente escolar, sendo normal ocorrerem acidentes na infância e adolescência
e que tais situações certamente necessitam de atendimento de primeiros
socorros, e na grande maioria dos casos é comum o educador se defrontar com
a seguinte indagação: o que pode e o que deve ser feito no ambiente escolar?
Assim, o objetivo deste estudo foi relatar as oficinas que forneceram subsídios
ao educador na tomada de conduta em casos da necessidade de um
atendimento de primeiros socorros no ambiente escolar. A prática revelou que a
comunidade escolar pensando no coletivo e se instrumentalizando para atender
sua comunidade consegue superação na educação dos mesmos, multiplicando
estas oficinas de forma contextualizada na realidade de cada escola. A educação
em saúde deve ser uma constante, especialmente no ambiente escolar, pois a
falta de conhecimento da população frente a uma situação que necessita de
atendimento em primeiros socorros pode acarretar inúmeros problemas e a
solicitação às vezes desnecessária do socorro especializado.
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Título: SUBSÍDIOS PARA O EDUCADOR EM CASO DE ATENDIMENTO EM
PRIMEIROS SOCORROS AO EDUCANDO
Tema: Primeiros socorros no ambiente escolar
Palavras-chave: Ambiente escolar; acidentes; primeiros socorros
Resumo: É corriqueiro observarmos acidentes no período da infância e
adolescência, tais situações na grande maioria das vezes necessitam de
atendimento de primeiros socorros, diante disto, é comum o educador se
defrontar com a seguinte indagação: o que pode e o que deve ser feito no
ambiente escolar sem comprometer o planejamento? Considerando a relevância
da predisposição a acidentes na escola, somado ao déficit de conhecimento na
tomada de ação por educadores frente à situação, sendo visível uma indefinição
de qual a conduta correta, o desejo da elaboração deste trabalho nasceu com o
objetivo de subsidiar os educadores do Colégio Estadual Antônio Carlos Gomes
EFM e P do município de Terra Roxa por meio de prática educativa, no formato
de um Caderno Pedagógico, orientando-os no modo de atuação frente a situação
de uma assistência de primeiros socorros, até o contato com a família e a
assistência qualificada, evitando o sofrimento dos educandos, e impedindo que
o educandário se coloque numa condição de exposição a complicações legais
futuras, sem comprometer o foco da educação, priorizando o processo ensino e
aprendizagem, prevenindo para que o aluno não se ausente das atividades
escolares.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IRACILDA DE FATIMA BELINI TAKAHASHI
ORIENTADOR: Rosangela Fernandes Garcia
IES: UEM
Artigo
Título: Riscos da Gravidez na Adolescência
Tema: Tecnologia e Linguagens no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Prevenção; Gravidez; Riscos; DST; Adolescência
Resumo: Um dos principais problemas enfrentados pelos jovens está ligado à
sexualidade, especialmente a gravidez na adolescência. O alto índice de

gravidez acontece por inúmeras causas: falta de conhecimento de seu corpo,
por desconhecimento dos métodos de prevenção e os riscos que uma gravidez
na adolescência pode trazer. A gravidez na adolescência leva também a evasão
escolar, assim as escolas precisam de ações para diminuir o número de alunas
grávidas. Discutir o assunto permite que os alunos avancem em conhecimento,
saindo do senso comum para o conhecimento científico. O local escolhido para
a implementação do projeto foi o Colégio Estadual Marechal Rondon, localizado
na região central da cidade de Campo Mourão. Esta proposta foi aplicada aos
alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental, e tinha como objetivo de trabalho
possibilitar aos alunos a apropriação do conhecimento científico, mostrando as
implicações que uma gravidez traz na adolescência. Para o desenvolvimento do
trabalho foram aplicadas dinâmicas que envolviam o tema para uma maior
reflexão e análise do assunto.
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Título: Riscos da Gravidez na Adolescência
Tema: sexualidade
Palavras-chave: Sexualidade; Gravidez; Riscos da Gravidez
Resumo: Um dos principais problemas enfrentados pelos jovens está ligado à
sexualidade, especialmente a gravidez na adolescência. O alto índice de
gravidez acontece por inúmeras causas, falta de conhecimento de seu corpo,
por desconhecimento dos métodos de prevenção e os riscos que uma gravidez
na adolescência pode trazer. A gravidez na adolescência leva também a evasão
escolar, assim as escolas precisam de ações para diminuir o número de alunas
grávidas. Discutir o assunto permite que os alunos avancem em conhecimento,
saindo do senso comum para o conhecimento científico. O local escolhido para
a implementação do projeto foi o Colégio Estadual Marechal Rondon, localizado
na região central da cidade de Campo Mourão. Esta proposta será aplicada aos
alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental. Assim, o objetivo do trabalho é
possibilitar aos alunos a apropriação do conhecimento científico, mostrando as
implicações que uma gravidez traz na adolescência. Para o desenvolvimento do
trabalho serão aplicadas dinâmicas que envolvam o tema para uma maior
reflexão, além da elaboração de material didático para discussão, reflexão e
análise do assunto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ISABEL FLORES FERREIRA
ORIENTADOR: Marcia Regina Royer
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Separação e utilização dos resíduos sólidos da escola: uma reflexão
sobre o desperdício.
Tema: Encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Desperdício. 3Rs. Coleta seletiva escolar.
Resumo: A presente pesquisa descreve os passos da iniciativa de uma escola
ao adotar um plano estratégico de combate ao desperdício de insumos naturais,
especificamente de sobras de alimentos e papel. Um dos objetivos é possibilitar
aos alunos subsídios teórico-práticos embasados em atividades como a
quantificação e caracterização dos resíduos sólidos gerados na escola, com o
intuito de combater o desperdício e incentivar a reutilização e a reciclagem. A
metodologia utilizada compõe uma unidade didática dividida em nove momentos
trabalhados com uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola
pública, os quais abordam os temas-aulas: Pegada Ecológica; ConsumoConsumismo; Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva; Papel; Plástico; Reciclagem;
Desperdício de Alimentos e Compostagem. A implementação das ações
descritas, favoreceu visivelmente a higienização do ambiente escolar. Observouse também o crescimento intelectual e participativo dos alunos e o senso de
responsabilidade e dinamismo que agora demonstram ao cuidar do ambiente
escolar e propagar seu conhecimento em conferências municipais e regionais.
Atualmente os papéis e plásticos descartados no Colégio são doados a
catadores e os resíduos orgânicos gerados na cozinha são depositados na
composteira. Concluímos que é possível motivar os alunos a mudar suas
atitudes no que se refere à preservação do meio ambiente sensibilizando-os
através da adoção de uma postura mais responsável frente ao descarte dos
resíduos sólidos, a fim de que sejam multiplicadores de uma prática de
comportamento ambiental responsável.
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Título: Separação e utilização dos resíduos sólidos da escola: uma reflexão
sobre o desperdício.
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave: Desperdício;3Rs;Coleta seletiva escolar;Compostagem
Resumo: O presente trabalho descreve os passos da iniciativa de uma escola
ao adotar um plano estratégico de combate ao desperdício de insumos naturais,
especificamente de sobras de alimentos e papel. Um dos objetivos é possibilitar
aos alunos subsídios teórico-práticos embasados em atividades como a
quantificação e caracterização dos resíduos sólidos gerados na escola, com o
intuito de combater o desperdício e incentivar a reutilização e a reciclagem.
Serão desenvolvidas atividades contextualizadas que estimulem a participação
em grupo, a socialização, a criatividade, a pesquisa e a cidadania, através de
vídeos, debates, dinâmicas de grupo, leitura e análise de textos e atividades
práticas. Ocorrerá a construção de uma composteira na horta da escola, visitas
técnicas e plantio de mudas de árvores no pátio da escola. Nestas atividades os
alunos deverão elaborar relatório de observação e registro das atividades
através de fotografias.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ISOLDE TERESA DE LAY
ORIENTADOR: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Mitos e Verdades no Uso de Plantas Medicinais em uma Comunidade
Escolar
Tema: Plantas medicinais no cotidiano da comunidade escolar
Palavras-chave: fitoterápicos, cultura popular, ciência
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do estudo realizado durante o
desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica do PDE - Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná, levado à prática no Colégio Estadual
Marechal Arthur da Costa e Silva – Ensino Fundamental e Médio, localizado no
município de Medianeira, PR. A intenção foi ampliar as discussões sobre o uso
de plantas medicinais pela comunidade escolar, confrontando as visões
científica e popular sobre o uso de substâncias consideradas de efeito

farmacológico. Para tanto foi selecionada um turma de 8º ano do Ensino
Fundamental para investigar o uso terapêutico de plantas medicinais tanto pelos
alunos quanto por seus familiares. A partir das informações levantadas os
estudantes organizaram os dados, confeccionaram exsicata com plantas
medicinais mais utilizadas e discutiram o que é mito e o que é verdade no que
se refere ao uso de plantas medicinais.

Produção didático-pedagógica
Título: Mitos e Verdades no Uso de Plantas Medicinais em uma Comunidade
Escolar.
Tema: Plantas medicinais no cotidiano da comunidade escolar
Palavras-chave: plantas medicinais, fitoterápicos, mito, verdade
Resumo: O projeto tem como ideia geral desenvolver um estudo que coloque
em evidência os conceitos já discutidos e presentes no dia-a-dia da escola sobre
o uso de plantas medicinais, contextualizando estes debates com o que a ciência
nos apresenta de forma que se produza um conhecimento sólido, no qual
estudantes e comunidade escolar tenham condições de usar as substâncias
consideradas de efeito farmacológico. Para tanto se pretende investigar o uso
terapêutico de plantas medicinais na comunidade escolar do Colégio Estadual
Marechal Arthur da Costa e Silva – Ensino Fundamental e Médio, localizado no
município de Medianeira, PR. O público alvo do projeto será formado por uma
turma de 8º ano do Ensino Fundamental que responderá um questionário com
perguntas abertas e fechadas a respeito do uso de fitoterápicos e outro
questionário que deverá ser respondido com os familiares. A partir das
informações obtidas os alunos, com orientação docente, farão a manipulação
dos dados construindo gráficos para uma melhor visualização dos dados e
confecção de exsicata apresentando o que é mito e o que é verdade no que se
refere ao uso de plantas medicinais e com isso aprimorar as metodologias de
ensino de Ciências.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IVANILDE SCANDOLHERO
ORIENTADOR: Marcelo de Carvalho
IES: UEL

Artigo
Título: OS MALEFÍCIOS DO HÁBITO DE FUMAR
Tema: Ciências – Encaminhamento Metodológico no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Tabagismo. Fator de risco. Conscientização
Resumo: Atualmente é comum priorizarmos hábitos saudáveis, assim como
tentar fazê-los mais compreensíveis a toda população, desta forma o estudo
apresentado, trata sobre os efeitos do uso do tabaco como fator de risco para
diversos tipos de doenças. Portanto, este estudo procura promover a
conscientização do uso desta droga dentro do ambiente escolar, tendo como
função, medidas preventivas direcionando o controle do consumo do tabaco em
adolescentes e adultos. Aplicou-se primeiramente um questionário de auto-relato
objetivando o nível de informação que os alunos de 8º ano, do Ensino
Fundamental pertencentes ao Colégio Estadual Ivanilde de Noronha, possuem
a respeito do tema. Após a análise deste questionário foram promovidos leituras
de textos, exposição de gráficos, argumentações e debates a respeito do tema,
identificação das possíveis doenças causadas pelo tabagismo e quais são os
componentes químicos na fumaça de cigarro, panfletos, teatro, palestra e filme
sobre o assunto. Frente aos dados obtidos nas dinâmicas citadas acima, a
prevalência do uso do tabaco entre os alunos, dentre outros fatores, varia de
acordo com a falta de conhecimento do quanto é prejudicial o uso desta droga,
como pela influência do uso frequente pelos pais e familiares destes jovens
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Título: Os malefícios do hábito de fumar
Tema: Ciências – Encaminhamento Metodológico no Ensino de Ciências
Palavras-chave: tabaco; nicotina; influências; mudança;
Resumo: Com o passar dos anos, a preocupação com o tabagismo tem
aumentado.
Mas o resultado das investigações e malefícios também cabe à escola e ao
professor em sala de aula inseri-los com naturalidade associado à compreensão
de outros conteúdos. É fundamental repassar informações ao aluno e conduzilo a uma reflexão de bons hábitos e cuidados essenciais à saúde. O principal
fator que faz o tabaco viciar é a nicotina, a única substância no cigarro que causa
vício. Além dos problemas de saúde, o fumo traz problemas estéticos

(envelhecimento precoce da pele, aumento da celulite e mudança da voz) e
gastos financeiros. O consumo do tabaco causa três grupos de doenças:
cancerígenas (gengiva, traquéia, língua, pulmão, útero, próstata e pele),
respiratórias (pulmão, bronquite crônica e enfisemas) e cardiovasculares
(derrame cerebral, infarto agudo e tromboses venosas). Assim, esta unidade
didática tem como propósito compartilhar com os alunos alguns direcionamentos
que promovam o processo de ensino-aprendizagem e a melhoria da qualidade
do ensino nas aulas de ciências.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: IZILDA AMANCIO DE CARVALHO
ORIENTADOR: Carlos Eduardo Goncalves Aggio
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA O 7º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
Tema: PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Palavras-chave:

Ciências.

Práticas

experimentais.

Construção

do

conhecimento
Resumo:

O trabalho tenciona contribuir para a melhoria do ensino e

aprendizagem da disciplina de Ciências, por meio da realização de práticas
experimentais significativas com os alunos e adequada avaliação do processo.
Procurou-se, principalmente, evidenciar aos discentes que a construção dos
conhecimentos científicos é uma ação dinâmica, provisória, passível de falhas,
avanços e recuos, em que o erro tem papel relevante. Justifica o trabalho o fato
de que o ensino de Ciências que acontece nas escolas costuma se basear
apenas no estudo do conhecimento científico acumulado, permanecendo o uso
de experimentos como uma lacuna. Os fundamentos teóricos tratam da
necessidade de uma visão sócio-histórica da construção do conhecimento, dos
tipos de atividades experimentais no ensino e do conceito de aprendizagem
significativa e de conhecimento prévio de David Ausubel (1980). Os resultados
da intervenção foram positivos, na medida em que a visão histórica assumida e

as experiências feitas possibilitaram aos alunos a compreensão de que a ciência
é feita de erros e acertos, percurso em que verdades provisórias são
estabelecidas, até que uma explicação mais satisfatória seja acolhida pela
comunidade científica.
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Título: Práticas experimentais e avaliação no ensino de Ciências no 7º ano do
Ensino Fundamental
Tema: Práticas experimentais e avaliação no ensino de Ciências
Palavras-chave: Ciências; experiência; materiais alternativos; aprendizagem.
Resumo: O trabalho insere-se no campo de estudos sobre as práticas
experimentais em sala de aula. Tem como objetivo definir algumas perspectivas
para as ações experimentais, com vistas a favorecer a compreensão do aluno
sobre a natureza da ciência, entendida como uma construção contínua, sujeita
a falibilidade e aperfeiçoamento. Tem-se que a construção do conhecimento
científico é realizada por seres humanos normais. Se por um lado, os
desenvolvimentos científicos resultam de uma aproximação objetiva dos
fenômenos, apresentam certo grau de subjetividade, dependendo de como os
fenômenos aparecem a quem observa. Ressalta-se, porém, que a validade dos
conhecimentos é estabelecida pela comunidade científica, conforme os
paradigmas por ela assumidos em determinada época. Para a consecução
desses objetivos, contemplam-se alguns fatos da história da ciência e
empreendem-se alguns experimentos visando a desenvolver no educando uma
postura científica de lançamento de hipóteses, testagem e elaboração de
explicações. Com a produção deste material, almeja-se uma contribuição para a
revitalização das práticas experimentais em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JAIME LUIS LERNER
ORIENTADOR: WILSON JOAO ZONIN
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: HORTA ESCOLAR

Tema: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Palavras-chave: Horta; Educação; Meio ambiente
Resumo: O presente artigo trata de uma experiência de Educação Ambiental
relacionada com a disciplina de Ciências, no Colégio Estadual Professor Ildo
José Fritzen, no município de Entre Rios do Oeste - PR. Objetivou-se promover
a

reflexão Ambiental através da implantação da Horta Escolar, de forma

integrada e vivenciada com a comunidade escolar, onde a natureza pôde ser
compreendida como um todo dinâmico, e o ser humano como parte integrante e
agente transformador do ambiente em que vive. Realizaram-se sete ações,
envolvendo

palestras,

apresentação

observações, comparações e

de

vídeos educativos,

pesquisas,

práticas, desde o estudo do solo como um

organismo vivo e dinâmico, o preparo e o cultivo de uma horta, princípios da
ecologia, valor nutricional dos alimentos, alimentação equilibrada e bons hábitos
alimentares, alimentos convencionais versos alimentos orgânicos, até a Lei da
alimentação escolar e paralelo a implantação do projeto foi realizado o GTR (
Grupo de trabalho em Rede), com a participação efetiva de quinze professores
do Estado do Paraná. Envolveram-se nestas atividades vinte e três alunos do 6°
ano do Ensino Fundamental, um servidor de serviços gerais, tendo ainda a
colaboração de alguns professores da área de Cièncias e todo o apoio da direção
e equipe pedagógica. Conclui-se que a educação ambiental é uma atividade
importante, necessária para a formação cidadã, sendo uma prática pedagógica
de custo relativamente baixo e acessível.
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Título: HORTA ESCOLAR
Tema: EDUCAÇÂO AMBIENTAL
Palavras-chave: Horta; Educação; Meio ambiente
Resumo: Um dos grandes desafios da atualidade é a contribuição da escola na
formação cidadã, compreendendo-se que não há formação cidadã sem que esta
cidadania não inclua a dimensão ambiental. Neste contexto, o cultivo de hortas
escolares pode ser um valioso instrumento educativo. Sendo o tema horta
escolar, um desafio para a assimilação de conteúdos pedagógicos e conceitos
que resultem também no desenvolvimento de capacidades, habilidades e

atitudes em relação ao meio ambiente, com o objetivo de promover a Educação
Ambiental, através de pesquisas, vídeos, slides, visita a campo, entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JANE ALESIA BONAMIGO KARKLE
ORIENTADOR: ANA LUCIA CRISOSTIMO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

ABORDAGEM EDUCATIVA SOBRE A FACE BENIGNA E OS

POSSÍVEIS RISCOS DOS ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
Tema: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO
DE CIÊNCIAS
Palavras-chave: Alimentos industrializados; riscos; benefícios.
Resumo: Os alimentos industrializados são atualmente os mais consumidos em
todo o mundo. O fenômeno ocorre de maneira ainda mais acentuada nos lanches
dos alunos do ensino fundamental e médio. Enquanto isso se dissemina uma
epidemia de obesidade, assim como, várias doenças a ela associadas,
demandando respostas e ações práticas. Nessa abordagem, esse trabalho se
coloca como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/PR,
inserido no conteúdo estruturante Sistemas Biológicos, contemplado nas
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. A implementação do trabalho deuse na forma de uma Unidade Didática, e relata as fases da sua aplicação junto
aos educandos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom
Pedro I, na Colônia Vitória, Município de Guarapuava, PR, durante o primeiro
semestre do ano de 2013. Visa contribuir para a elucidação de algumas questões
sobre a alimentação industrializada, levando o aluno a compreender no que
consiste a industrialização, seus benefícios e como fugir dos seus perigos.
Pretende ainda auxiliar no estabelecimento do senso crítico dos alunos em
relação à ingestão diária desse tipo de alimentos
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Título: Abordagem Educativa sobre a Face Benigna e os Possiveis Riscos dos
Alimentos Industrializados

Tema: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO
DE CIÊNCIAS
Palavras-chave: Alimentos Industrializados. Riscos. Beneficios.
Resumo: Os hábitos alimentares do mundo contemporâneo apoiam-se
maciçamente nos alimentos industrializados. A industrialização alimentar vem se
desenvolvendo, se aprimorando e crescendo desde os primórdios da
humanidade. O homem muito cedo descobriu que os grãos depois de secos
podiam ser armazenados por muito mais tempo do que aqueles guardados com
sua umidade natural. A própria subsistência dos sete bilhões de habitantes, que
hoje majoritariamente vivem nas cidades, seria impossível sem esta tecnologia.
Ter possibilitado o fornecimento do alimento cotidiano, para tantas pessoas, livre
de mofos e bolores, é o lado benigno da industrialização. Contudo, existe o risco
de que a alguém, mesmo alimentando-se em quantidades adequadas dessa
fonte, possa faltar-lhe a qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JANE CRISTINA REICHARDT ELIAS
ORIENTADOR: Maria de Fatima Ribeiro Raia
IES: UTFPR
Artigo
Título: Alimentando-se para aprender, se aprende a comer
Tema: Análise das

Tecnologias,

linguagens no ensino

de ciências e a

produção de recursos didáticos
Palavras-chave:

Hábitos alimentares saudáveis; Adolescentes; Processo

educacional; Merenda escolar.
Resumo:

Na adolescência os hábitos alimentares já estão incutidos no

processo alimentar, estes podem interferir diretamente no processo e
rendimento de aprendizado; pois uma boa alimentação é fundamental para o
funcionamento do cérebro e corpo. Assim, questionou-se a alimentação
nutricional dos adolescentes entre 10 e 15 anos, alunos do ensino fundamental
do 6º ao 9 º ano do turno matutino. Uma vez que este estudo, considerou a
existência da relação entre alimentação e a aprendizagem, apresentados nas
referências contemporâneas. Para tanto ocorreu a elaboração de um cardápio

balanceado, por uma profissional especialista, o qual ofereceu uma alimentação
equilibrada, saudável e enriquecida de nutrientes imprescindíveis. Também
foram desenvolvidas ações junto a estes adolescentes, em estudo, elencando
teoria e prática de hábitos alimentares saudáveis por meio de diversas
estratégias, dentre elas, a ingestão de diversos alimentos nutricionalmente
saudáveis preparados e servidos durante a merenda escolar. Muitas
informações importantes foram proporcionadas não só aos adolescentes, mas
também a seus pais, bem como a todo o conjunto corporativo do colégio.
Priorizando que uma boa alimentação; feita com auxílio de determinados
nutrientes e rica em frutas, verduras e legumes reflete na melhoria da qualidade
de vida desses adolescentes, bem como amenizam futuros problemas de
aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Alimentando-se para aprender, se aprende a comer.
Tema: A alimentação nutricional dos adolescentes e sua interferência no
processo de ensino/aprendizagem.
Palavras-chave: Hábitos alimentares saudáveis; Adolescentes; Processo
educacional; Merenda escolar; Horta escolar.
Resumo: Na adolescência os hábitos alimentares já estão incutidos no processo
alimentar, instalados desde as primeiras refeições ocorridas no ambiente
familiar. Este costume pode interferir diretamente no processo e rendimento de
aprendizado de um individuo, pois uma boa alimentação é fundamental para o
funcionamento do cérebro e corpo. Devido a esse fato, questiona-se a
alimentação nutricional dos adolescentes, entre 10 e 15 anos, alunos do ensino
fundamental de 6º ao 9º ano do turno matutino. Assim, este estudo considera a
existência da relação entre a alimentação e a aprendizagem, apresentada nas
referências contemporâneas. Para tal, pretende-se elaborar um cardápio
balanceado, acompanhado de um profissional especialista e posteriormente sua
efetiva inserção na merenda escolar cotidiana desses adolescentes, de maneira
a oferecer-lhes uma alimentação equilibrada, saudável e enriquecida de
nutrientes imprescindíveis. Também, considera-se que o bom desenvolvimento
e manutenção das funções cerebrais se condiciona à ingestão de determinados
nutrientes, como as proteínas, vitaminas e sais minerais, pois a falta deles ou de

alguns deles pode levar à perda de memória e dificuldades de aprendizagem.
Espera-se que este condicionamento seja o elo entre a prática e a teoria de uma
alimentação saudável e repercuta na melhoria da qualidade de vida desses
adolescentes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JANETE GAVA
ORIENTADOR: Lourdes Aparecida Della Justina
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Teatro como recurso Didático na reconstrução de conteúdos sobre
algumas parasitoses.
Tema: Desenvolvimento de Módulo didático
Palavras-chave: Ensino de ciências.lúdico.teatro.parasitose.
Resumo: Este artigo resulta do projeto de implementação escolar do PDE,
desenvolvido no CE Padre Anchieta - EFM, , com a turma do 7º ano B, matutino.
As aulas da disciplina de ciências com abordagem apenas teórica, em geral são
cansativas, diminuindo assim o interesse e a concentração. Nessa perspectiva,
torna-se necessário que o professor busque metodologias que amenizem essa
dificuldade. Algumas são as atividades de expressão lúdica que atraem a
atenção dos alunos e podem construir um mecanismo que potencializarão a
aprendizagem. Neste sentido, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento
acerca de Parasitoses Intestinais, mais especificamente a Esquistossomose e a
Ascaridíase, com a construção de recursos diversos, tais como: cartazes,
paródias, filmes e elaboração e encenação de peças teatrais. Todas estas
atividades foram baseadas na metodologia de ensino dos três momentos
pedagógicos. Assim, este artigo não teve a intenção de ensinar teatro e outros
recursos lúdicos, mas fazer uso dos mesmos, como instrumentos de ensino de
ciências na temática Parasitose. Possibilitou ainda a percepção do quanto o uso
das atividades lúdicas como, por exemplo, o teatro pode mudar o cotidiano de
uma sala de aula, onde tais atividades motivam os educandos e alunos a novas
descobertas no que tange o conteúdo da disciplina de ciências.

Produção didático-pedagógica

Título: O teatro como recurso didático na reconstrução de conteúdos sobre
algumas Parasitoses
Tema: Desenvolvimento de módulo didático com a inserção de teatro, sobre
parasitoses internas humanas, no ensino fundamental
Palavras-chave: Ensino de ciências. Lúdico. Teatro. Parasitoses.
Resumo: Haja vista que as disciplinas com abordagem apenas teórica, em geral,
as aulas são cansativas, diminuindo assim o interesse e a concentração,
dificultando dessa forma a aprendizagem dos conteúdos. Nessa perspectiva,
torna-se necessário para o professor buscar metodologias que busquem
amenizar esse abismo. Uma alternativa são as atividades de expressão lúdica
que atraem a atenção dos alunos e podem construir um mecanismo que
potencializara a aprendizagem. Esta proposta compreende o desenvolvimento
de um módulo didático acerca de parasitoses intestinais humanas na
metodologia de ensino de momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI,
2000). Assim, esta unidade didática não tem a intenção de ensinar teatro e outros
recursos lúdicos, mas fazer uso dos mesmos, utilizando-os como instrumentos
de ensino de ciências na temática parasitose.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JAQUELAINE FOLLE KARKLING
ORIENTADOR: Gisele Arruda
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Prevenção da Obesidade: Uma Contribuição do Professor de Ciências
Tema: Obesidade na Adolescência
Palavras-chave:

Alimentação; Escola; Prevenção da Obesidade; Vida

Saudável.
Resumo:

A obesidade é uma doença complexa de múltiplas etiologias e

alterações fisiopatológicas que acarretam riscos excessivos à saúde humana.
Diante desta problemática, desenvolver uma alimentação consciente e
moderada, que remeta o significado e a importância de se comer bem, com
consciência e moderação é de extrema necessidade. Há um crescente número
de pessoas acima do peso, esse fato acena para a necessidade de mudanças,
principalmente, na atuação do professor de Ciências, mediador dos

conhecimentos

pertinentes

às

condições

que

levam

adolescentes

a

desenvolverem a obesidade. Assim, o trabalho teve como objetivo abordar
conhecimentos referentes à obesidade, relacionando-a com alimentação
saudável, atividades físicas e saúde. O resultado final foi satisfatório, pois os
alunos se envolveram de forma significativa nas atividades desenvolvidas
durante a implementação e percebe-se que mudar hábitos não é fácil, mas
possível, é uma tarefa que requer esforço e disciplina.

Produção didático-pedagógica
Título: Controle e prevenção: Dois atos necessários para prevenir a obesidade
Tema: Obesidade na Adolescência
Palavras-chave: Prevenção da Obesidade; Alimentos; Vida Saudável
Resumo: A obesidade é uma doença complexa de múltiplas etiologias e
alterações fisiopatológicas que acarretam riscos excessivos à saúde humana.
Diante desta problemática, é preciso desenvolver uma alimentação consciente e
moderada, que remeta o significado e a importância de se comer bem, com
consciência e moderação. O aprimoramento dessa realidade deve e pode
acontecer em qualquer espaço, principalmente na escola, devido o papel que a
mesma desempenha na vida do aluno. É importante prevenir a obesidade desde
a infância e estudar como desenvolver hábitos alimentares saudáveis a fim de
prevenir doenças que se desencadeiam a partir dela. A alimentação saudável
envolve a escolha dos alimentos não apenas para manter o peso ideal, mas
também para garantir uma saúde plena. Assim esse projeto tem como objetivo
proporcionar conhecimentos referentes à obesidade, relacionando-a com
alimentação saudável, atividades físicas e saúde, através de encaminhamentos
metodológicos adequados como recurso motivador para que os alunos
desenvolvam uma aprendizagem significativa sobre o tema abordado. Esperase que este trabalho traga algum benefício tanto para os alunos, quanto para
suas famílias na mudança de hábitos alimentares e, especialmente na melhoria
da qualidade de vida.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JAQUELINE EVELIN APARECIDA MARTINS QUINCAS

ORIENTADOR: VALENTIM DA SILVA
IES: UFPR
Artigo
Título: Experimentos de densidade para o 9º ano do ensino fundamental
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências no 9º
ano
Palavras-chave: Ciências – Densidade – Experimentação
Resumo:

Este trabalho propõe apresentar práticas desenvolvidas sobre

densidade, propriedade específica de material ou substância. Pois faz
necessário que, os estudantes conheçam, compreendam e integrem com as
diversas áreas do ensino de ciências, principalmente com física e a
química.Deste modo, este artigo buscou identificar e aplicar, utilizando
atividades que relacionem teorias e práticas experimentais, que promovam o
ensino de ciências deforma critica e contextualizada, os conceitos de densidade.
Ainda demonstrar encaminhamentos metodológicos e estratégias de ensino que
auxiliam no despertar do interesse dos estudantes proporcionando situações de
investigaçãocontextualizada. Dentro do exposto, o presente trabalho objetiva
apresentar estudos sobre as variações da propriedade densidade, em diferentes
tipos de materiais e substâncias. Ainda ampliar as possibilidades do educando
de correlacionar com suas vivências e as diferentes compreensões e conceitos
de ciências do segundo ciclo do ensino fundamental, principalmente para o 9º
ano, do Colégio Estadual Gottlieb Mueller.

Produção didático-pedagógica
Título: Experimentos de densidade para o 9º ano do ensino fundamental
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências no 9º
ano
Palavras-chave: Ciências ;densidade ;experimentação
Resumo: Conceitos básicos de densidade, propriedade específica dos materiais
e substâncias, para o ensino de ciências do 9º ano, é essencial para que os
estudantes conheçam, compreendam e integrem com as áreas do ensino de
ciências de física e química. Este material didático prevê a identificação e
aplicabilidade contextualizada de conceitos sobre densidade, através da relação
estabelecida entre conceitos teóricos e as práticas de experimentação,

possibilitando ao educando ampliar a compreensão de conceitos de densidade
no ensino de ciências. Justificando na utilização de alternativas que ofereçam
atualizações sobre o tema e abrindo possibilidades de aprendizagem, auxiliando
a entender a atividade cientifica. O presente material objetiva, ainda, estudar as
variações da propriedade densidade, em diferentes tipos de materiais e
substâncias. Os conceitos de densidade abordados nos livros didáticos de forma
expositiva focam a construção do conhecimento via resolução de problemas, o
que leva a uma fragilização da parte experimental quando trabalhada
isoladamente, o que dificulta para o estudante contextualizar os conhecimentos
adquiridos na teoria com a prática, com a possibilidade de integrar novos
conceitos com os diferentes materiais presentes no seu dia a dia.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOANA DARK DE CASTRO
ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A NUTRIÇÃO ALIADA DE UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, E O
ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: Desenvolvimento do Módulo Didático
Palavras-chave: Saúde. Hábitos saudáveis e alimentares. Qualidade de vida.
Nutrição.
Resumo: Este artigo resulta do projeto de implementação escolar do Programa
de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, desenvolvido
numa turma de coletivo do período noturno do Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA, de Assis Chateaubriand - PR. O
trabalho teve como objetivo analisar e refletir sobre hábitos saudáveis e
alimentares dos alunos, uma vez que estes hábitos, em sua maioria, são
adquiridos por eles ainda quando crianças, por meio de hábitos de suas próprias
famílias, muitas vezes de forma errada. Porém, reconhecemos que a escola
pode disponibilizar oportunidades para que essa situação seja revertida, pois,
modificações nos hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos podem
trazer grandes benefícios mesmo para as pessoas a meia-idade e que nunca

tiveram hábitos saudáveis de vida. A escola sendo, por sua natureza educativa,
um espaço propício para promoção do processo de ensino-aprendizagem, pode
contribuir significativamente para a discussão sobre a formação desses hábitos.
Para o desenvolvimento das atividades deste projeto foram aplicados os três
momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1994). Como
resultado os alunos demonstraram bastante interesse pelo tema em questão,
pois se trata de um assunto que preocupa toda a sociedade contemporânea,
diante dos vários problemas de saúde apresentados pela população em geral.

Produção didático-pedagógica
Título: A nutrição aliada de um envelhecimento saudável e o ensino de Ciências
Tema: Hábitos alimentares no Ensino de Jovens e Adultos
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, Saúde, Hábitos alimentares,
Qualidade de vida
Resumo: Muito se discute sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre os
seus hábitos alimentares, estes a maioria adquirem quando crianças, por meio
de hábitos de suas próprias famílias e muitas vezes de forma errada. Porém,
sempre há tempo para que essa situação seja revertida pois, modificações nos
hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos podem trazer grandes
benefícios mesmo para as pessoas a meia-idade e que nunca tiveram hábitos
saudáveis de vida. A escola sendo um espaço propício para promover o
processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessária, também, para a
discussão sobre a formação desses hábitos. Desta forma, é importante trabalhar
algumas questões e conceitos na disciplina de Ciências, que possibilite aos
alunos uma maior reflexão na necessidade de mudanças de atitudes positivas
em relação à melhoria da sua qualidade de vida, por meio da aquisição de novos
conhecimentos. Para o desenvolvimento das atividades serão aplicados os três
momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1994, p. 54) que são:
problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do
conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOAO ADIR MACHADO

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O Uso da Fotografia Como Um Recurso Pedagógico no Ensino de
Ciências (Educação Ambiental).
Tema: Análise Tecnologia e Linguagens no Ensino de Ciências e a Produção de
Recursos Didáticos
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Educação Ambiental; fotografia.
Resumo: O presente estudo tem por finalidade trabalhar o tema Educação
Ambiental, buscando suprir algumas deficiências existentes no trabalho sobre
essas questões, a fim de propor uma metodologia diferenciada, levando em
consideração o cotidiano do aluno e seus conhecimentos prévios. Pretende-se
ainda, desenvolver uma mudança de atitude do educando em relação à temática
de estudo, e assim, alcançar a aprendizagem significativa, por meio do Recurso
Pedagógico

a fotografia digital. Considerando que a questão Ambiental é

responsabilidade de todos e faz parte do cotidiano de todos nós, faz-se
necessário conhecê-lo, respeitá-lo, atuando de forma consciente nas relações
que se estabelecem entre o ser humano e a natureza. Dessa forma, utilizamos
fotografias da realidade dos alunos, principalmente aquelas feitas por eles, como
uma ferramenta pedagógica importante que pode contribuir de forma consistente
no processo de ensino-aprendizagem de Ciências. Visando atingir esses
objetivos, foram realizadas pesquisas de fontes diversas, como trabalho de
campo, atividades em grupo, seminários e palestras, contando com o
envolvimento dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, período matutino e
de outros profissionais do Colégio Estadual Santo Antonio de Pinhão Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: O Uso Da Fotografia Como Um Recurso Pedagógico No Ensino De
Ciências (Educação Ambiental)
Tema: O Uso Da Fotografia No Ensino De Ciências
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Fotografia; Educação Ambiental
Resumo: O presente estudo tem por finalidade trabalhar o tema Educação
Ambiental, utilizando o Recurso Pedagógico da fotografia digital. A questão
Ambiental é responsabilidade de todos e faz parte do cotidiano de todos nós, por

isso faz-se necessário conhecê-lo, respeitá-lo, atuando de forma consciente nas
relações que se estabelecem entre o ser humano e a natureza. Desta forma
utilizaremos fotografias da realidade dos alunos, principalmente aquelas feitas
por eles, como mais uma ferramenta pedagógica importante que pode contribuir
de forma consistente no processo de ensino-aprendizagem de Ciências,
buscando suprir algumas deficiências existentes no trabalho sobre essas
questões, propondo uma metodologia diferenciada, levando em consideração o
cotidiano do aluno e seus conhecimentos prévios. Pretende-se desenvolver uma
mudança de atitude do educando em relação à temática de estudo, buscando
alcançar a aprendizagem significativa. Visando atingir tais objetivos, realizar-seão pesquisas em fontes diversas, como o trabalho de campo e atividades em
grupo, contando com o envolvimento dos alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental e de outros profissionais do Colégio Estadual Santo Antonio.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOAO CARLOS VANZELA
ORIENTADOR: Rosangela Capuano Tardivo
IES: UEPG
Artigo
Título:

Dinamizando as aulas de Ciências, com a utilização de conceitos

históricos e filosóficos.
Tema: História da Ciências
Palavras-chave: história da ciência, práticas educativas, ensino fundamental,
desafio, prática docente
Resumo: . Este artigo apresenta uma proposta alternativa no estudo da História
da Ciência, de forma reflexiva, consciente e que venha de encontro aos anseios
dos educadores, com as dificuldades dos alunos, bem como sua importância no
ensino fundamental, para que adquiram habilidades e se sintam mais motivados,
tantos professores quanto alunos. O projeto foi aplicado no Colégio Estadual
Jardim Alegre, no município de Telêmaco Borba, com um total de 25 alunos, do
9º ano do ensino fundamental. Foram desenvolvidas atividades variadas,
realizadas em várias etapas, na seguinte ordem: apresentação e análise do
projeto e do caderno pedagógico com os alunos, discussão sobre éticas e

pesquisas direcionadas feitas com o auxílio da internet e bibliográfica,
levantamento de dados, atividades práticas em um âmbito histórico realizada no
laboratório de química, confecção de painéis e cartazes com os dados
levantados, interpretação de textos e finalizando com a análise dos educadores
sobre o projeto com sugestões e troca de experiências que foi feita de forma
online. Os resultados do projeto revelaram que a história da ciência ou qualquer
outra pode servir como uma base inspiradora para que os professores a utilizem
em suas aulas como uma fonte de recursos inesgotável e enriquecedora, no ato
de sua atuação como docente.

Produção didático-pedagógica
Título: Utilizando a História da Ciência para a Construção do Conhecimento
Tema: História da Ciências
Palavras-chave: História da ciência; textos científicos; aulas dinâmicas; leitura;
interpretação
Resumo: A interpretação de conteúdos científicos é fundamental para a
construção do conhecimento, e de grande importância para a valorização da
ciência, se trabalhado com um propósito e não de forma aleatória. Mas, nem
sempre os professores desenvolvem esta prática com os seus alunos,
provavelmente, pela falta do hábito da leitura de ambas as partes, e a história da
ciência pode ser uma grande ferramenta diminuir esse distanciamento entre o
passado e o presente no meio científico. Para tornar a compreensão e a
interpretação dos textos científicos mais interessantes foi elaborado um caderno
pedagógico com textos e atividades práticas com respectiva discussão,
utilizando a História da Ciência como tema para incentivar o gosto pela leitura,
utilizando os conteúdos de ciências dados em sala de aula associando a
passagens da história como dos seus descobridores. Está dividido em 3
unidades, contendo textos e atividades práticas, bem como sugestões
complementares de leitura. Será feito utilizando passagens da história, texto
científico de autores da área cientifica na história da ciência. Serão realizadas
atividades práticas remetendo ao seu fator histórico, escritas e interpretativas.
Com aulas mais dinâmicas, os alunos poderão assimilar melhor o conteúdo e
terem subsídios para discutir, criticar e compreender a evolução científica.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOEL BORGES SEIXAS
ORIENTADOR: Marta Regina Barrotto do Carmo
IES: UEPG
Artigo
Título: O CONHECIMENTO POPULAR SOBRE AS PLANTAS MEDICINAIS E
O SEU USO CASEIRO
Tema: Ciências
Palavras-chave:

Plantas medicinais; conhecimento popular; atividade

pedagógica
Resumo: Este artigo é resultado da intervenção pedagógica realizada com os
alunos do 7°ano no Colégio Estadual do Campo Bom Jesus do Monte, localizado
na comunidade de Vieiras, município de Palmeira, estado do Paraná. O trabalho
foi desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do
Estado do Paraná – PDE 2012/2013, que teve como problematização o uso de
plantas

medicinais

correlacionando

conteúdos

previstos

nas

diretrizes

curriculares de ciências naturais. A proposta pedagógica partiu da necessidade
da construção de um conhecimento cientificamente aceito sobre as plantas
medicinais, sem entrar em conflito com o saber popular dessa comunidade.
Logo, o desenvolvimento desta atividade objetivou realizar o levantamento das
espécies medicinais utilizadas na região, bem como organizar um herbário
escolar com a finalidade de produzir ao término da pesquisa uma cartilha
ilustrativa que viesse a reunir o conhecimento popular cientificamente
comprovado. No decorrer deste trabalho, as plantas medicinais vieram a ter
significância durante as aulas de reino vegetal; além disso, despertou o interesse
e envolvimento dos alunos em todas as fases, pois os mesmos aprenderam
fazendo, através da problematização do conhecimento e da sua realidade social.
Neste processo de problematização do objeto de pesquisa, incentivou-se o
exercício do diálogo e a reflexão sobre a importância e o estudo do conhecimento
popular na tentativa de preservar a cultura local.

Produção didático-pedagógica

Título: O CONHECIMENTO POPULAR SOBRE AS PLANTAS MEDICINAIS E
O SEU USO CASEIRO
Tema: Plantas Medicinais
Palavras-chave:

Plantas

medicinais,

conhecimento

popular,

atividade

pedagógica
Resumo: O uso de plantas medicinais na Escola Estadual do Campo Bom Jesus
do Monte é uma tradição, muitas vezes o único recurso terapêutico disponível
na localidade. Assim, a proposta pedagógica versa sobre a necessidade da
construção de um conhecimento cientificamente aceito sobre as plantas
medicinais, sem entrar em conflito com o saber popular dessa comunidade.
Logo, o desenvolvimento desta atividade pedagógica objetiva a produção de
uma cartilha ilustrativa que reuna as espécimes medicinais do bioma que envolve
a localidade da escola.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOELMA EMERENCIANO
ORIENTADOR: carlos eduardo pilleggi de souza
IES: UFPR
Artigo
Título: A HORTA ESCOLAR COMO LABORATÓRIO VIVO PARA O ESTUDO
DO SOLO NUMA ABORDAGEM EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Tema: CIENCIAS
Palavras-chave: ciências; horta; solo; questão ambiental.
Resumo:

Educar para a sustentabilidade supõe um cuidado diário com o

planeta e com toda a comunidade. Nesse contexto encontra-se o estudo do solo
- componente essencial do meio ambiente. Ao se trabalhar o solo numa
abordagem ambiental através da horta escolar, além de oferecer o alimento para
a merenda escolar, pode-se também integrar diversas fontes e recursos de
aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de ações pedagógicas
permitindo práticas em equipe, explorando a multiplicidade das formas de
aprender e despertando maior interesse pela disciplina de Ciências e dos temas
transversais (meio ambiente). Este trabalho possibilitou averiguar que a escola
não está isenta da discussão de problemas ambientais, fazendo-se importante o

uso da E A proporcionando melhor sensibilização de conceitos científicos e
críticos aos estudantes, vindo de encontro com a proposta de Freire (1983)
quando afirma que a prática educativa deve ser crítica, libertadora,
conscientizadora, científica, ética e humanista. Esse olhar socioambiental
oportunizou também a contemplação do conhecimento cientifico com os
aspectos subjetivos da vida dos alunos participantes.

Produção didático-pedagógica
Título: A horta escolar como laboratório vivo para o estudo de questões
ambientais (com ênfase no solo).
Tema: Ciências
Palavras-chave: ciências; horta escolar; solo; sustentabilidade; questão
ambiental.
Resumo: A reflexão sobre algumas condutas sociais em um contexto marcado
pela degradação do meio ambiente cria-se a necessidade de uma articulação
com a produção de sentidos sobre a educação para a sustentabilidade,
enfocando uma perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza
e o universo, tendo como referência que os recursos naturais se esgotam e que
o principal responsável pela sua degradação é o ser humano. Nos últimos anos,
a humanidade tem-se mostrado preocupada, com os problemas de conservação
da qualidade do meio ambiente provocados por uma ampla gama de atividades
humanas, e dessa consciência nasce um processo educativo que privilegie a
noção de sustentabilidade na relação homem-natureza. Educar para a
sustentabilidade supõe um novo paradigma: o cuidado diário com o planeta e o
cuidado com toda a comunidade, da qual a vida humana é um capítulo. Nesse
contexto encontra-se o estudo do solo - componente essencial do meio
ambiente. Ao se trabalhar em sala, conteúdos relacionados às questões
ambientais estudando o solo, suas diferenças, a vegetação que nele cresce,
controle biológico, compostagem e os impactos ambientais, a horta escolar, além
de oferecer o alimento para a merenda escolar, pode também integrar diversas
fontes e recursos de aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de ações
pedagógicas permitindo práticas em equipe, explorando a multiplicidade das
formas de aprender e despertando maior interesse pela disciplina de Ciências,

visto que as atividades experimentais e investigativas estão presentes neste
processo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSE ANTONIO PEGO
ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O ESTUDO DA ALIMENTAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA OBESIDADE
Tema: A OBESIDADE
Palavras-chave: Alimentos. Sobrepeso. Obesidade. Qualidade de Vida.
Resumo: Estudos recentes apontam a obesidade como uma preocupação
mundial, pois se trata de uma doença que está aumentando a cada dia. Segundo
o Ministério da Saúde, em pesquisa feita em 2011, o número de obesos na
população brasileira, principalmente entre as crianças e adolescentes é elevado,
gerando certa preocupação do setor de saúde pública (BRASIL, 2012). Os
principais motivos deste aumento de obesos estão relacionados a hábitos
alimentares inadequados, aliados à acomodação física, oriunda às facilidades
modernas, que inibe, os deslocamentos tradicionais como: ir para escola
caminhando ou de bicicleta, que hoje são substituídos por outros meios de
locomoção e as tecnológicas em que até o uso de controle remoto faz com que
o indivíduo permaneça sentado em frente à televisão, assim como de outros
aparelhos eletrônicos, sem os pequenos deslocamentos que na somatória final
poderiam fazer alguma diferença. Com a rapidez dessas mudanças que
ocorreram no decorrer dos últimos séculos (19 – 20), o ser humano adaptou-se
as sem ainda conseguir conciliar com um estilo saudável de vida. Nesse sentido,
é muito importante a interferência das escolas, para esclarecerem, por meio do
ensino regular, os principais problemas ocasionados pela obesidade. Poderiam
ainda desenvolver ações de prevenção com os alunos, com objetivo de sanar
parte desse problema, tendo em vista que a escola tem possibilidade de observar
com alguma precisão a realidade local de sua comunidade escolar, o que
facilitaria o desenvolvimento escolar de projetos, com estratégias coerentes a

serem executadas, com intenção de esclarecer a população desse mal que
aumenta a cada ano.

Produção didático-pedagógica
Título: O Estudo da Alimentação Para Prevenção da Obesidade
Tema: A Obesidade
Palavras-chave: Alimentos; Sobrepeso; Obesidade; Qualidade de Vida.
Resumo: Ter uma alimentação adequada é fundamental para a saúde. Porem
é necessário saber o que é uma alimentação adequada. A disciplinada de
ciências sempre tem contribuído com informações sobre os nutrientes e
consequências influenciadas pela obesidade.
Estimativas do ministério da saúde apontam que cerca de 525 mi crianças e 140
mil adolescentes tem obesidade mórbida no Brasil. Diante desses fatos e
observações feitas entre nossos alunos, despertaram em nós o interesse em
desenvolver ações no sentido de contribuir com esclarecimento incentivando-os
a hábitos favoráveis a saúde. Esse trabalho objetiva-se cooperar com
informações ao educando que a prevenção é a atitude mais correta para nos
livrar de possíveis problemas de saúde no futuro, que os hábitos associado a
atividades físicas são os meios pelos quais o cidadão se prepara para um futuro
saudável, torná-lo ciente que a alimentação e nutrição constituem requisitos
básicos para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação
plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade
de vida

e cidadania. A contribuição dessas informações será através de

pesquisas na internet, livros didáticos, revistas, palestram com nutricionistas e
profissionais da agricultura, aulas expositivas dialogadas, estudo do meio, filmes
e atividades correspondentes aos temas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSEFA JESUS DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: Liane Maria Vargas Barboza
IES: UFPR
Artigo
Título: O estresse nosso de cada dia.

Tema: Ciências
Palavras-chave: Ciências; Estresse; Emoções; Sistema imunológico; PDE.
Resumo: Hoje em dia percebe-se que as pessoas falam de estresse, mas
pouca gente sabe o que, de fato é o estresse. Do nascimento em diante iniciase um processo contínuo e dinâmico de eventos entre dois elementos: o sujeito
e o seu meio. Eventos esses vivenciados de forma diferente para cada pessoa,
para alguns o mundo se torna uma agente estressor fortíssimo, enquanto que
outras pessoas sofrem menos. Nas últimas décadas, pesquisa de profissionais
de várias áreas vem apontando para o agravamento e aumento dos índices de
stress, paralelo ao desenvolvimento da sociedade moderna. O ensino de
Ciências nas escolas deve ultrapassar os campos do saber curricular, visando
articular os aspectos educacionais e sociais. O objetivo deste trabalho foi explicar
trabalhar os conteúdos de ciências abordando também o estresse. O trabalho foi
realizado com estudantes do 8º ano do período da tarde de um colégio da rede
estadual de ensino de Curitiba e pais, visando socializar os conhecimentos. A
articulação entre o currículo de ciências e questões sociais como o estresse
contribuiu na aprendizagem dos conteúdos e possibilitou uma maior interação
entre os estudantes e seus pais. A reflexão sobre posturas, mudanças de
comportamentos e atitudes podem possibilitar a identificação dos fatores
estressores, a prevenção ou a busca de ajuda profissional para o tratamento do
estresse.

Produção didático-pedagógica
Título: O estresse nosso de cada dia.
Tema: Ciências
Palavras-chave: ciências; estresse; emoções; sistema imunológico.
Resumo: Percebe-se a todo o tempo pessoas falando de estresse, mas pouca
gente sabe o que, de fato é o estresse. Do nascimento em diante inicia-se um
processo contínuo e dinâmico de eventos entre dois elementos: o sujeito e o seu
meio. Eventos esses vivenciados de forma diferente para cada pessoa, para
alguns o mundo se torna uma agente estressor fortíssimo, enquanto que outras
pessoas sofrem menos. Nas últimas décadas, pesquisa de profissionais de
várias áreas vem apontando para o agravamento e aumento dos índices de
stress, paralelo ao desenvolvimento da sociedade moderna. Visto que o ensino

de Ciências nas escolas deve ir além e apontar para questões que ultrapassam
os campos de saber acadêmico, cruzando fins educacionais e fins sociais,
pretende-se com este trabalho mostrar que, uma vez compreendidas nossas
emoções e reflexos, facilita para que a pessoa possa corrigir a maneira de se
relacionar com o mundo. Com trabalhos envolvendo alunos do 8º ano e se
estendendo para seus pais, possam assim ambos, ter maior acesso as
informações, conceitos, posturas e mudanças de comportamentos e atitudes a
fim de melhor enfrentar ou prevenir quadros de estresse.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSE HENRIQUE PRECOMA
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL
Artigo
Título:

Implementação de Experimentos de Ciências na Aprendizagem

Significativa de Conceitos
Tema: Recursos Didáticos e Aprendizagem
Palavras-chave:

Aulas práticas. Ensino de Ciências. Experimentos.

Aprendizagem significativa.
Resumo: Este artigo apresenta subsídios para a inclusão de atividades práticas
de Física para o Ensino Fundamental. O principal intuito é proporcionar a
aprendizagem efetiva dos conceitos, com base na Teoria da Aprendizagem
Significativa de AUSUBEL (2003). A metodologia utilizada durante a intervenção
procurou despertar o interesse dos alunos para que compreendessem melhor os
conteúdos, enfatizando as concepções que já possuíam sobre ciências e os
fenômenos físicos, articulando teoria científica de laboratório por meio de aulas
práticas. A proposição versou em apresentar atividades que tivessem relação
direta com o cotidiano dos aprendizes. Os temas escolhidos para a abordagem
prática foram: mudanças de estados físicos, velocidade média, eletroímã,
associação de receptores e espelhos planos. De acordo com a análise da
avaliação, concluímos que os que participaram dos experimentos demonstraram
maior interesse com relação ao uso do laboratório e obtiveram uma
compreensão mais significativa dos conteúdos abordados

Produção didático-pedagógica
Título: Implementação de Experimentos de Ciências na Aprendizagem
Significativa de Conceitos
Tema: Recursos Didático e Aprendizagem
Palavras-chave:

AULAS

PRÁTICAS,

ENSINO

DE

CIÊNCIAS,

EXPERIMENTOS, APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Resumo: Esta unidade didática apresenta como proposta a inclusão de
atividades práticas de Física para o Ensino Fundamental. O principal intuito é
proporcionar a aprendizagem efetiva dos conceitos, com base na Teoria da
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1968). Assim, a metodologia de
intervenção procurará despertar o interesse dos alunos para que compreendam
melhor os conteúdos, enfatizando as concepções que eles já possuem sobre
ciências e os fenômenos físicos, articulando a teoria científica em laboratório
com aulas práticas. Em atividades práticas os alunos podem interagir não
apenas com seus colegas, mas também na montagem dos instrumentos que
serão utilizados nos experimentos. Além disso, propõem-se atividades que
tenham relação direta com o cotidiano do aprendiz. Os temas escolhidos para a
abordagem prática fazem parte do conteúdo de Física no Ensino Fundamental:
mudanças de estados físicos, velocidade média, eletroímã, associação de
receptores e espelhos planos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSEILA APARECIDA SIPP HACK
ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

Atividades Interativas e de Pesquisa para Abordagem do Tema:

Alimentação e Fome Oculta
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave:

Ensino Fundamental. Ensino de Ciências. Alimentação

Saudável. Fome Oculta. Nutrientes.

Resumo:

O presente artigo apresenta um relato de como foi realizada a

Implementação do Projeto Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE na
Escola Estadual José de Anchieta, cuja finalidade foi promover uma melhora
significativa no aprendizado e conscientização dos alunos do oitavo ano, sobre
o tema ‘’Alimentação e Fome Oculta,’’ destacando a importância de adotar uma
alimentação saudável e balanceada, de forma lúdica e educativa, para a
promoção da saúde e prevenção da fome oculta, pois percebe-se nos alunos,
uma grave desnutrição, decorrente da adoção de hábitos alimentares errôneos,
definida pela carência de micronutrientes essenciais e identificada como a
síndrome que mais atinge as pessoas no mundo. Nos últimos anos tem ocorrido
muitas mudanças no padrão alimentar, principalmente de nossos jovens, que se
encontram em uma faixa etária onde é comum o consumo excessivo de lanches
rápidos, geralmente nada saudáveis. Assuntos como alimentação saudável,
balanceada, nutrientes, bons hábitos alimentares, recebem pouca atenção ou
não são bem explorados pelos educadores.

A escola, sendo um espaço

favorável para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, tem a função
de informar e orientar os estudantes a participarem mais ativamente na
promoção de sua saúde, contribuindo assim, para uma melhora significativa em
sua qualidade de vida.

Produção didático-pedagógica
Título: Atividades Interativas e de Pesquisa para Abordagem do Tema:
Alimentação e Fome Oculta
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave: ‘’Alimentação Saudável; Fome Oculta; Nutrientes; Ensino de
Ciências’’
Resumo: A presente unidade didática propõe uma prática pedagógica
fundamentada em diferentes metodologias de ensino, que propicia aos alunos
situações de aprendizagem que envolve atividades interativas e de pesquisa, a
fim de estimular a construção do conhecimento. O objetivo do presente trabalho
é desenvolver métodos que promovam uma melhora na conscientização e
aprendizado sobre o tema, “Alimentação e Fome Oculta”, destacando a
importância da alimentação saudável e balanceada para a promoção da saúde
e prevenção de muitas enfermidades, dentre elas a ‘’Fome Oculta,’’ de forma

educativa. Uma alimentação saudável e equilibrada fornece todos os nutrientes
necessários para a manutenção da saúde, assim como também promove uma
melhora no rendimento escolar. A má alimentação se torna um obstáculo, pois
baixa o desempenho intelectual. Crianças e adolescentes que não recebem uma
alimentação adequada apresentam mais dificuldade de concentração e o
raciocínio é extremamente lento. A alimentação saudável é um fator
imprescindível para a aprendizagem. Como recurso didático pedagógico será
trabalhado a confecção da pirâmide alimentícia, análise de rótulos de alimentos,
pesquisas em diferentes fontes, construção de cardápios alimentares, tabelas,
painéis, atividades em grupos, leituras de textos informativos, debates, entre
outras, que promovem muitas discussões e reflexões sobre o tema abordado,
estimulando a aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JOSE NUNES DOS SANTOS
ORIENTADOR: Ana Lucia Olivo Rosas Moreira
IES: UEM
Artigo
Título: O filme de animação como motivação nas aulas de ciências
Tema: Análise e produção de recurso pedagógico para o ensino de Ciências
Palavras-chave:

Ensino de ecologia, Aprendizagem, Filme de Animação,

Recurso didático
Resumo: Este artigo tem por objetivo verificar a contribuição do uso de filmes
de animação, como recurso didático-pedagógico nas aulas de Ciências para a
qualificação do processo de aprendizagem. Aqui são apresentados os resultados
da pesquisa realizada com 30 alunos do 9º ano da educação básica, de uma
escola pública da região noroeste do Estado do Paraná. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, ancorada em procedimentos da análise de conteúdo com
base em Vygotsky. Os alunos elaboraram um portfólio, durante as aulas de
Ciências, sobre o tema “Ecologia”. Os resultados apontam que imagens, enredo
e som que compõem um filme auxiliam o espectador/aluno na construção e no
julgamento do que é visto no enredo fílmico. O uso desse recurso reforça a
necessidade do educador assumir-se, em sua prática docente, como um

mediador do conhecimento científico e reforça também a importância da
contextualização na explicação dos fenômenos nas Ciências Naturais.

Produção didático-pedagógica
Título: O Filme de Animação como Motivação nas Aulas de Ciências
Tema: Análise e Produção de Recurso Didático para o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Recuros didático. Filmes de animação. Conhecimento escolar.
Ensino e aprendizagem
Resumo: A organização desta Unidade Didática limitará à temática
Socioambiental e a Ecologia, em que se articulam os conteúdos estruturantes
propostos pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná na
disciplina de Ciências do Ensino Fundamental. O filme de animação será
utilizado como recurso didático pedagógico. Nesse sentido, o professor, ao usar
o filme para ensinar, deve organizar esse recurso didático de forma que os
alunos consigam a apropriação do conhecimento científico, o qual pretende
trabalhar. As diferentes atividades que compõem esta unidade pretendem
auxiliar o aluno a entender que o estudo de ecologia possibilita a visão holística
da problemática socioambiental e a formação científica para que saiba
compreender, atuar e poder transformar o contexto a sua volta.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JUAREZ MOISES MARIANI
ORIENTADOR: Dulce Maria Strieder
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O uso de simuladores na aprendizagem de conceitos de Física no 9º
Ano do Ensino Fundamental.
Tema: A melhoria da aprendizagem em conteúdos de Física no 9º Ano do Ensino
Fundamental, utilizando tecnologias e instrumentos pedagógicos atuais, em
específico o uso de Mídias, como a Internet em sala de aula.
Palavras-chave:

Tecnologias da Informação e Comunicação. Ensino

Fundamental. Educação Científica. Conhecimentos de Física.

Resumo: O presente artigo tem como finalidade discutir alternativas de melhoria
da aprendizagem dos conteúdos de Física no 9º Ano do Ensino Fundamental,
estimulando uma reflexão sobre a utilização de tecnologias e instrumentos
pedagógicos atuais, em específico as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICS), considerados viabilizadores de uma melhor condição de
aprendizagem. Neste sentido, o uso de simuladores de acesso aberto ao público,
em especial o Phet Interactive Simulations da Universidade do Colorado, junto
aos alunos é analisado como complemento ao estudo de conteúdos, integrantes
do currículo, trabalhados em sala de aula. Os resultados da implementação de
aulas de simulação indicou uma melhor interação entre os alunos, a discussão
espontânea do conteúdo entre estes, além de um maior interesse dos alunos
pela aprendizagem. A partir destas observações, é possível reafirmar a
importância de repensar e construir propostas metodológicas para o ensino de
Ciências que considerem aulas mais dinâmicas e mais modernas, envolvendo
as tecnologias que se fazem presentes no cotidiano de alunos e professores,
aproximando-se de uma educação científica de qualidade.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso da Internet para a aprendizagem de conceitos de Física no 9º Ano
do Ensino Fundamental
Tema: Uso da Internet para a melhoria do Ensino de Ciências no 9º Ano.
Palavras-chave: Internet; Educação Científica; Conhecimentos de Física.
Resumo: A Produção Didático Pedagógica é demonstrar aos professores que é
possível levar os alunos a terem na Internet uma ferramenta de aprendizagem
do conteúdo de Física no 9º ano do Ensino Fundamental, com a utilização de
simuladores e de atividades encontradas em Sites específicos. Atividades estas
sempre monitoradas pelo professor em Sites recomendados e previamente
indicados, para trabalhos de pesquisa individual e também em grupo, trabalhos
que depois serão analisados e comentados pelos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JUDITE FATIMA CONTE FIGUEIREDO
ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos
IES: UNICENTRO

Artigo
Título:

MÉTODO ALTERNATIVO PARA TRABALHAR O CONTEÚDO

PLANTAS

MEDICINAIS

NO

ENSINO

DE

CIÊNCIAS

DO

NÍVEL

FUNDAMENTAL.
Tema: PLANTAS MEDICINAIS
Palavras-chave: Metodologias Alternativas; Ensino Fundamental; Ensino de
Ciências;

Plantas Medicinais

Resumo: O projeto de intervenção realizado no Colégio Estadual Edite Cordeiro
Marques, localizado na cidade de Turvo – PR, Brasil, que deu início para o
desenvolvimento deste artigo, teve por finalidade o ensino de Ciências a partir
do uso de plantas medicinais, valorizando a cultura local dos alunos, de modo a
aproximar suas culturas ao conhecimento escolar. Ao propor um trabalho
alternativo das ciências, objetivou-se despertar nos alunos o desejo pelo
conhecimento e pelo estudo de Ciências, especialmente aproveitando seus
traços culturais no que tange o uso popular de plantas e suas propriedades
terapêuticas. Buscou-se, assim desenvolver um trabalho pautado na utilização
de plantas medicinais, já que tal utilização remonta aos primórdios da história da
humanidade. Aliar, com isso, a cultura dos alunos ao conhecimento científico
propiciou trazer para a sala de aula a vivência destes em suas casas e
comunidades,

despertando

o

interesse

pelo

estudo.

Especificamente,

procuramos avaliar o conhecimento acerca de plantas medicinais pelos alunos,
realizando-se uma pesquisa bibliográfica do tema, além de identificar tais plantas
pelos seus nomes científicos, aproximando cultura e conhecimento científico e,
com isso, ensinar aos alunos quais as partes das plantas que devem ser
utilizadas,

pela

premissa

da

maior

concentração

do

princípio

ativo,

desenvolvendo diversas atividades ao longo do projeto de intervenção.

Produção didático-pedagógica
Título: Método alternativo de ensino para trabalhar o conteúdo “Plantas
Medicinais”.
Tema: PLANTAS MEDICINAIS
Palavras-chave: Plantas medicinais, ensino de ciências, medicina popular
Resumo: Este projeto tem por finalidade o ensino de ciências a partir do uso de
plantas medicinais, valorizando a cultura local dos alunos, de modo a aproximar

suas culturas ao conhecimento institucionalizado. Objetiva-se reverter o quadro
insatisfatório dos resultados alcançados pelos alunos na disciplina em 2011.
Buscou-se, assim desenvolver um trabalho pautado na utilização de plantas
medicinais, já que tal utilização remonta aos primórdios da história da
humanidade. Aliar, com isso, a cultura dos alunos ao conhecimento científico é
uma forma de abordagem que favorece o conhecimento, já que traz para a sala
de aula a vivência destes em suas casas e comunidades, despertando o
interesse pelo estudo. Especificamente, busca-se avaliar o conhecimento acerca
de plantas medicinais pelos alunos, realizando-se uma pesquisa bibliográfica do
tema, além de identificar tais plantas pelos seus nomes científicos, aproximando
cultura e conhecimento científico e, com isso, ensinar aos alunos quais as partes
das plantas devem ser utilizadas, pela premissa da maior concentração do
princípio ativo, finalizando com a produção de um livreto sobre o uso de chás
medicinais. A importância deste projeto está no fato de que historicamente o
homem mantém um relacionamento com tais plantas, na luta pela própria
sobrevivência.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JULIANA PIANA
ORIENTADOR: Celso Aparecido Polinarski
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Ação local efeito global: quem são os agrotóxicos?
Tema: Saúde e qualidade de vida
Palavras-chave:

Agricultura;

qualidade

de

vida;

educação

ambiental;trabalhadro rural.
Resumo:

O presente artigo apresenta os resultados de uma proposta de

intervenção pedagógica na escola, realizado
com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, de uma escola rural localizada
no interior do município de Campo Bonito - PR. Buscou-se neste trabalho
sensibilizar os educandos sobre a problemática ambiental, com enfoque
prioritário na saúde dos trabalhadores rurais, refletindo sobre os malefícios
causados pelo uso indiscriminado, incorreto ou sem proteção dos agrotóxicos.

As políticas adotadas para a implantação do uso dos agrotóxicos no campo,
também foram abordadas, para que os educandos adquirissem conhecimentos
acerca da história do uso desses produtos e como esta afeta a forma incorreta
de uso, e também como os agricultores vem se posicionado frente ao trabalho
com estes produtos químicos. Além de desenvolver atividade que foram
pensadas para a promoção de uma educação ao meio ambiente, interagindo o
uso de agrotóxicos, a saúde e qualidade de vida daqueles que fazem seu uso e
também dos que possam ser afetados direta ou indiretamente. O conhecimento
escolar produzido e articulado junto aos educandos visaram possibilitar
mudanças de atitudes dos educandos, filhos de trabalhadores rurais, para que
sejam disseminadores das necessidades de reelaborar ou mesmo construir
concepções acerca do uso incorreto dos agrotóxicos.

Produção didático-pedagógica
Título: Pensando e repensando o manuseio de agrotóxicos: O quê filhos de
agricultores compreendem?
Tema: Saúde e qualidade de vida
Palavras-chave: Agrotóxicos; saúde;qualidade de vida; meio ambiente
Resumo: A degradação do meio ambiente, sob diferentes formas é uma
realidade e a reflexão sobre as práticas sociais que causam essa problemática
deve ser permanente. Os educadores, como um dos atores do universo
educativo, precisam estar preparados para auxiliar seus educandos em ações
reais de sua comunidade. Assim trabalhar com questões que estão diretamente
relacionadas ao dia-a-dia dos educandos e da comunidade escolar é tão
necessária, quanto trabalhar com questões globais. Portanto, esta Unidade
Didática apresenta um conjunto de atividades estruturadas e articuladas para
trabalhar a temática do uso de agrotóxicos e a forma como o homem está se
posicionando frente ao seu uso, como também dos equipamentos necessários e
obrigatórios para o manuseio e aplicação dos produtos químicos. Objetivando
promover uma educação ao meio ambiente, interagindo, o uso de agrotóxicos, a
saúde e qualidade de vida daqueles que fazem seu uso e também dos que
podem ser afetados direta e indiretamente. Portanto as atividades desta Unidade
didática visam promover conhecimentos que possibilitem mudanças de atitudes
dos educandos, filhos de agricultores e proprietários rurais, para que sejam

disseminadores das necessidades de reelaborar ou mesmo construir
concepções acerca do uso indiscriminado, incorreto, indevido ou sem proteção
dos produtos químicos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: JURENE LUIZ
ORIENTADOR: Fernando Emmanuel Goncalves VIeira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Educação de Jovens e Adultos: uma abordagem para a educação sexual
Tema: Ciências Tecnológicas Educacionais
Palavras-chave: CEEBJA, sexualidade na escola, adolescentes, capacitação
docente.
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos, mais especificamente no CEEBJA
– Professora Geni Sampaio Lemos, no município de Jacarezinho, tem recebido
muitos alunos adolescentes com idade média de 15 anos de idade, para a
conclusão das primeiras séries do ensino fundamental. Além de estarem
preteridos de informações do ensino básico, esses alunos, igualmente, estão
destituídos de outras informações relevantes que fazem parte do cotidiano da
sociedade, como, por exemplo, relacionadas a comportamentos sexuais
saudáveis e doenças sexualmente transmissíveis. Embora essas informações
sejam veiculadas constantemente pelos meios de comunicação, por estarem
com o processo educacional deficiente, em tese essas informações não são
assimiladas de forma correta, comumente sendo obtidas por meio informais
como os amigos, sendo, portanto, de crucial relevância a intervenção da
Educação de Jovens e Adultos no sentido de proporcionar dados relevantes e
precisos em relação à sexualidade e comportamentos sexuais saudáveis.
Assim sendo, o objetivo desse trabalho é o de expor a relevância do
conhecimento docente em relação à comportamento sexual para a Educação de
Jovens e Adultos. A metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho é o
da pesquisa bibliográfico-descritiva para a revisão teórica e da observação em
relação realidade. Este trabalho se justifica no sentido de se elaborar um material

com informações importantes acerca da importância do conhecimento docente
para a promoção da Educação Sexual para jovens e adultos.

Produção didático-pedagógica
Título: Educação de Jovens e Adultos: Uma abordagem para a Educação
Sexual.
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Docentes; Educação Sexual; Educação de Jovens e Adultos.
Resumo:
A Educação de Jovens e Adultos, mais especificamente no CEEBJA Professora Geni Sampaio Lemos, no município de Jacarezinho, tem recebido
muitos alunos adolescentes com idade média de 15 anos, para a conclusão do
ensino fundamental. Além de estarem preteridos de informação do ensino
básico, igualmente, estão destituídos de outras informações relevantes que
fazem parte do cotidiano da sociedade, como, por exemplo, relacionadas ao
desenvolvimento sexual e aos comportamentos sexuais saudáveis e doenças
sexualmente transmissíveis. Embora essas informações sejam veiculadas pelos
meios de comunicação, por estarem com o processo educacional deficiente, em
tese, essas informações não são assimiladas de forma correta, comumente
sendo obtidas por meios informais como os amigos, sendo, portanto de crucial
importância a intervenção da Educação de Jovens e Adultos no sentido de
proporcionar dados relevantes e precisos em relação à sexualidade e
comportamento sexuais saudáveis. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é o
de expor a
importância do conhecimento docente em relação ao comportamento sexual
para a Educação de Jovens e Adultos . A metodologia utilizada para a
elaboração desse trabalho é o de pesquisa bibliográfico - descritiva para a
revisão teórica e da observação em relação a realidade. Este material se justifica
no sentido de se elaborar um material com informações importantes acerca do
conhecimento docente para a promoção da Educação de Jovens e Adultos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LASIR BRUSTOLIM MANFROI

ORIENTADOR: Gisele Arruda
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Sexualidade e suas Implicações: Uma Contribuição do Professor de
Ciências
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciên
Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Educação Sexual; Escola.
Resumo: Devido à importância que a sexualidade tem na vida do ser humano,
é importante trabalhar esse tema desde a adolescência, pois desde a mais tenra
infância a sexualidade começa a se desenvolver e segue por diferentes formas
em cada momento da vida até a morte. O projeto e a unidade didática criaram
um espaço para orientar, refletir, debater e interagir, oportunizando a promoção
da saúde e do bem estar. Durante o trabalho, também foi desenvolvido o GTR –
Grupo de Trabalho em Rede, que qualifica de muitas formas, como ação
colaboradora na formação dos profissionais de educação, proporcionando uma
discussão, analisando de forma contextualizada a problemática envolvendo o
tema, revendo as práticas pedagógicas, facilitando o desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem. Complementando o trabalho de pesquisa, o
artigo conclui um aprofundamento teórico que serve como suporte e segurança
na abordagem deste tema em sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: ORIENTAÇÃO SEXUAL
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Orientação Sexual; Educação; Adolescência.
Resumo: A sexualidade é tema frequentemente discutido pelos adolescentes,
seja nas escolas, programas de educação sexual ou nas disciplinas de Ciências
e Biologia. Porém sabe-se que muitos são os problemas referentes à educação
sexual na adolescência, pois é nessa fase que as dúvidas, conflitos, medos e
preconceitos vão surgindo. Assim, o desenvolvimento de trabalhos educativos,
informativos, reflexivos e preventivos, com a temática sexualidade humana é de
extrema necessidade, como forma de prevenir problemas graves, doenças e
também promover a saúde e o bem estar, que integra várias dimensões do ser
humano. Assim, a proposta da educação sexual deve conter liberdade,

responsabilidade e compromisso, funcionando como instrumento para que os
adolescentes possam ponderar sobre as decisões e fazer escolhas mais
adequadas para suas vidas. Porque orientação sexual é um tema chave, que
significa saúde, desde a individual, reprodutora, pública, afetiva, psicológica,
idade emocional, fisiológica e que afeta a todos, principalmente nesta etapa da
vida. A curiosidade sobre a sexualidade faz os sentimentos aflorarem e
despertarem de tal forma muitas fezes incompreendidos; hoje muitos caminhos
estão sendo trilhados e muitas pesquisas ganham enfoque, mas acima de tudo
está o dia a dia de quem está passando e vivenciando esta bela e maravilhosa
fase, que precisa atenção, pois o jovem tem ideias próprias, está ansioso para
construir o seu mundo, porém precisa ser orientado, amado e compreendido,
para certamente viver um dos melhores períodos da vida, a adolescência.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LAURINDA TOLARDO MORIS
ORIENTADOR: Debora de Mello Goncales Santana
IES: UEM
Artigo
Título:

DESCOBRINDO O MÉTODO CIENTÍFICO POR MEIO DA AÇÃO

FUNGICIDA DA
Tema: MICROBIOLOGIA
Palavras-chave: Fungos; própolis, onicomicoses, método científico.
Resumo: Resumo
A pesquisa científica é caracterizada pela contínua busca, tratamento e
transformação de informações e pode ter impacto benéfico no ensino formal,
contribuindo para a formação de um aluno crítico e participativo. Este estudo
objetivou levar os estudantes do Ensino Fundamental a desenvolver de forma
prática o método científico, mediante o estudo de um tema relacionado a seu dia
a dia, as micoses de unha, seguido da realização de um ensaio testando a ação
fungicida da própolis em diferentes concentrações. Por meio das atividades
práticas e da ação mediadora da docente PDE, os estudantes puderam
compreender melhor as onicomicoses e a utilidade da própolis produzida na

região onde residem. Além disso, com base na experimentação, aprenderam a
concluir e a organizar e apresentar os resultados encontrados.

Produção didático-pedagógica
Título: DESCOBRINDO O MÉTODO CIENTÍFICO POR MEIO DA AÇÃO
FUNGICIDA DA PRÓPOLIS
Tema: MICROBIOLOGIA
Palavras-chave: Fungos, Própolis, Onicomicoses, Método Científico.
Resumo: A pesquisa científica é caracterizada pela contínua busca de
tratamento e transformação de informações e pode ter impacto benéfico no
Ensino Formal, contribuindo para a formação de um aluno crítico e participativo.
Este estudo objetiva levar os estudantes do ensino fundamental a
desenvolverem de forma prática o método científico. Para isso, estudarão um
tema relacionado ao seu dia a dia, as micoses de unha. Em seguida, farão um
ensaio testando a ação fungicida da própolis em diferentes concentrações. Por
meio das atividades práticas e da ação mediadora da docente PDE. Os
estudantes poderão compreender melhor as onicomicoses e também a utilidade
da própolis produzidana mesma região onde residem. Além disso, poderão
aprender a concluir baseado na experimentação, bem como praticarão a
organização e apresentação de resultados.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LEDA GIOVANA DEMCZUK
ORIENTADOR: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

Desafios Cognitivos das Atividades Experimentais a partir de

Concepções Espontâneas dos Alunos
Tema: Desafios Cognitivos das Atividades Experimentais
Palavras-chave:

Concepções

Espontâneas;

Construtivismo;

Aulas

Experimentais
Resumo: As crianças chegam à escola cheia de ideias e conceitos acerca do
mundo, as chamadas concepções espontâneas, alternativas, fundamentadas no
conhecimento dos pais e avós. Essas concepções são essenciais, pois são

necessárias para as explicações de sua vida cotidiana. Entretanto é necessário
pensar em uma perspectiva de ensino/aprendizagem de ciências, que valorize
estas concepções alternativas, porém permitindo ao aluno construir um
conhecimento que respeita as teorias em vigor, sem deixar de lado seus
conhecimentos do cotidiano. Realizar um trabalho em sala de aula de tal modo
que o professor, tomando como ponto de partida estas ideias, auxilie seus alunos
a explorarem fatos e fenômenos, para transpor o conhecimento contextualizado,
científico em significativo para suas atividades do dia a dia. Um tratamento
contextualizado do conhecimento é o que permite ao longo desse processo uma
aprendizagem significativa. Mas esta contextualização sempre deve evocar
dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, mobilizando
competências cognitivas já adquiridas pelo aluno ao longo de sua vida. Nesse
contexto, o presente trabalho foi realizado utilizando-se de uma atividade
pedagógica e do conteúdo referente ao estudo de Ciências, particularmente do
Reino Plantae, com o objetivo de determinar as concepções básicas iniciais dos
alunos e a integração dos novos conceitos sobre o tema abordado. Este trabalho
foi realizado com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.

Produção didático-pedagógica
Título: Desafios Cognitivos das Atividades Experimentais a partir de
Concepções Espontâneas dos Alunos
Tema: Desafios Cognitivos das Atividades Experimentais de Ciências.
Palavras-chave:

concepções

espontâneas;

construtivismo;

aulas

experimentais.
Resumo: As crianças chegam à escola cheias de ideias e conceitos acerca do
mundo, as chamadas concepções espontâneas, alternativas, fundamentadas no
conhecimento dos pais e avós. Essas concepções são essenciais, pois são
necessárias para as explicações de sua vida cotidiana. Entretanto é necessário
pensar em uma perspectiva de ensino/aprendizagem de ciências, que valorize
estas concepções alternativas, porém permitindo ao aluno construir um
conhecimento que respeita as teorias em vigor, sem deixar de lado seus
conhecimentos do cotidiano. Realizar um trabalho em sala de aula de tal modo
que o professor, tomando como ponto de partida estas ideias, auxilie seus alunos
a explorarem fatos e fenômenos, para transpor o conhecimento contextualizado,

científico em significativo para suas atividades do dia a dia. Um tratamento
contextualizado do conhecimento é o que permite ao longo desse processo uma
aprendizagem significativa. Mas esta contextualização sempre deve evocar
dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, mobilizando
competências cognitivas já adquiridas pelo aluno ao longo de sua vida. Uma
reflexão sobre as práticas laboratoriais tem como objetivo despertar no aluno a
construção do conhecimento. O desafio cognitivo das atividades laboratoriais
permite aos alunos questionar, refletir, pesquisar, experimentar, debater, e
estabelecer hipóteses, analisando toda prática, formulando uma teoria sobre o
conteúdo.

A

partir

deste

pressuposto,

utilizando-se

das

concepções

espontâneas, como ponto de partida, é uma forma de criar uma nova
metodologia, onde haja a construção de um saber significativo. Neste contexto,
aluno é o dono do problema que o envolve, perturba e o instiga na construção
do seu saber, de seu conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LEIDE APARECIDA FARIA GARCIA
ORIENTADOR: Cristina Lucia Sant'Ana Costa Ayub
IES: UEPG
Artigo
Título:

O uso de teatro como ferramenta na prevenção da gravidez na

adolescência e drogadição para os alunos do 7º e 8º anos
Tema: Tendências metodológicas no ensino de Ciências
Palavras-chave: Teatro. Educação. Adolescência. Drogas
Resumo:

Este artigo tem por objetivo analisar a importância do teatro na

aprendizagem sobre a drogadição e gravidez precoce. Essa análise foi realizada
a partir de uma reflexão em torno da literatura disponível sobre o tema e acerca
da implementação do projeto desenvolvido no Colégio Estadual Tancredo
Neves, no município do Imbaú, com alunos do 7º e 8º anos, cuja base teórica
principal estava contida em um caderno pedagógico produzido para esse fim. A
revisão da literatura traz uma reflexão acerca das causas da gravidez precoce e
da drogadição e ainda o papel da escola no enfrentamento ao uso de
entorpecentes e na redução dos índices de gravidez na adolescência. Na

sequência, ao salientar a importância de utilizar novas abordagens e
metodologias para trabalhar essa temática, propõe-se a utilização do teatro
como ferramenta pedagógica para se trabalhar esses conteúdos. Para finalizar
foi realizada a análise dos resultados da implementação, onde observou que
houve mais interesse dos alunos a partir da proposta da aprendizagem utilizando
o lúdico como ferramenta. Ficou evidenciado que o ensino através do teatro
possibilita uma melhoria significativa na aprendizagem dos alunos e na mudança
de postura em relação a temas como drogadição, sexualidade e gravidez
precoce.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso de teatro como ferramenta na prevenção da gravidez na
adolescência e drogadição para os alunos do 7º e 8º anos.
Tema: Tendências metodológicas no ensino de Ciências
Palavras-chave:

Gravidez

na

adolescência;

Drogas;

Teatro;

Caderno

Pedagógico.
Resumo: O presente caderno pedagógico está organizado em módulos de tal
maneira que os temas “gravidez na adolescência” e “drogas” e tem como objetivo
principal a sensibilização dos professores, dos estudantes da escola e da
comunidade em geral sobre essa temática. São temas de interesse geral: ao
jovem que, mesmo sem perceber, necessita compreender melhor a si e o mundo;
à escola, que necessita trabalhar esses assuntos que interferem na sua dinâmica
diária; à comunidade que visa crescer sempre e com saúde. Este caderno
pedagógico foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre gravidez
na adolescência e drogas, cujo conteúdo serve como referencial no
desenvolvimento de atividades a serem trabalhadas em sala de aula, na forma
de projetos, dividido em oito módulos, sendo quatro relacionados às drogas, três
relacionados à gravidez na adolescência e um sobre teatro na escola. Os textos
e as atividades propostas darão subsídios para a organização de uma peça
teatral construída coletivamente por professores e alunos. No final de cada
modulo encontra-se o passo a passo para a montagem de uma peça teatral.
Assim, esperamos contribuir para o desenvolvimento de um bom trabalho de
sensibilização em relação à gravidez na adolescência e às drogas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: LENICE TEREZINHA FERREIRA CORNELO
ORIENTADOR: Hilario Lewandowski
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Mídia no Ensino da Reprodução Humana
Tema: Sexualidade e Mídia.
Palavras-chave: Adolescência. Sexualidade. Reprodução. Prevenção. Mídia.
Resumo: Vivemos em uma época, em que a sexualidade parece destacar-se
de forma centralizada nos mais variados meios de comunicação. É extensa a
rede de acessos a informações levando a uma nova postura de pensamentos,
desencadeando muitas vezes conceitos negativos e distorcidos da realidade.
Deparamo-nos constantemente com alunos que provém das mais variadas
classes, culturas, vinculados a crenças, costumes herdados da família buscando
na escola respostas, conhecimentos e compreensão desta realidade. Diante
disso o presente estudo objetiva buscar ganhos no processo do ensino
aprendizagem da Reprodução Humana, a partir do envolvimento de assuntos
divulgados na mídia que fazem parte do cotidiano dos adolescentes. A temática
proposta, foi desenvolvida e implementada na Escola Estadual Nicolau
Copérnico – Ensino Fundamental, no Município de Mallet – PR, junto aos alunos
do 8° ano. O método de implementação da proposta na escola foi efetivado
através de vários processos como: aplicação de um pré-teste de levantamento
das ideias prévias dos alunos, vídeos, documentário, filmes, palestras, pesquisa
em jornais, revistas e sites. O resultado do estudo demonstra que os
adolescentes apresentam muitas dúvidas em relação ao funcionamento do
organismo, reprodução e métodos de prevenção. Também demonstraram que a
Mídia exerce influência sobre alguns conceitos e formas de viver. As utilizações
dessas estratégias de ação contribuíram significativamente no processo de
ensino aprendizagem do tema Reprodução Humana, levando os alunos a lerem
a realidade que os cerca de forma crítica.

Produção didático-pedagógica
Título: A Mídia no Ensino da Reprodução Humana

Tema: Sexualidade e Mídia
Palavras-chave: Sexualidade; Gravidez Precoce; Mídia
Resumo: O presente material procura atender uma necessidade de sala de aula,
buscando abordar a influência da mídia no que se refere à sexualidade. A
intenção é informar, ensinar e levar o adolescente a ter uma visão crítica frente
ao mundo de informações apresentadas pela mídia, onde algumas vezes é
desvinculado de responsabilidade e consequências. Neste sentido, a proposta
sugere atividades práticas que podem ser aplicadas e discutidas a respeito de
conteúdos midiáticos que são de fácil acesso aos adolescentes, banalizando
muitas vezes essas informações. Objetiva-se levar o adolescente a analisar e
refletir enfoques temáticos vistos e presenciados nos mais variados meios de
comunicação voltados a uma visão positiva sobre a sexualidade, questionando
posturas, valores e formas de prevenção em relação à gravidez precoce, DSTs
e AIDS. Visa um trabalho de prevenção e conscientização, diante da ocorrência
de meninas grávidas sem preparo emocional e físico para ter um filho, deixando
de viver a sua adolescência de forma sadia, pulando etapas de preparação para
a vida adulta. A abordagem pedagógica dar-se-á através de questionários,
dinâmicas, atividades lúdicas, debates e palestras. Com tal procedimento
pretende-se buscar informação, compreensão e aprendizado, levando a
mudanças de comportamentos fundamentais responsáveis. As atividades e
dinâmicas podem ser facilmente executadas, na intenção de melhorar a questão
de visualização crítica, frente a assuntos assistidos, ouvidos e interpretados.
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Artigo
Título:

Aventuras Tecnológicas nas aulas de ciências: aprendendo sobre

higiene corporal
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Higiene corporal;tecnologias; linguagens; saúde

Resumo:

Este artigo é resultado da implementação da Unidade Didática

“Aventuras Tecnológicas nas aulas de ciências: aprendendo sobre higiene
corporal”, que teve como objetivo desenvolver a autonomia dos alunos do 6º ano
do Colégio Estadual Flauzina Dias Viégas – E.F.M., na cidade de Paranavaí-PR,
à prática de hábitos de higiene corporal. Para tanto, desenvolvemos atividades,
utilizando as tecnologias implantadas nas escolas públicas, aliadas ao tema
saúde, mais especificamente, higiene corporal. Tratou-se a temática como uma
das formas de obter saúde, uma vez que os hábitos de higiene são condição
primordial para uma vida saudável pessoal e coletiva. Consideramos a realidade
vivenciada pelo aluno; o local onde vive e a educação que recebe, ou seja, que
nem sempre pôde adquirir esses hábitos na infância. Assim, foi feito uma leitura
do livro paradidático “Aventuras no mundo da higiene”, de Érico Veríssimo,
relacionando os conceitos de higiene corporal descritos em 1939 com os
conceitos atuais; depois uma pesquisa na internet sobre origem e curiosidades
da higiene. E utilizando o software Tux Paint, os alunos montaram tirinhas, para
fazer um panfleto escolar ilustrado sobre higiene corporal, divulgado aos demais
alunos do estabelecimento por meio de mural informativo. Os resultados obtidos
apontam que a educação formal pode ser um fator de promoção e proteção à
saúde, e a escola, pode ajudar a capacitar os indivíduos a uma vida mais
saudável e de melhor qualidade.

Produção didático-pedagógica
Título: Aventuras Tecnológicas nas aulas de ciências: aprendendo sobre higiene
corporal
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Palavras-chave: Higiene corporal; tecnologias; linguagens; saúde.
Resumo: No meio escolar, percebe-se que os hábitos de higiene nem sempre
são transmitidos ou praticados no convívio familiar. Daí, a necessidade de
ensinar aos alunos como praticar a higiene no cotidiano como questão vital para
nós e o ambiente em que estamos inseridos. Portanto, esse estudo tem como
objetivo oportunizar aos alunos, através das tecnologias e linguagens, a adquirir
hábitos saudáveis de higiene corporal. Para tanto, será feita uma leitura do livro
paradidático “Aventuras no mundo da higiene”, de Érico Veríssimo, relacionando
os conceitos de higiene corporal descritos em 1939 com os conceitos atuais;

depois uma pesquisa na internet sobre a origem e curiosidades da higiene. E
utilizando o software Tux Paint, para montar tirinhas ilustrativas, os alunos farão
um manual escolar sobre higiene corporal com a função de informar e educar.
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Título: Estratégias Metodológicas no Ensino de Astronomia para alunos com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) do nível fundamental
- 6º Ano
Tema: Ensino de Ciências para alunos com TDAH
Palavras-chave:

Ensino de ciências; Aluno com TDAH;Lúdico;Estratégias

metodológicas;Aprendizagem significativa.
Resumo: Este artigo tem como proposta a apresentação de uma análise de
encaminhamentos metodológicos diferenciados desenvolvidos em contraturno e
na sala de aula de Ciências junto aos alunos que possuem Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com o objetivo de desenvolver o tema
Astronomia com os alunos do 6º Ano do Colégio Estadual Padre Chagas, em
Guarapuava no Estado do Paraná. Contempla as interações estabelecidas entre
o aluno com TDAH, o professor e demais colegas de sala de aula. Foi utilizado
como fundamento alguns marcos da teoria da Aprendizagem Significativa de
Ausubel. E reflete sobre a capacidade que o aluno com TDAH tem de construir
conceitos utilizando o lúdico. Finaliza apontando que utilizar estratégias
metodológicas diferenciadas junto a este aluno promove uma considerável
melhora no nível de interesse, aprendizagem e compreensão dele.

Produção didático-pedagógica
Título: Estratégias Metodológicas no Ensino de Astronomia para alunos com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) do nível fundamental
- 6º Ano
Tema: Ensino de Ciências para alunos com TDAH

Palavras-chave: Aluno com TDAH; hiperatividade; astronomia;lúdico.
Resumo: A proposta didático-pedagógica desenvolvida nesta Unidade Didática,
esta norteada pelas DCEs (Diretrizes Curriculares de Educação Básica) de
Ciências e Educação Especial. Este trabalho pretende incluir e atingir o aluno
TDAH, buscando solucionar as suas dificuldades de aprendizagem no contexto
escolar. Fragmentar no aluno com TDAH, o estigma de aluno “indisciplinado”,
“desatento”, e propiciar condições para que este aluno venha efetivar seu
aprendizado significativo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de práticas
pedagógicas diferenciadas que contemplem as necessidades comportamentais
e educacionais, provocando, trazendo desafios e motivando o aluno com TDAH.
Serão propostas aulas diferenciadas, oficinas, leituras e pesquisas com
atividades lúdicas. Que venham a estimular o desenvolvimento do TDAH no
contexto da sala de aula. O conteúdo proposto é a Astronomia que permite ao
aluno ter acesso às diversas ciências. Ensinar para o aluno com TDAH os
conteúdos relacionados à Astronomia irá proporcionar-lhe ações como: falar,
refletir, especular e estudar o que acontece no céu, possibilitando-lhe aliar e
incorporar a sua realidade vivida com a sua dificuldade de aprendizagem. A
transmissão de noções de espaço irá permitir que este aluno procure conhecer
o mundo no qual ele vive, assim como as mudanças que ocorreram ao longo dos
tempos.
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Título: A Importância da Integração entre a Escola, a Família e o Adolescente
na Prevenção ás Drogas
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Drogas; Prevenção; Família; Adolescente; Escola
Resumo:

As drogas representam o maior problema social brasileiro na

atualidade, e vem aumentando no ambiente escolar, causando várias
implicações. É comum o jovem ter acesso desde cedo às drogas, como

medicamentos, álcool, cigarro. A facilidade e acesso a essas drogas lícitas e
ilícitas é comum principalmente pela influência de amigos que as usam. A escola
deve fazer a prevenção entre escola e a família à cerca da prevenção ao uso de
drogas pelos adolescentes, numa perspectiva de formação integral. O
envolvimento da família na prevenção às drogas é importante, não só para a
promoção as saúde individual, mas para reduzir também a violência doméstica
bem como o custo a ela relacionado, como o baixo rendimento escolar e evasão.
Desta forma, pretende-se trabalhar com textos, filmes, levantamentos de dados
através de questionários e demonstração de gráficos, palestras para os
adolescentes e família e apresentação de uma peça teatral envolvendo os
adolescentes, pais e professores. E necessário criar um espaço para tratar
dessas questões com adolescentes e a família, e assegurar que as propostas de
ações se concretizem por meio de práticas pedagógicas educativas na
conscientização e prevenção as drogas que tanto prejudica a saúde e a vida
social das famílias.

Produção didático-pedagógica
Título: A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA, FAMÍLIA E
ADOLESCENTE NA PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Drogas; Prevenção; Família; Adolescente; Escola.
Resumo: As drogas representam o maior problema social brasileiro na
atualidade, e vem aumentando no ambiente escolar, causando várias
implicações. É comum o jovem ter acesso muito cedo a vários tipos de drogas
como as farmacêuticas, o álcool e o tabaco, observando os familiares e pessoas
mais próximas usarem. Fora de casa, a facilidade e acesso a essas drogas lícitas
e também as ilícitas é muito comum principalmente pela influência de amigos
que as usam. A escola deve fazer a prevenção entre escola e a família à cerca
da prevenção ao uso de drogas pelos adolescentes, numa perspectiva de
formação integral. O envolvimento da família na prevenção e combate as drogas
é muito importante, não só para a promoção as saúde individual, mas para
reduzir também a violência doméstica bem como o custo a ela relacionado, como
o baixo rendimento escolar e evasão. Desta forma, realiza-se uma reflexão a
respeito da fundamentação teórica sobre o tema apresentado, uma vez que se

faz necessário uma apropriação do conhecimento teórico para a partir daí
relacionar com a prática cotidiana e então partir para uma proposta interventiva.
E mais do que criar um espaço para tratar dessas questões com adolescentes e
a família, é necessário assegurar que as propostas de ações se concretizem por
meio de práticas pedagógicas educativas na conscientização e prevenção as
drogas que tanto prejudica a saúde e a vida social de muitas famílias.
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Artigo
Título: INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS
PROFESSORES

DE

CIÊNCIAS

EM

ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO
Tema: Tecnologias e linguagens em ensino de ciências
Palavras-chave:

Atendimento

Educacional

Especializado;

Ciências;

Tecnologias Educacionais
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar como um aluno com
Necessidade Educacional Especial compreende e constrói conceitos científicos
de ciências utilizando a tecnologia como ferramenta educacional. Apresenta os
resultados da implementação de atividades práticas com alunos de uma turma
do 7º ano do ensino fundamental na qual está incluído um aluno que apresenta
um quadro de paralisia cerebral (PC). Foram oferecidas atividades diversificadas
que contemplavam estímulos para atender diferentes alunos e seus variados
caminhos para a aprendizagem. Parte-se do pressuposto de que reconhecer as
diferenças nos indivíduos é o primeiro passo para que possam ser oferecidas
condições diferenciadas que assegurem a igualdade e oportunidade para
aprendizagem a todos. Considera ainda que pessoas que apresentam
comprometimento na comunicação oral necessitam de estratégias alternativas
para estabelecer interações com seus pares de forma mais efetiva, a fim de
apropriar-se do seu espaço como sujeito social. As atividades aplicadas
consistiram em dinâmica de grupo; estudo de texto; vídeos; aulas práticas e o

uso do computador, como principal ferramenta utilizada pelos alunos e em
especial pelo aluno com PC, com o objetivo de auxiliá-lo na escrita devido ao
seu grave comprometimento oral e motor.

O referido aluno foi acompanhado

pela professora de apoio permanente, pois apresenta comprometimento motor e
não possui comunicação oral, respeitando assim suas individualidades e
necessidades, mas sempre buscando ferramentas que proporcionassem
autonomia na execução das atividades propostas. Assim, este busca uma
melhor compreensão dos condicionantes da práxis, acarretando mudanças nas
práticas profissionais e reestruturação dos processos formativos no que tange
os processos de inclusão.

Produção didático-pedagógica
Título: Professores de ciências em atendimento educacional especializado e o
uso de tecnologias em suas práticas pedagógicas
Tema: Tecnologias e linguagens em ensino de ciências
Palavras-chave:
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Educacional
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Ciências;

Tecnologias Educacionais
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo apresentar como os
conceitos científicos de

ciências

são disponibilizados à alunos

com

necessidades educacionais especiais através da utilização da tecnologia como
ferramenta educacional.

Parte-se do pressuposto de que reconhecer as

diferenças nos indivíduos é o primeiro passo para que se possam oferecer
condições diferenciadas que assegure a igualdade e oportunidade para
aprendizagem a todos. Pessoas que apresentam comprometimento na
comunicação oral necessitam de estratégias alternativas para estabelecer
interações com seus pares de forma mais efetiva, a fim de apropriar-se do seu
espaço como sujeito social. E uma das ferramentas escolhidas para o
desenvolvimento destas estratégias é o computador, fazendo uso de softwares
livres que servirão de instrumento de auxilio para o desenvolvimento do trabalho
proposto. Assim, a presente produção didática consiste em retomar uma
discussão recorrente nos meios escolares sobre conceitos aplicados à inclusão
de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular e uma
melhor compreensão dos condicionantes da práxis, acarretando numa mudança

nas práticas profissionais e reestruturação dos processos formativos no que
tange os processos de inclusão.
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Título: O Estresse do Professor
Tema: Saúde do Professor
Palavras-chave: Estresse. Síndrome de Burnout. Depressão
Resumo: O estresse esta inserido no quadro de problemas de saúde das várias
profissões. Um destes profissionais é o professor que se depara constantemente
com muitas variáveis que podem contribuir para o desequilíbrio de sua saúde
física e mental. O presente estudo tem como objetivo identificar as fontes
geradoras do estresse e suas consequências no comportamento dos
profissionais da educação. O desafio é entender o processo saúde-doença do
professor e relacioná-lo com o de trabalho docente, as reais condições sob as
quais ele se desenvolve e o possível adoecimento físico e mental dos
professores.
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Artigo
Título:

Descobrindo o solo como componente para a vida na terra: uma

estratégia para o ensino de ciências.
Tema: Solo
Palavras-chave:
conceituais

Aprendizagem significativa, solo, multimodos, mapas

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Ciências com
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de um colégio estadual do município
de Cascavel – Paraná, em cumprimento a uma das etapas do Plano de
Desenvolvimento Educacional – PDE, que visou à sistematização do resultado
da aplicação de uma unidade didática sobre o tema Solo. Realizou-se uma
abordagem metodológica embasada nos “três momentos pedagógicos”
propostos por Delizoicov; Angotti; Pernambuco (2009). Para o desenvolvimento
dessa metodologia foram utilizados os multimodos de representações como
estratégia de ensino a fim de contemplar a diversidade cognitiva existente na
sala de aula, com o objetivo de verificar as concepções prévias dos alunos sobre
o tema Solo. A princípio, os alunos elaboraram um mapa, a priori, e após o
desenvolvimento dessa estratégia de ensino multimodal o mapa conceitual a
posteriori foi construído e assim se fez a análise comparativa entre os mapas a
fim de verificar se os alunos (re)significaram o conteúdo, bem como verificar se
essa estratégia de ensino oportuniza a construção e/ou (re)construção de
conceitos, atitudes e procedimentos no que diz respeito ao solo.

Produção didático-pedagógica
Título: Descobrindo o solo como componente essencial para vida na terra por
meio de multimodos de representação: uma estratégia para o ensino de ciências
Tema: solo
Palavras-chave:
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aprendizagem
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Resumo: O projeto sobre Solos será desenvolvido na disciplina de Ciências com
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Entende-se, no entanto, fazer uma
abordagem metodológica embasada nos “três momentos pedagógicos”, no
decorrer de um Módulo Didático sobre a temática em questão: a
Problematização, a Organização do Conhecimento e a Aplicação do
Conhecimento: Para o desenvolvimento dessa metodologia serão utilizados
multimodos de representações como estratégia de ensino para uma
aprendizagem mais significativa, que busca contemplar a diversidade cognitiva
existente na sala de aula.
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Título: Conhecimento, atitude e prática sobre métodos contraceptivos entre
adolescentes do ensino fundamental e médio
Tema: Métodos Contraceptivos
Palavras-chave:
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Contraceptivo.
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Gravidez

na

adolescência.
Resumo: O objetivo deste estudo foi de verificar o nível de conhecimento dos
alunos sobre os métodos contraceptivos e de prevenção a DSTs e
principalmente promover aos alunos o contato com conhecimentos relevantes
sobre meios de prevenção à gravidez. Foi realizado questionário pré-teste e pósteste, para 119 alunos entre os 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do
ensino médio com idade entre 12 e 19 anos. Observou-se no pré-teste que 96%
dos alunos apresentavam conhecimento sobre a camisinha, mas possuía pouco
conhecimento sobre os demais métodos contraceptivos disponível na rede
pública de saúde e que apenas 23% dos alunos buscavam informações sobre
métodos contraceptivos na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Conhecimento, atitude e prática sobre métodos contraceptivos entre
adolescentes do ensino fundamental
Tema: Ciências
Palavras-chave: Sexualidade; Adolescente; Prevenção à gravidez antecipada;
Anticontracepção. Educação sexual
Resumo: Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 2002, houve um aumento de adolescentes grávidas, principalmente nas
classes menos favorecidas, e essa gravidez na adolescência eleva os riscos de
mortalidade para a mãe e seus filhos. Devido à incidência de alunas do Colégio
Estadual Senador Moraes de Barros que, ainda adolescentes ficam grávidas,
verificou-se à necessidade de novas metodologias no ensino dos métodos
contraceptivos, buscando orientar os alunos sobre a anticontracepção e as

possíveis consequências de seus atos relativos à sexualidade. O objetivo
principal deste trabalho é promover aos alunos o contato com conhecimentos
relevantes sobre métodos contraceptivos. Através de questionário, identificar as
dificuldades que o aluno tem de se apropriar de conhecimentos relativos à
educação sexual e verificar o nível de conhecimento dos alunos do ensino
fundamental sobre os métodos contraceptivos. Com apresentação oral e
exposição dos materiais em multimídia (slides, simuladores e vídeos) e
concretamente em sala, apresentar os métodos contraceptivos de forma lúdica,
interessante, real e atrativa.
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Artigo
Título: ESCOLA: UM ESPAÇO PARA TODOS?!
Tema: Educação Inclusiva
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Educação Inclusiva; Lúdico.
Resumo: Este trabalho foi elaborado a partir da Implementação da Unidade
Didática produzido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da
Secretaria de Estado de Educação, no Colégio Estadual Anita Garibaldi – Ensino
Fundamental e Médio, localizado no município de Jardim Alegre-PR., NRE –
Ivaiporã-PR., durante o primeiro semestre de 2013, com o objetivo de
proporcionar

uma

metodologia

mais

adequada

na

construção

dos

conhecimentos em Ciências e atender os alunos com Deficiência Intelectual –
DI, inseridos no ensino regular. Através dessa prática pedagógica os alunos
puderam perceber que a disciplina de Ciências é interessante, útil, prazerosa e
permite um aprendizado significativo e integrador. As atividades lúdicas
propostas foram ferramentas metodológicas importantes, capazes de favorecer
a construção do processo ensino-aprendizagem para todos os alunos,
independente do aluno ser ou não Deficiente Intelectual.

Produção didático-pedagógica

Título: O Lúdico como Estratégia de Ensino para o Desenvolvimento do
Conteúdo Preservação da Água
Tema: Educação Inclusiva
Palavras-chave: Lúdico; Educação Inclusiva; Deficiência Intelectual.
Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica, aqui intitulada “Unidade
Didática”, tem como proposta desenvolver um trabalho,articulando o Ensino de
Ciências, tema “Água”, o Lúdico como ferramenta metodológica, para
proporcionar uma aprendizagem mais atraente e prazerosa e ser um agente
integrador em sala de aula regular. Serão utilizados nas atividades propostas a
pesquisa qualitativa e como instrumento de coleta de dados o registro escrito em
forma de questionário e o diário do pesquisador.
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Artigo
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CONSUMO DO TABACO
Tema: ENSINO DE CIÊNCIAS: EDUCAÇÃO E SAÙDE
Palavras-chave: Tabagismo. Prevenção. Saúde
Resumo: Este artigo teve como objetivo contribuir para a compreensão das
implicações do tabagismo à saúde. Expomos um relato de experiência de caráter
descritivo desenvolvido no decorrer de 05 (cinco) oficinas pedagógicas,
perfazendo um total de 32 horas, realizadas no período fevereiro a julho de 2013.
Os trabalhos foram desenvolvidos no CEEBJA de Umuarama-Paraná,
envolvendo alunos do 5º ao 8º Ano da EJA - Educação de Jovens e Adultos.
Para o desenvolvimento da implementação pedagógica, foram utilizados
encaminhamentos metodológicos que envolveram um conjunto de vivências e
experiências para aprofundamento teórico-prático e diferentes estratégias de
ação para exploração do conteúdo proposto. Nesse sentido, as oficinas
pedagógicas

propiciaram

espaços

para

descobertas,

possibilitando

a

comunicação, a contextualização, o estabelecimento de vínculos, reflexões,
debates, apresentação de vídeos, trabalhos em grupo, leituras e compreensão

de textos, sobre os fatores de risco decorrentes do uso do tabaco. Mediante as
reflexões realizadas foi possível verificar que os conceitos trabalhados
contribuíram para demonstrar que o aprendizado em Ciências, possibilitou ao
aluno a compreensão, tanto dos processos sociais, quanto de suas implicações
ambientais, políticas e econômicas, sobretudo, de qualidade de vida que
envolvem o tabagismo.

Produção didático-pedagógica
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CONSUMO DO TABACO
Tema: ENSINO DE CIÊNCIAS: EDUCAÇÃO E SAÙDE
Palavras-chave: Contribuições, consumo do tabaco, prevenção
Resumo: A presente Unidade Didática, cujo tema é “Contribuições para
Prevenção do Consumo do Tabaco” foi desenvolvida para cumprir as normas do
Plano de Desenvolvimento Educacional, com o objetivo de contribuir com
estudos para a compreensão das implicações do tabagismo à saúde, visando
uma proposta de intervenção para o ambiente escolar. A Proposta de
Intervenção Pedagógica apresentada nesta Unidade Didática é destinada aos
alunos do Ensino Fundamental no CEEBJA de Umuarama-Paraná. Por se tratar
de uma turma da EJA (Educação de Jovens e Adultos), não apresentam uma
série específica, participando assim alunos da 5ª a 8ª Série, por meio de:
exposição oral do conteúdo; palestra, com um especialista sobre o assunto para
tratar das implicações do tabaco para a saúde; pesquisas na internet; debates e
trabalhos em grupos; apresentação e discussão de vídeos; entrevistas com
fumantes; exposição de imagens ilustrativas sobre as consequências do uso do
tabaco; elaboração de painéis. As atividades encontram-se distribuídas em seis
unidades, distribuídas em cinco encontros.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARCIA JUSTINA TRAMONTINI FONSECA
ORIENTADOR: Mariza Barion Romagnolo
IES: UEM
Artigo
Título: Herbário, um recurso didático no ensino da botânica.

Tema: HERBARIO
Palavras-chave: recurso didático. Ciências. Botânica. Herbário escolar
Resumo:

Este projeto apresenta uma proposta de recurso didático,

desenvolvido com alunos do ensino fundamental, séries finais, do Colégio
Estadual Duque de Caxias-EFM., com o objetivo de desenvolver um recurso
didático para trabalhar de forma concreta o conteúdo plantas e, por meio desse
recurso, realizar atividades que contribuam para o aprendizado da botânica no
ensino fundamental. Como recurso didático, para essa finalidade, pensamos no
Herbário. Mas afinal o que é um Herbário? Um Herbário é uma coleção de
plantas, desidratadas, identificadas e costuradas em papel manteiga, guardadas
em pastas ou arquivos para serem utilizadas como material de estudo. Sendo
assim, ele se torna não somente um mero recurso didático, mas também um rico
material para todas as áreas de ciências que utiliza os vegetais como seu objeto
de pesquisa e estudo.O que foi apresentado neste artigo demonstra que todo o
processo que envolve a montagem de um Herbário, propicia um maior
conhecimento sobre o conteúdo Plantas, da mesma forma que amplia esse
conhecimento ora adquirido. Observou-se também o interesse dos alunos diante
de todas as atividades propostas, deixando claro que os mesmos aprendem
melhor a partir do momento em que aliamos a teoria com a prática.

Produção didático-pedagógica
Título: Herbário, um recurso didático para o ensino da botânica.
Tema: HERBARIO
Palavras-chave: recurso didático. Ciências. botânica. herbário escolar
Resumo: Este projeto será desenvolvido com alunos do ensino fundamental,
séries finais, do Colégio Estadual Duque de Caxias-EFM. O objetivo do projeto
é desenvolver um recurso didático para trabalhar de forma concreta o conteúdo
plantas e, por meio desse recurso, realizar atividades que contribuam para o
aprendizado da botânica no ensino fundamental. Como recurso didático, para
essa finalidade, pensamos no Herbário. Mas afinal o que é um Herbário? Um
Herbário é uma coleção de plantas, desidratadas, identificadas e costuradas em
papel manteiga, guardadas em pastas ou arquivos para serem utilizadas como
material de estudo. Sendo assim, ele se torna não somente um mero recurso

didático, mas também um rico material para todas as áreas de ciências que
utiliza os vegetais como seu objeto de pesquisa e estudo.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA CARMEN IRANZO
ORIENTADOR: Juliana Vanessa Colombo Martins Perles
IES: UEM
Artigo
Título: A poluição sonora no ambiente escolar como ferramenta de estudos e
conscientização
Tema: Poluição sonora
Palavras-chave:

Poluição sonora; Baixo rendimento de aprendizagem;

Pedagogia Histórico Crítica; Escola pública; Cultura do silêncio
Resumo: O Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira, situado no bairro Requião,
região periférica, zona urbana em Maringá, apresenta graves problemas de
poluição sonora. Acredita-se que o fenômeno seja uma das causas do grande
número de atestados e licenças médica de professores e funcionários; dados
obtidos junto a secretaria demonstraram: 1 professora readaptada, 4 professoras
em disfunção, e a concessão 205 atestados e 20 licenças, no período de janeiro
a de junho de 2012. Acredita-se também que o fenômeno deve influenciar
negativamente sobre a aprendizagem, pois apresentou na última avaliação do
IDEB, nota 3,5. Portanto, procurou utilizar-se do fenômeno da “poluição sonora”,
como ferramenta

de

estudos,

visando

possibilitar

condições

para

a

aprendizagem de conceitos científicos correlacionados com o tema, e também a
conscientização para uma mudança de comportamento. O projeto norteou-se
pela Pedagogia Histórico Crítica dos Conteúdos envolvendo diversas ações
divididas em etapas, de acordo com os seus objetivos. Mesmo com resistência
e dificuldades com a metodologia por parte dos alunos, obteve-se resultados
significativos, sendo um deles, o excelente trabalho em que os alunos atuaram
como “agentes disseminadores” da “cultura do silêncio”, junto às demais turmas.
As hipóteses levantadas sobre o fenômeno da poluição sonora como um dos
fatores causadores do adoecimento dos profissionais e do baixo rendimento da
aprendizagem foram confirmadas, em pesquisas realizadas com os sujeitos

envolvidos. Dessa forma se não houver o desenvolvimento de políticas públicas
de combate e ou prevenção da problemática, as Escolas Públicas que
vivenciam-na, continuarão enfrentando um sério obstáculo para o cumprimento
da sua função social.

Produção didático-pedagógica
Título: A poluição Sonora no Ambiente Escolar como Ferramenta de Estudos e
Conscientização
Tema: Poluição Sonora
Palavras-chave: Poluição sonora; saúde; aprendizagem.
Resumo: A proposta dessa Unidade Didática é contemplar os objetivos
propostos

no

Projeto

de

Intervenção

Pedagógica

do

Programa

de

Desenvolvimento Educacional, que tem como título “A poluição sonora no
ambiente escolar como ferramenta de estudos e conscientização”, que deverá
ser aplicado em uma das turmas do nono ano do Ensino Fundamental do colégio
estadual Tânia Varella Ferreira, pertencente ao Município e Núcleo Regional de
Educação de Maringá, situado no bairro Requião, região periférica da zona
urbana do Município de Maringá, e apresenta sérios problemas de poluição
sonora em determinados períodos e muitas vezes durante os horários de aula.
As ações propostas objetivam minimizar essa problemática, fundamentam-se na
Pedagogia Histórico Crítica e Histórico Cultural, e se iniciam com a aplicação da
avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos e prossegue com a mediação
do professor, envolvendo o tema e conteúdos correlacionados através de
atividades diversificadas: filmes, palestras, seminários, gincanas, passeios,
pesquisas e a formação de um coral. O objetivo da intervenção é contribuir para
melhorar as condições de trabalho dos sujeitos envolvidos com o contexto, e a
melhoria do rendimento da aprendizagem, não só na disciplina de Ciências mas
nas demais disciplinas também.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA SUSUKI SIMOES
ORIENTADOR: Wagner Jose Martins Paiva
IES: UEL

Artigo
Título: Dinâmica de uma população de minhocas, durante o processo de
vermicompostagem, submetidas a vários resíduos
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências
Palavras-chave: Húmus;Investigação científica;vermicompostagem
Resumo: A vida presente exige cada vez mais conhecimentos dos cidadãos e
é através da escola que a população obtém acesso ao saber. E este só se
adquire, com pesquisas, leituras e atividades experimentais, cujos objetivos é a
observação seguida da demonstração ou da manipulação, Assim a escola
precisa reavaliar seu ensino, pois a atividade experimental ocupa um lugar cada
vez menor no cotidiano do cidadão, sendo necessário que o seu cognitivo seja
essencial para o desenvolvimento do cidadão, porque oportuniza ao estudante
expor suas emoções possibilitando a ele uma melhor compreensão do mundo
através de observações e comparações além de desenvolver seu senso crítico
e despertar sua criatividade.

Produção didático-pedagógica
Título: Dinâmica de uma população de minhocas, durante o processo de
vermicompostagem submetidas a vários resíduos
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: “Húmus”; Investigação científica”; “Vermicompostagem.”
Resumo: Esse projeto proporcionará oportunidades de despertar e mostrar
para o conhecimento experimental dos problemas sócio ambiental. Com a
incorporação dos temas transversais de modo a facilitar a compreensão da
realidade, será realizado à construção de quatro canteiros de resíduos orgânicos
com Lixão (aterro sanitário), lodo (tratamento de água), sobras de alimento e
restos de vegetais. Produzir húmus através do aproveitamento dos mesmos com
a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável, promovendo
discussões teorico/prática,demonstrando a importância da minhoca para o solo
e a sua relação com o meio ambiental. Promover o incentivo a investigação
científica,conhecer a anatomia e fisiologia da minhoca, proporcionar o uso da
imaginação na observação e desenvolver o pensamento reflexivo através da
interpretação dos experimentos.

As perspectivas de minimizar o impacto causado pela má destinação dos
referidos resíduos através da compostagem com a utilização de sistemas
biológicos. Nos estudos dos seres vivos a observação do ambiente natural, com
a introdução das minhocas no composto temos a vermicompostagem, através
da população de minhocas poderão observar a natalidade/mortalidade/imigração
e emigração. Possam experimentar situações da problemática sócio ambiental
e refletido de forma positiva ou negativa sobre eles para assim formar uma visão
coesa e possam realizar ações equilibradas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA ELENA MARQUES DA COSTA
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL
Artigo
Título: Sociologia da Ciência como eixo norteador para a Educação Ambiental
Tema: Sociologia da Ciência como eixo norteador para a Educação Ambiental
Palavras-chave: Reciclagem; Consumo; Teoria da Aprendizagem Significativa;
Representação multimodal.
Resumo: O presente artigo teve como objetivo subsidiar a implementação de
atividades de reflexão e análise dos temas Lixo, Consumo e Desperdício no
Ensino Fundamental. O foco do trabalho envolveu a relação entre ambiente,
consumo e reaproveitamento de materiais, com o intuito de despertar o senso
crítico sobre tais questões para que alunos, professores e membros da
comunidade atuassem como agentes transformadores. A metodologia proposta
teve como base os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa e da
Representação Multimodal. Por isso o ponto de partida para cada atividade
foram os conhecimentos prévios dos alunos. Além disso, foram partilhados com
os alunos participantes do projeto diferentes modos de representação conceitual,
como a imagética (vídeos e desenhos), a verbal-escrita (produção textual) e
verbal-oral (apresentação de seminários e discussão). Observou-se que
atividades propostas puderam ser trabalhadas de forma interdisciplinar e
contextualizada, considerando as questões reflexivas sobre a necessidade de
preservação do meio ambiente e a importância da reciclagem de lixo.

Produção didático-pedagógica
Título: LIXO, DESPERDÍCIO E CONSUMO” NO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Sociologia da Ciência como eixo norteador para a Educação Ambiental
Palavras-chave: “Lixo”; “Desperdício”; “Consumismo”.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico tem como objetivo trazer subsídios
para a realização de atividades que envolvam a reflexão e análise dos temas
lixo, consumo e desperdício no Ensino Fundamental. O foco do trabalho envolve
a relação entre ambiente, consumo e reaproveitamento de materiais, com o
intuito de despertar o senso crítico sobre tais questões para que alunos,
professores e membros da comunidade tornem-se agentes transformadores. A
metodologia proposta tem como base os princípios da Teoria da Aprendizagem
Significativa e da Representação Multimodal. Por isso o ponto de partida para
cada atividade serão os conhecimentos prévios dos alunos, considerando que
estes são os principais elementos na construção de um conceito novo
(AUSUBEL, 1968). Além disso, serão partilhados com o aprendiz diferentes
modos de representação conceitual, como a imagética (vídeos sobre o tema), a
verbal-escrita (produção textual a partir de pesquisa bibliográfica) e verbal-oral
(apresentação de seminários e discussão) durante as estratégias.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA FERNANDA DIAS SANTOS
ORIENTADOR: Carlos Eduardo Rocha Garcia
IES: UFPR
Artigo
Título: Prevenção da obesidade em adolescentes: Intervenção pedagógica
transdisciplinar
Tema: Ciências/Obesidade
Palavras-chave: Obesidade; prevenção; transdisciplinaridade
Resumo: Este trabalho teve por objetivo sensibilizar professores do ensino
médio quanto à prevenção da obesidade em adolescentes por meio de uma
intervenção pedagógica transdisciplinar. O estudo analisou e estimulou o

trabalho dos professores em relação à prevenção da obesidade em
adolescentes da Escola Estadual Aline Picheth, localizada em Curitiba-Pr.
Constitui-se imprescindível, neste processo a transdisciplinaridade, pela
compreensão que a integração de saberes, transcendendo a estrutura unidades
disciplinares, constitui uma ferramenta singular agregadora de conhecimentos e
facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. A prevenção da obesidade é
uma questão de saúde pública e, além de um importante tema para agregar
diferentes abordagens docentes, impacta a vida de estudantes no presente e na
qualidade de vida futura. Os professores que participaram do projeto pertenciam
às áreas de Português, Ciências, Geografia, História,Inglês, Educação física.
Pode ser observado que apenas um professor trabalha a prevenção da
obesidade de forma específica, porém, a grande maioria (93%) em algum
momento da disciplina. Isto reforça a necessidade de trabalhar a prevenção da
obesidade em adolescentes de forma transdisciplinar. Foi aplicado um
instrumento diagnóstico e se verificou a necessidade de desenvolver entre os
docentes, além de inserir no plano anual de ensino, conteúdos relacionados ao
conceito de obesidade, prevalência, complicações, fatores psicossociais e
prevenção por meio da alimentação saudável e atividade física. Posteriormente,
o estudo experimentou a prevenção da obesidade por meio da abordagem
transdisciplinar, envolvendo alunos e professores, pautando o problema nos
transtornos decorrentes e na importância da alimentação saudável e atividade
física.

Produção didático-pedagógica
Título: Prevenção da obesidade em adolescentes: intervenção transdiciplinar
Tema: Ciências - obesidade
Palavras-chave: Obesidade; prevenção; transdisciplinaridade
Resumo: A obesidade é um dos principais transtornos à saúde da sociedade
moderna. Durante a adolescência a prevenção da obesidade adquire
importância ainda maior, pois, trata-se um período onde há construção dos
hábitos alimentares e diante das inúmeras inseguranças que acompanham esta
fase da vida.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA INEZ DE MEDEIROS LIMA
ORIENTADOR: MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: HORTA ORGÂNICA: Promoção e inclusão de alimentos saudáveis na
merenda escolar do Colégio Estadual Lourdes Alves Melo E.F.M.
Tema: Observação, organização, execução e construção de uma horta orgânica
no espaço escolar.
Palavras-chave: Nutrição; Compostagem; Construção Coletiva, Alimentação.
Resumo:

Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de Educação do
Estado do Paraná O principal objetivo desse projeto foi sensibilizar e
conscientizar os alunos sobre a necessidade de adoção de hábitos alimentares
saudáveis, enfatizando a importância do envolvimento de todos os integrantes
do grupo responsáveis pela construção de uma horta orgânica no espaço
escolar. Além da construção da horta, foram discutidos e problematizados em
sala de aula os conceitos teóricos através de leituras temáticas, apresentação
de vídeos abordando alimentação e saúde, confecção de materiais educativos
como cartazes, recortes, colagens e montagens de quebra cabeças ilustrados
com hortaliças e legumes, atividades lúdicas, construção de caça palavras e
cruzadinhas, jogo de dominó com palavras e figuras, jogo da memória, jogo de
dominó, criação de personagens (espantalhos), pesquisas e construção de
receitas e oficinas culinárias com a utilização dos alimentos produzidos e
colhidos na horta pelos alunos, produção de textos, atividades experimentais no
laboratório de ciências e posteriormente a observação, organização, execução
e construção de uma horta orgânica no espaço escolar com intuito de inserir
alimentos saudáveis ao cardápio, complementando a merenda escolar,
despertando nos alunos o gosto pelos alimentos cultivados, a adoção de hábitos
alimentares saudáveis e o interesse no cuidado com o meio ambiente,
elaborando na escola um espaço produtivo, auxiliando-o na reflexão e a inserção
dos alimentos nutritivos no seu dia a dia e na promoção e qualidade de vida e
saúde.

Produção didático-pedagógica
Título: HORTA ORGÂNICA: A promoção e inclusão de alimentos saudáveis na
merenda escolar do Colégio Estadual Lourdes Alves Melo E.F.M
Tema: Observação, organização, execução e construção de uma horta orgânica
no espaço escolar
Palavras-chave: horta orgânica;nutrição;compostagem;construção coletiva
Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida para o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do
Estado do Paraná com o objetivo de sensibilizar e conscientizar os alunos sobre
a adoção de hábitos alimentares saudáveis com o envolvimento de todos os
integrantes do grupo responsáveis pela construção da horta orgânica no espaço
escolar. Espera-se que a construção da horta possa interferir e ajudar também
na economia familiar influenciando a vida dos alunos na escola e fora da sala de
aula utilizando a construção da horta e inserindo hortaliças na dieta da família,
uma vez que a saúde e a higiene são indispensáveis na vida dos alunos e de
sua família. A escola exercita a construção de formação do caráter e ética do
educando no processo a qual ele está inserido, com respeito à vida, ao meio
ambiente, a liberdade de expressão, a alimentação correta, com formação de
boas qualidades, proporcionando vida digna a si e aos outros, criando
comunidades sustentáveis com relação ao uso de alimentos ecologicamente
corretos, permitindo assim a transmissão dos conhecimentos adquiridos bem
como a construção de hortas caseiras, com boa estrutura, para ser fonte de
produção de verduras e legumes frescos sem agrotóxicos e de baixo custo,
complementando a sua alimentação na escola ou em sua casa juntamente com
a sua família.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA IZABEL GASPAR PIRES
ORIENTADOR: Marcia Regina Royer
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo

Título: Recuperação Ambiental da Nascente do Córrego São Miguel - Santo
Antonio do Caiuá PR
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Recuperação; Nascente; Conservação; Degradação;
Resumo:

No curso do processo de desenvolvimento, a água sempre

desempenhou uma função essencial e, atualmente, ela tem servido para
diversos fins do consumo humano. A recuperação e a manutenção da boa
qualidade e da vazão dos mananciais é uma meta a ser cumprida em nível de
interesse público. Sendo urgente a necessidade de se conter os desperdícios a
contaminação e a poluição da água que já ameaça a sobrevivência das gerações
futuras. Nas últimas décadas o Brasil passou por um processo de
desenvolvimento sem um planejamento adequado, que resultou em alguns
prejuízos para a gestão sustentável das futuras gerações, pois, ocorreu e está
ocorrendo uma destruição dos recursos naturais, levando em consideração a
destruição dos mananciais de água potável e principalmente das nascentes.
Assim, identificando o objeto de estudo, a nascente; diagnosticaremos a sua
situação, gerando informações que servirão de referência para o sistema de
gerenciamento deste recurso hídrico. Envolvendo as comunidades do entorno
no

processo

de

gestão;

conscientizando-os

através

de

intervenção

socioambiental para a proteção do manancial. Precisamos promover a melhoria
da qualidade e vazão dos recursos hídricos por meio de ações de recuperação
e conservação da nascente do córrego São Miguel em Santo Antônio do CaiuáPR.

Produção didático-pedagógica
Título: Recuperação Ambiental da Nascente do Córrego São Miguel - Santo
Antonio do Caiuá - PR
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: recuperação; nascente; conservação; degradação
Resumo: No curso do processo de desenvolvimento, a água sempre
desempenhou uma função essencial e, atualmente, ela tem servido para
diversos fins do consumo humano. A recuperação e a manutenção da boa
qualidade e da vazão dos mananciais é uma meta a ser cumprida em nível de
interesse público. Sendo urgente a necessidade de se conter os desperdícios a

contaminação e a poluição da água que já ameaça a sobrevivência das gerações
futuras. Nas últimas décadas o Brasil passou por um processo de
desenvolvimento sem um planejamento adequado, que resultou em alguns
prejuízos para a gestão sustentável das futuras gerações, pois, ocorreu e está
ocorrendo uma destruição dos recursos naturais, levando em consideração a
destruição dos mananciais de água potável e principalmente das nascentes.
Assim, identificando o objeto de estudo, a nascente; diagnosticaremos a sua
situação, gerando informações que servirão de referência para o sistema de
gerenciamento deste recurso hídrico. Envolvendo as comunidades do entorno
no

processo

de

gestão;

conscientizando-os

através

de

intervenção

socioambiental para a proteção do manancial. Precisamos promover a melhoria
da qualidade e vazão dos recursos hídricos por meio de ações de recuperação
e conservação da nascente do córrego São Miguel em Santo Antônio do CaiuáPR.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIA SUDA HIRABARA
ORIENTADOR: Jose Ricardo Penteado Falco
IES: UEM
Artigo
Título: Formando valores para os cuidados pessoais e ambientais
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no Ensino de Ciências e a produção
de recursos didáticos
Palavras-chave: Meio Ambiente; Saúde; Práticas Pedagógicas.
Resumo:

Este trabalho foi realizado no Colégio Estadual Dom Bosco do

município de Mariluz/PR, e objetivou desenvolver nos alunos comportamentos
básicos de responsabilidade, ética e cidadania, através da valorização de
atitudes

e

comportamentos

favoráveis

à

saúde,

desenvolvendo

a

responsabilidade com o cuidado do corpo e o espaço onde habita. Desse modo,
procurou-se desenvolver um trabalho permeado por teoria e prática com a
intenção de gerar reflexão, objetivando mudanças de comportamentos sobre
atitudes simples, que muitas vezes nos passam despercebidas e, que por serem
tão cotidianas, acabamos não dando muita importância e esse comportamento
pode levar a consequências catastróficas para nossa saúde e para meio em que

vivemos. Assim sendo, gestos simples podem fazer a diferença quando se trata
de meio ambiente e saúde. A aplicação do projeto ocorreu em 32 horas-aulas
com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento desse
trabalho, foi elaborada a Unidade Didático Pedagógica na qual foram
apresentadas atividades e sugestões para o trabalho com as temáticas.
Metodologicamente,

o

trabalho

consistiu

em

leituras

variadas

para

embasamento teórico, baseado nas discussões de QUINTAS (2006), BRESSAN
(2008), SANTOS (2009), Diretrizes Curriculares de Ciências (2008), dentre
outros. Das atividades realizadas com os alunos, obteve-se como resultados
iniciativas para a conservação e limpeza do ambiente escolar e cuidados básicos
de higiene.

Produção didático-pedagógica
Título: FORMANDO VALORES PARA OS CUIDADOS PESSOAIS E
AMBIENTAIS
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no Ensino de Ciências e a produção
de recursos didáticos
Palavras-chave: Meio Ambiente; Saúde; Práticas Pedagógicas.
Resumo: Este trabalho foi produzido para gerar reflexão, objetivando mudanças
de comportamentos sobre atitudes simples, que muitas vezes nos passam
despercebidas por serem tão cotidianas, acabamos não dando muita
importância e esse comportamento pode levar a consequências catastróficas
para nossa saúde e para meio em que vivemos. Assim sendo, gestos simples
podem fazer a diferença quando se trata de meio ambiente e saúde. Portanto o
Projeto Formando Valores para os cuidados pessoais e ambientais nos direciona
aos cuidados pessoais de higiene e para a preservação e cuidados com o meio
ambiente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARINEIDE CICMANEC
ORIENTADOR: Lucila Akiko Nagashima
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo

Título: A escola como agente intervencionista na implementação
Tema: Obesidade na infância e adolescência.
Palavras-chave: Obesidade; infância; adolescência
Resumo: Uma realidade paradoxal tem se revelado nos dias de hoje no que se
refere ao ato de se alimentar. Enquanto, pessoas ainda sofrem pela falta de
alimentação, vivenciando a desnutrição, devido à carência de nutrientes básicos,
outros são vítimas da obesidade causada pela superalimentação. A obesidade
vem sendo considerada um grande problema de saúde pública das sociedades
desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo contemporâneo, sua
prevalência vem aumentando de maneira expressiva em todo o mundo, fato que
motivou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a qualificar tal situação como
epidemia. Esse aumento ocorreu em todas as faixas etárias, tanto nos países
desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. O aumento da incidência
da obesidade é um fato bastante preocupante, principalmente em se tratando da
sua ocorrência na infância e adolescência, uma vez que pode desencadear uma
série de alterações no organismo, tais como: fisiológicas, bioquímicas,
metabólicas, anatômicas, além de alterações psicológicas e sociais. A influência
dos meios de comunicação principalmente a televisão, ao veicularem
propagandas de alimentos industrializados fazem com que hábitos alimentares
inadequados sejam estabelecidos, o que vem colaborando de forma expressiva
para o aumento da obesidade em crianças e adolescentes, pois este público se
mostra muito susceptível às informações repassadas através deste meio de
comunicação. Pesquisa realizada em Colégio do interior do Paraná demonstrou
que mesmo em pequenas cidades a incidência da obesidade ocorre visto que de
30 alunos pesquisados, 16% apresentaram distúrbios alimentares como
sobrepeso e/ou obesidade.

Produção didático-pedagógica
Título: A escola como agente intervencionista na implementação
Tema: Obesidade na infância e adolescência
Palavras-chave: Obesidade; infância; adolescência

Resumo: Uma realidade paradoxal tem se revelado nos dias de hoje no que se
refere ao ato de se alimentar. Enquanto, pessoas ainda sofrem pela falta de
alimentação, vivenciando a desnutrição, devido à carência de nutrientes básicos,
outros, são vítimas da obesidade causada pela superalimentação. A obesidade
vem sendo considerada um grande problema de saúde pública das sociedades
desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo contemporâneo, sua
prevalência vem aumentando de maneira expressiva em todo o mundo, fato que
motivou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a qualificar tal situação como
epidemia. Esse aumento ocorreu em todas as faixas etárias, tanto nos países
desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. O aumento da incidência
da obesidade é um fato bastante preocupante, principalmente em se tratando da
sua ocorrência na infância e adolescência uma vez que pode desencadear uma
série de alterações no organismo, tais como: fisiológicas, bioquímicas,
metabólicas, anatômicas, além de alterações psicológicas e sociais. Também
pode apresentar como agravante a possibilidade de sua manutenção na vida
adulta. A crescente epidemia da obesidade reflete mudanças profundas na
sociedade e nos padrões comportamentais ao longo das últimas décadas. O
balanço energético é determinado pela ingestão de calorias e pela atividade
física. Mudanças sociais e a transição nutricional impulsionam essa epidemia.
Fatores contextuais também contribuem para esse aumento, como crescimento
econômico, modernização, urbanização e globalização do mercado de
alimentos. Diante disso, cabe a escola contribuir para que esta situação se
reverta, através de ações que contribuam para a conscientização dos estudantes
a respeito da importância de se desenvolver alimentação saudável.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARINEUSA LOBO TRABAQUINI
ORIENTADOR: Viviane Sandra Alves
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O PROFESSOR PDE COMO MEDIADOR NO USO DE TECNOLOGIAS
NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Aulas práticas; Laboratório
Resumo: Existem hoje disponíveis nas escolas vários recursos didáticos que
podem auxiliar o professor no andamento de suas disciplinas, principalmente do
professor de Ciências. No entanto, após aplicação de questionário, observou-se
que poucos professores lançam mão desses recursos, e o uso reduzido segundo
eles, se deve à dificuldades como a falta de conhecimento, e treinamentos
tecnológicos para manuseio dos equipamentos. Sendo assim, o objetivo deste
trabalho, foi o aperfeiçoamento do professor PDE, a fim de adquirir
conhecimentos sobre as tecnologias disponíveis para uso dos equipamentos
disponíveis na sua escola (computadores, TV pendrive, microscópio) através de
fundamentação teórica e cursos de capacitação prática, e posteriormente, a
realização de oficinas para repassar esses conhecimentos aos demais
profissionais da educação na área de Ciências, através de subsídios formativos,
levando

em

conta

as

novidades

disponíveis,

buscando

atender

às

transformações de modo criativo e crítico, introduzindo-as na escola e no dia-adia dos professores através de intervenção pedagógica. Para tanto, o professor
PDE participou de cursos de formação, oficinas e cursos, e com base nesta
formação, elaborou um caderno temático contendo atividades e proposições de
formação, que foram repassadas através de oficinas aos demais professores da
área de Ciências. Ao final do trabalhos, os professores responderam a
questionário, através do qual foi possível avaliar se objetivos foram ou não
alcançados.

Produção didático-pedagógica
Título: Uso de tecnologias no Ensino de Ciências
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Palavras-chave: Tecnologias, computador, microscópio.
Resumo: Este caderno temático: “Uso de Tecnologias no Ensino de Ciências”
tem como objetivo principal, repassar aos professores da área de ciências do
Colégio Estadual Stella Maris no município de Andirá, PR, os conhecimentos
adquiridos sobre as tecnologias disponíveis, buscando demonstrá-las de modo
criativo e crítico, bem como introduzi-lo no dia-a-dia dos professores. As
atividades a serem desenvolvidas serão compostas de oficinas onde serão
trabalhados os conteúdos relacionados às tecnologias disponíveis.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARIO JELSON LOURENCO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: Francismar Formentao
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências
Tema: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA TRABALHAR CONTEÚDOS
SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL COM ALUNOS INCLUSOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Palavras-chave: Inclusão; Sexualidade; Adolescência.
Resumo: Historicamente muitos indivíduos foram excluídos do convívio social.
Marginalizados pelo preconceito não gozaram dos privilégios como outros
cidadãos considerados normais. Nas últimas décadas, movimentos sociais de
lutas contra a segregação das chamadas minorias resultou no processo de
inclusão social. Entre os movimentos sociais foi articulada a inclusão
educacional. Apresentamos neste artigo um breve histórico sobre o processo de
inclusão educacional nas escolas públicas, além de apontar para a necessidade
de discutir sobre sexualidade com alunos adolescentes inclusos nas turmas
comuns do ensino fundamental regular. Facilitar o aprendizado, despertar a
curiosidade e a busca por respostas cientificamente elaboradas, enriquecer o
conhecimento empírico, além de quebrar o tabu de que “não se pode falar sobre
sexo” na escola; são objetivos do nosso trabalho. Assim, elaboramos uma
proposta de atividade para trabalhar com alunos inclusos conteúdos sobre
educação sexual. As dificuldades são reveladas das mais diversas formas:
físicas, sensoriais, neurológicas e intelectuais. Estas dificuldades podem ser
amenizadas ou superadas, quando o professor adapta ou cria recursos que
facilitem o processo de apreensão dos conhecimentos, valorizando as diferenças
e dando ênfase em um ensino que dialogicamente inclui o Outro (o aluno).

Produção didático-pedagógica
Título: Uma proposta de atividades para trabalhar conteúdos sobre educação
sexual com alunos incluídos no sétimo e oitavo anos do ensino fundamental
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências

Palavras-chave: Inclusão; Adolescência; Sexualidade.
Resumo: Este material contém atividades referentes ao sistema reprodutor
humano, gravidez, anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis e,
adolescência. Nosso propósito é facilitar o aprendizado, além de despertar nos
alunos a curiosidade e a busca por respostas cientificamente elaboradas, que
irão acrescentar ou enriquecer seu conhecimento empírico, além de quebrar o
tabu de que “não se pode falar sobre sexo”

na escola ou na família,

proporcionando também a liberdade para o diálogo que envolve a sexualidade
como um conjunto de sentimentos e ações intrínsecos do ser humano.
Atualmente, nos deparamos com o processo de inclusão social e também com
a proposta de inclusão educacional. Buscando a inclusão educacional, nos
propomos a executar estas atividades, desenvolvendo e aplicando recursos
pedagógicos simples que contribuam com o processo de aprendizagem dos
alunos incluídos por apresentarem deficiência, transtornos ou dificuldades de
aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARISTELA FERNANDES DALLABONA
ORIENTADOR: KATIA ELISA PRUS PINHO
IES: UTFPR
Artigo
Título:

UMA PROPOSTA PARA CONSTRUIR E CONSOLIDAR O TEMA

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA MEDIADA POR TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências.
Palavras-chave:

Sistema

Reprodutor;

Sexualidade

na

Adolescência;

Tecnologia de Informação e Comunicação.
Resumo: O artigo teve como objetivo demonstrar a importância do professor
buscar metodologias e ferramentas, que contribuam para uma aprendizagem
significativa da temática Sexualidade na Adolescência. Este estudo ocorreu
durante o desenvolvimento do Projeto de Intervenção realizado no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) e de sua implementação no Colégio
Estadual Tenente Sprenger, em Pinhais (PR), a partir do 1º semestre do ano de
2013. No decorrer das atividades, as Tecnologias de Informação e Comunicação

(TIC) foram utilizadas, como uma das ferramentas para mediar o processo
ensino-aprendizagem. Utilizou-se neste estudo a metodologia da pesquisa-ação,
aplicando-se um questionário com 15 perguntas sobre o assunto. Em relação
aos resultados foi possível constatar através das respostas que a escola é o
espaço onde os alunos preferem discutir o tema e a forma de abordagem mais
atrativa para os estudantes é a mediada por TIC. Nas considerações finais,
descreve-se a necessidade do docente participar constantemente de cursos de
formação continuada para obter o domínio das ferramentas tecnológicas e sentirse mais seguro para utilizá-las.

Produção didático-pedagógica
Título: UMA PROPOSTA PARA CONSTRUIR E CONSOLIDAR O TEMA
SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA MEDIADA POR TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências.
Palavras-chave: Sistema Reprodutor Humano; Sexualidade na Adolescência;
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Resumo: Dentro do conteúdo de Ciências, Sistema Reprodutor Humano, a
temática Sexualidade na Adolescência é um dos assuntos mais discutidos e
estudados nas últimas décadas. A adolescência é uma fase de transição da
infância para a idade adulta e envolve transformações biopsicossociais e nesta
fase da vida os adolescentes são vulneráveis às situações que poderão
comprometer seu futuro e sua saúde. Acrescenta-se ainda, que muitos pais não
se sentem à vontade para falar sobre assuntos relacionados ao universo da
adolescência como: homossexualismo, o comportamento “ficar”, gravidez não
planejada, DST/AIDS, masturbação, aborto entre outros. Contextualizada a
problematização, esta proposta didática visa desenvolver atividades onde serão
utilizados recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), para
mediar o processo ensino–aprendizagem do conteúdo Sistema Reprodutor
Humano e os temas que envolvem a sexualidade na adolescência: DST/Aids,
gravidez na adolescência, métodos contraceptivos. Ao desenvolver os
conteúdos serão abordados os temas aborto, homossexualismo, a Síndrome da
Adolescência Normal, entre outros; focando numa aprendizagem significativa na
construção

da

identidade,

conscientização

da

responsabilidade

e

as

conseqüências das ações do presente para o futuro. O público alvo são os
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARLENE ALEXANDRE SERENINI
ORIENTADOR: Celso Joao Rubin Filho
IES: UEM
Artigo
Título: POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: AS CONSEQUÊNCIAS DA QUEIMA DA
PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR NA SAÚDE E NO AMBIENTE
Tema: Ciências/Biologia
Palavras-chave: Poluição atmosférica; Meio ambiente; Cana-de-açúcar.
Resumo: Na atualidade muito se tem discutido sobre os problemas ambientais,
principalmente a poluição do ar, devido os prejuízos ocasionados. Este trabalho
baseou-se em um levantamento bibliográfico e pesquisas de campo sobre os
efeitos da poluição do ar relacionados às queimadas em canaviais e suas
consequências sobre o homem e o ambiente. Com esses dados foram realizadas
palestras com os alunos, pais de alunos e sociedade, passeata ecológica e
exposição de folders com a finalidade de conscientizar a todos quanto aos
problemas relacionados às queimadas. Ao propiciarmos a leitura de textos sobre
o tema em questão, como músicas e recursos que tratam de poluição, a intenção
foi de promover mudanças conceituais nos alunos. Neste intuito, os mesmos
estudaram textos referentes à poluição atmosférica, se apropriando dos recursos
propostos onde o estudo se tornou interessante. Enfim, o trabalho envolveu a
escolha do tema, da revisão bibliográfica, a pesquisa de campo, a seleção dos
entrevistados, análises e interpretação dos dados. A escolha do tema baseouse na preocupação com certa quantidade de alunos faltarem às aulas, cuja
justificativa eram os problemas respiratórios, irritação nos olhos, causados pela
poluição do ar em época da queima dos canaviais nesta época do ano.

Produção didático-pedagógica
Título: POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: AS CONSEQUÊNCIAS DA QUEIMA DA
PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR NA SAÚDE E NO AMBIENTE

Tema: Poluição Atmosférica
Palavras-chave: Poluição atmosférica; Meio ambiente; Cana-de-açúcar
Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever o conhecimento que os alunos
do sexto ano do Colégio Estadual Pedro Fecchio, pais de alunos e populares
tem em relação à poluição atmosférica, com o intuito de proporcionar
informações sobre a importância de conhecer sobre os problemas causados pela
queima da palha da cana-de-açúcar, demonstrando o quanto é essencial que
empresas, onde empregadores, empregados e pessoas afins possam
conscientizar-se e ter senso de responsabilidade com relação ao meio ambiente,
visto que este é indispensável para a sobrevivência humana. A pesquisa é do
tipo transversal, descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa, pois num
primeiro momento houve o estudo para esclarecimento e compreensão do
conteúdo e depois foi aplicado um questionário para diagnóstico a respeito do
conhecimento sobre o tema. Enfim, se manifesta um trabalho interessante e
esclarecedor na medida em que demonstra a importância de empresas de
grande e pequeno porte compreender a responsabilidade de trabalhar em prol
do meio ambiente, mas, sobretudo do conhecimento que esses alunos, pais de
alunos e populares em questão têm sobre o assunto.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARLENE TEREZINHA BARBOSA RICKLI
ORIENTADOR: Marcelo Machado Ferro
IES: UEPG
Artigo
Título: Sensibilização de alunos do oitavo ano de um Colégio do Estado do
Paraná sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas
Tema: O uso indevido de drogas lícitas/Alcoolismo
Palavras-chave: droga; álcool; adolescentes.
Resumo: Hoje em dia é muito comum observar adolescentes ingerido álcool na
companhia dos amigos e em diferentes lugares, a embriaguez é uma situação
normal entre os jovens. A falta de fiscalização adequada e a disponibilidade para
a venda de bebidas alcoólicas tornam muito fácil a compra dessa droga por
menores de 18 anos. Essas constatações nos levam afirmar que os

adolescentes ainda não têm o conhecimento necessário a respeito dos
malefícios do álcool no organismo humano e sua repercussão na vida social do
indivíduo. Dessa compreensão é que se propõe uma intervenção pedagógica
focada em sensibilizar os alunos do 7º e 8º anos de uma escola pública,
localizada no município de Reserva/PR, sobre as consequências que o álcool
provoca no organismo humano. Foram promovidos momentos em que os
adolescentes pudessem se reunir com pessoas capacitadas para discutir com
eles sobre as consequências do uso abusivo das drogas lícitas. Propôs-se
desenvolver ações educativas na prevenção do uso de drogas entre
adolescentes, verificando os fatores de risco a eles relacionados. Tais ações
aconteceram por meio de palestras e seminários com diversos profissionais que
atuam na área da informação e prevenção do uso do álcool. Formaram-se
grupos de alunos multiplicadores de ações relativas à prevenção de uso de
álcool entre os jovens. Autores como Rang, Dale e Riter (2001), Alavarse e
Carvalho (2006), Cavalcante, Alves e Barroso (2008), Nicastri (2010), Gigliotti e
Bessa (2004), Duarte e Morihisa (2010) fundamentaram as discussões sobre a
temática em questão.

Produção didático-pedagógica
Título: Sensibilização de alunos do oitavo ano de um Colégio do Estado do
Paraná sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas
Tema: O uso indevido de drgas lícitas/Alcoolismo
Palavras-chave: droga, álcool, adolescentes.
Resumo: Estudos científicos revelam que os adolescentes, cada vez mais cedo,
têm ingerido álcool. Hoje em dia é muito comum observar adolescentes bebendo
na companhia dos amigos e em diferentes lugares, a embriaguez é uma situação
normal entre os jovens. A disponibilidade em estabelecimentos comerciais e a
falta de fiscalização adequada para a venda de bebidas alcoólicas torna-se muito
fácil a compra dessa droga por menores de 18 anos. Essas constatações nos
levam afirmar que os adolescentes ainda não têm o conhecimento necessário a
respeito dos malefícios do álcool no organismo humano e sua repercussão na
vida social do indivíduo. Dessa compreensão é que propomos uma intervenção
pedagógica focada em sensibilizar os alunos do 8º ano, de uma escola pública,
localizada no município de Reserva/PR, sobre as consequências que o álcool

provoca no organismo humano. Conscientes dessa problemática, objetivamos
promover momentos em que os adolescentes possam se reunir com pessoas
capacitadas para discutir com eles sobre as consequências do uso abusivo das
drogas lícitas, propomos, mais especificamente, desenvolver ações educativas
na prevenção do uso de drogas entre adolescentes, verificando os fatores de
risco a eles relacionados. Tais ações podem acontecer por meio de ciclos de
palestras e seminários com diversos profissionais que atuam na área da
informação e prevenção do uso do álcool e, como consequência formar grupos
de multiplicadores dentro do colégio de ações relativas à prevenção de uso de
álcool entre os jovens. Autores como Rang, Dale e Riter (2001), Alavarse e
Carvalho (2006), Cavalcante, Alves e Barroso (2008) fundamentarão as
discusões sobre a temática.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARLI APARECIDA RONCHI
ORIENTADOR: ADRIANA GALLEGO MARTINS
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: Comer...Comer...Comer...É o melhor para poder crescer?
Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências.
Palavras-chave:

Reeducação alimentar; Obesidade; Hábitos alimentares

saudáveis.
Resumo:

Crianças e jovens adotam os hábitos alimentares dos adultos,

transformando alimentação numa satisfação imediata, na maioria das vezes,
escolhidas apenas pelo paladar. A mídia incentiva o consumo de fastfood. Fator
preocupante, pois o consumo desses alimentos interfere na saúde e na
qualidade de vida dos adultos ou mesmo dos jovens. Segundo a OMS a
obesidade no século XXI deve ser encarada como epidemia.

Esse artigo

apresenta reflexões e resultados obtidos através da implementação (PDE) da
(SEED). E foi realizado no Colégio Estadual Reynaldo Massi– EFMP, na cidade
de Diamante do Norte-PR, com alunos do 8º ano do E. F., em 2013, na área de
Ciências, abordou o tema “Reeducação Alimentar”. O objetivo deste trabalho foi
proporcionar aos alunos e seus familiares conhecimentos sobre hábitos

alimentares saudáveis que podem evitar fatores de risco a saúde. As atividades
foram compostas por aplicação de questionários, realização de campanhas,
criação de propagandas e palestras com uma nutricionista. Foi constatado que
a alimentação ingerida pelos alunos necessitava de orientação, pois a maioria
dos participantes possuía hábitos alimentares inadequados. Praticavam um lazer
sedentário, realizando com maior frequência atividades no computador.
Verificou-se incidência de diversas doenças dos seus familiares relacionadas
com a obesidade. As atividades realizadas na apresentaram resultados positivos
na aprendizagem e importância da qualidade dos alimentos escolhidos pelos
alunos na alimentação diária. A participação da escola como conscientização
sobre hábitos alimentares saudáveis pode constituir-se como oportunidade
crucial para a redução das iniquidades em saúde e na melhoria da qualidade de
vida de crianças e adolescentes.

Produção didático-pedagógica
Título: Comer ... Comer ... é o melhor para poder crescer
Tema: Análise e produção de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências
Palavras-chave: reeducação alimentar; obesidade; hábitos alimentares.
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do
Paraná. O principal objetivo deste trabalho é proporcionar aos alunos e seus
familiares conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis que evitam
fatores de risco a saúde. Tem como tema a reeducação alimentar, pois é
importante conhecer as conseqüências e riscos que uma alimentação
desequilibrada pode trazer para o organismo, assim como identificar o valor
nutricional dos alimentos para ter uma alimentação balanceada. Para tanto, é
necessário avaliar até que ponto é saudável uma dieta baseada em alimentos
industrializados considerando sua praticidade e valor nutricional. Nos dias atuais
com a globalização do mercado de alimentos, crescimento econômico e
modernização geral impulsionam crianças, jovens e adultos, para uma epidemia
mundial, a obesidade. Ela surge com o desequilíbrio alimentar, onde há um
exagerado consumo de alimentos calóricos baixo gasto de calorias. A
metodologia do presente material didático é composta por aplicação de

questionários, realização de campanha, propaganda e palestras que ajudem os
alunos a fazer escolhas conscientes que afetem positivamente a sua vida adulta.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARLI TERESINHA FILUS
ORIENTADOR: Akemi Teramoto de Camargo
IES: UEPG
Artigo
Título: Alimentação Saudável: conhecer para saber escolher
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Formação de novos hábitos. Obesidade. Saúde.
Resumo:

Este

encaminhamentos

artigo

tem

a

finalidade

metodológicos,

de

proporcionando

contribuir
uma

com

novos

aprendizagem

significativa aos educandos, priorizando o tema alimentação saudável. Sendo a
escola um espaço privilegiado para a promoção da saúde, exerce um papel
fundamental na formação de hábitos e entre eles o da alimentação, e no entanto,
encontra-se muitas dificuldades em fazer com que crianças e adolescentes
adotem em seu cotidiano uma alimentação saudável. O presente trabalho foi
desenvolvido com alunos do 8º ano do Colégio Estadual Professor Nicolau
Hampf na cidade de Castro, tendo como objetivo principal incentivar hábitos de
alimentação saudável, promovendo a manutenção da saúde. Para a realização
do trabalho, utilizou-se de pesquisas, vídeos, imagens, textos, coleta de dados,
práticas para uma alimentação saudável e palestras. As estratégias utilizadas na
implementação do projeto auxiliaram os alunos para que se sensibilizem e
busquem incluir em sua dieta uma alimentação mais equilibrada e saudável,
percebendo a relação entre a mesma com a prevenção da obesidade e
consequentemente de outras doenças.

Produção didático-pedagógica
Título: Alimentação Saudável: conhecer para saber escolher
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Educação Alimentar; Alimentação Saudável; Saúde.

Resumo: Nos dias atuais, a alimentação das crianças e adolescentes está
passando por mudanças e a facilidade de acesso aos alimentos industrializados
e do tipo “fast-food” ajudam a modificar muito seus hábitos alimentares. Com
este material didático pretende-se levar aos educandos diferentes formas de
abordar a questão da alimentação, com o objetivo de proporcionar aos mesmos
uma nova percepção sobre o assunto, sensibilizando-os para a prática da
alimentação saudável como prevenção para muitas doenças.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MARY LEIA MESSIAS RICCI
ORIENTADOR: HENRIETTE ROSA DE OLIVEIRA EMILIO
IES: UEPG
Artigo
Título: Alimentação na Medida Certa
Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências
Palavras-chave: Obesidade na Adolescência. Nutrição do Adolescente
Resumo: A obesidade é considerada pela OMS (Organização Mundial de
Saúde) como uma doença multifatorial e epidêmica, constituindo-se um
problema de saúde pública. Ancorado nesta questão foi desenvolvido um Projeto
de Intervenção com alunos de 8º ano do Colégio Estadual Júlia Wanderley,
Município de Carambeí, intitulado Alimentação na Medida Certa. Este projeto
teve como principal objetivo despertar a atenção dos estudantes para o problema
da obesidade e estimular uma alimentação mais saudável e balanceada. O
desenvolvimento do projeto contou com diversas etapas, tais como:
apresentação da proposta, cálculo do IMC, confecção de diários alimentares e
palestras com profissionais da área de saúde. A partir dessas atividades foi
possível evidenciar o perfil dos alunos quanto ao peso corporal, sendo verificado
que principalmente entre os meninos (idade entre 12 e 14 anos) havia um
número significativo com sobrepeso e mesmo obesidade (17% dos meninos de
13 anos estavam na faixa de obesidade). Entre as meninas (idade entre 12 e 14
anos) foi verificado obesidade em 25% das meninas de 12 anos e sobrepeso em
50% das meninas com 13 anos de idade. Entretanto 100% das meninas na faixa
dos 14 anos apresentaram peso normal. O projeto também permitiu evidenciar

as práticas alimentares diárias dos alunos e possibilitou a transmissão de
informações importantes relacionadas à necessidade de mudanças de hábitos
alimentares e adoção de atitudes mais saudáveis. Esse projeto através das
atividades, discussões e palestras ampliaram o conhecimento dos alunos quanto
aos riscos da obesidade e as medidas eficazes para uma alimentação mais
saudável.

Produção didático-pedagógica
Título: ALIMENTAÇÃO NA MEDIDA CERTA
Tema: Obesidade na Adolescência
Palavras-chave: Hábitos alimentares, Obesidade na Adolescência, Nutrição do
Adolescente.
Resumo: A obesidade é caracterizada por excesso de peso corporal devido a
um nível tal que a saúde esteja comprometida. A inexistência de uma política de
prevenção a saúde faz com que transforme a cultura referente à alimentação
que é um problema de ordem mundial, devendo ser discutido entre pais e
professores. O objetivo desse trabalho é mostrar aos educandos que a má
alimentação pode acarretar ao seu desenvolvimento físico, doenças decorrentes
da obesidade.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: MICHELINE TAVARES PADUAN
ORIENTADOR: Gisele Maria de Andrade de Nobrega
IES: UEL
Artigo
Título: Drogas: cocaína, crack, êxtase um desafio à escolaridade no ensino
básico.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências: Drogas
Palavras-chave: cocaína; crack; êxtase; adolescentes.
Resumo:

Este estudo tem como finalidade analisar e refletir juntos aos

educandos de maneira a ampliar seus conhecimentos sobre a temática drogas.
A escola com seu papel formador têm a função de prevenir o uso de drogas, por
disponibilizar e promover ações educativas por meio de atividades pedagógicas

para que novos conhecimentos sejam adquiridos, sempre buscando o
envolvimento de toda a comunidade escolar. A adolescência é o período em que
os jovens estão mais susceptíveis ao uso de drogas, ocorrem mudanças
hormonais, psicológicas, biológicas e de personalidade, buscando sua
identidade social, o que podem influenciá-los a entrada no mundo das drogas. A
proposta foi discutir as drogas: cocaína, crack e êxtase de maneira à sensibilizalos e torná-los conscientes e autônomos para decidir sobre suas ações e suas
respectivas conseqüências, estimulando-os a autoestima e com o envolvimento
de pais e ou responsáveis., que se dispuseram com acolhimento e
disponibilidade. O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Ricardo
Lunardelli, Ensino Fundamental, Médio e Profissional, com os alunos de 9º ano
A do ensino fundamental, durante o 1º semestre de 2013.

Produção didático-pedagógica
Título: Uma discussão sobre o uso da cocaína, crack e êxtase entre
adolescentes.
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências: Drogas
Palavras-chave: coacína;crack;êxtase; adolescente
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade analisar e refletir juntos aos
educadores sobre a prática educativa de maneira a ampliar seus conhecimentos
sobre a temática drogas, bem como, aos educandos, analisar e refletir as
questões referentes a este tema. Devido a necessidade dessa discussão nas
instituições escolares, uma vez que este fato está presente no contexto escolar,
acarretando transtornos psicológicos, sociais e biológicos. A proposta será
direcionada em discutir as drogas mais comuns, como a cocaína, crack e êxtase,
de maneira à sensibiliza-los e torna-los conscientes e autônomos para decidir
sobre suas ações e suas respectivas consequências.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NEREZILDA MARIA LECEUX
ORIENTADOR: DANIELA DE MAMAN
IES: UNIOESTE
Artigo

Título: Hábitos alimentares saudáveis na adolescência: perspectivas de saúde
e qualidade de vida.
Tema: Alimentação Saudável
Palavras-chave:

ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL;

SENSIBILIZAÇÃO;

ADOLESCÊNCIA
Resumo: Este trabalho faz parte das atividades propostas no Programa de
Desenvolvimento

Educacional

-

PDE/2012,

como

proposição

de

desenvolvimento de práticas pedagógicas em sala de aula. Para tanto, nesta
proposta de intervenção, optamos por definir o tema “Alimentação Saudável” nos
Anos Finais na modalidade de Ensino Fundamental. A opção por esta temática
se deve ao fato, principalmente, da interferência da mídia e a falta de
informações adequadas sobre os aditivos, presentes nos alimentos, que
interferem na nossa saúde, a carência de conhecimentos sobre nutrição e sua
importância no organismo. Buscamos, com a elaboração e divulgação do
trabalho

desenvolvido

durante

os

estudos

do

PDE,

contribuir

para

aprendizagem, sensibilização e formação de novos hábitos alimentares,
estimulando o consumo de alimentos saudáveis, formação pessoal, social e
cultural do ser humano enquanto aluno da rede pública de ensino. Para tanto,
apresentaremos no decorrer do texto, a fundamentação teórica desenvolvida, a
abordagem metodológica utilizada, as sugestões de práticas pedagógicas
diversificadas para a educação nutricional e recursos pedagógicos.

Produção didático-pedagógica
Título: Habitos alimentares saudáveis na adolescência;perspectivas de saúde e
qualidade de vida.
Tema: Alimentação Saudável
Palavras-chave:

ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL;

SENSIBILIZAÇÃO;

ADOLESCÊNCIA
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica faz parte das atividades propostas
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2012, como proposição de
desenvolvimento de práticas pedagógicas em sala de aula, com o objetivo inicial
de utilizar materiais didáticos variados para abordar o conteúdo definido
previamente no projeto de ensino no Programa PDE. Para tanto nesta proposta
de intervenção optamos por definir o tema “Alimentação Saudável” nos Anos

Finais na modalidade de Ensino fundamental. A opção por esta temática devese ao fato, principalmente, da interferência da mídia e a falta de informações
adequadas sobre os aditivos presentes nos alimentos que interferem na nossa
saúde, a carência de conhecimentos sobre nutrição e sua importância no
organismo.

Através

de

abordagem

metodológica

de

ensino,

práticas

pedagógicas diversificadas para a educação nutricional e recursos buscaremos
assim contribuir para aprendizagem, sensibilização e formação de novos hábitos
alimentares, estimulando o consumo de alimentos saudáveis, formação pessoal,
social e cultural do ser humano enquanto aluno da rede de ensino pública.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NILSON APARECIDO GARCIA
ORIENTADOR: Cristina Lucia Sant'Ana Costa Ayub
IES: UEPG
Artigo
Título: O uso de paródias como instrumento pedagógico em aulas sobre meio
ambiente
Tema: Tendências Metodológicas no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Educação. Meio Ambiente. Paródia
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a importância da paródia como
ferramenta pedagógica na aprendizagem sobre o meio ambiente. A análise foi
realizada a partir de uma reflexão em torno de uma limitada literatura sobre o
tema e das reflexões acerca da implementação do Projeto desenvolvido no
Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves no município de Imbaú, com
alunos do 8º ano, cuja base textual principal estava contida em um caderno
pedagógico produzido para esse fim. Na revisão da literatura o trabalho se
propõe a discutir o conceito de meio ambiente e analisar a importância desse
tema para a educação, e ainda a importância da utilização da paródia como
ferramenta pedagógica para essefim. Em seguida faz-se uma análise dos
resultados da implementação do projeto na escola, onde se conclui que houve
uma melhoria significativa no interesse dos alunos pelas temáticas abordadas e,
consequentemente na aprendizagem dos conteúdos que foram escolhidos
levando-se em conta a realidade local. Percebeu-se ainda que o trabalho tende

a tornar-se mais efetivo, na medida em que se intensifica o processo de
interdisciplinaridade na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso de paródias como instrumento pedagógico em aulas sobre meio
ambiente
Tema: Tendências Metodológicas no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Paródias. Meio ambiente. Lúdico. Ensino Fundamental
Resumo: Ao longo dos anos de minha experiência tanto como gestor quanto
docente, tenho ouvido queixas quanto ao desinteresse demonstrado pelos
alunos em relação aos estudos. Isso exige dos profissionais da educação maior
preparo para não só atrair a atenção dos alunos, mas também tornar a
aprendizagem mais afetiva e prazerosa. Dessa forma, acreditamos que o uso de
paródias pode contribuir para o professor explicar os conteúdos de forma mais
clara, divertida, lúdica e próxima da realidade dos alunos do 8º ano, trazendo,
assim, uma melhora significativa para a qualidade do ensino ofertado. Daí a
importância deste caderno pedagógico que tem como objetivo desenvolver
estratégias de ensino para o tema transversal meio ambiente. Assim, este
caderno pedagógico traz o passo a passo para elaboração de paródias sobre o
tema transversal meio ambiente que será trabalhado com os alunos. A partir
dessa prática espera-se que haja interesse, compreensão e assimilação dos
conteúdos, tornando mais significativa a aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: NOELY MARIA LESNAU
ORIENTADOR: VALENTIM DA SILVA
IES: UFPR
Artigo
Título: Ensino de ciências do solo para estudantes surdos
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências para surdos.
Palavras-chave: Ensino de ciências; Ciências do solo; Ciências do solo para
surdos.
Resumo: Os estudantes surdos, por apresentarem necessidades linguísticas
diferenciadas, possuem dificuldade de se apropriarem dos conhecimentos

científicos, sendo pela ausência de sinais específicos em Libras (Língua
Brasileira de Sinais)para os conceitos, ou por métodos e materiais didáticos que
não dialogam com a realidade e/ou as especificidades dos mesmos. O solo,
como componente dos ecossistemas e elemento essencial à vida, deve ser
compreendido e preservado. Para que se possibilite uma aprendizagem sobre o
ensino de ciências do solo para estudantes surdos, há necessidade de
procedimentos metodológicos que contemplem os processos, que levem em
conta o conhecimento prévio do estudante surdo eque envolvam materiais que
o favoreçam na apropriação de conceitos de forma contextualizada. As
atividades e encaminhamentos metodológicos desenvolvidos possibilitaram aos
estudantes surdos,do 6º ano do ColégioAlcindo Fanaya, construir novos
conceitos e estabelecer diferentes relações, proporcionando novo significado ao
ensino de ciências do solo.

Produção didático-pedagógica
Título: Experimentos com solo para surdos
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências para surdos
Palavras-chave: Solos; experimentos; surdos
Resumo: Os estudantes surdos, por apresentarem necessidades linguísticas
diferenciadas, possuem dificuldade de se apropriarem dos conhecimentos
científicos, sendo pela ausência de sinais específicos em LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais) para os conceitos, ou por métodos e materias didáticos que
não dialogam com a realidade e/ou as especificidades dos mesmos. O solo,
como componente dos ecossistemas e elemento essencial à vida, deve ser
compreendido e preservado. Para que se possibilite uma aprendizagem sobre o
ensino de ciências do solo para estudantes surdos, há necessidade de
procedimentos metodológicos que contemplem os processos, que levem em
conta o conhecimento prévio do estudante surdo e que envolvam materiais que
o favoreçam na apropriação de conceitos que se agreguem aos saberes
científicos e os saberes dos estudantes na sua aplicação de forma
contextualizada. Diante dessa realidade, esse material propõe experimentos que
poderão facilitar e promover uma aprendizagem significativa no ensino em
ciências do solo para estudantes surdos do 6º ano do ensino fundamental.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ADRIANA GALLEGO MARTINS
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: A Sexualidade e a Adolescência
Tema: Analise e produção de recursos didáticos para ensino de ciências
Palavras-chave: sexualidade; corpo; adolescência.
Resumo:

Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná (SEED). Este estudo foi desenvolvido no Colégio Estadual Princesa
Izabel – EFM, na cidade de Marilena, estado do Paraná, com alunos do 8º ano
do Ensino Fundamental, no primeiro semestre do ano letivo de 2013. O principal
objetivo desse trabalho foi mostrar aos alunos que o corpo humano precisa ser
conhecido e valorizado, pois ele é a matriz da sexualidade e contribui para o
desenvolvimento da sua vida pessoal, sexual e afetiva. A metodologia foi
constituída por aplicação de questionários, realização de oficinas, palestras e
discussões. Durante o desenvolvimento do trabalho foi observado que os
objetivos propostos foram alcançados, pois os alunos demonstraram grande
interesse nos temas abordados em cada atividade resultando em compreensão
das informações e dos conceitos sobre a sexualidade. Conclui-se então que o
trabalho realizado pode contribuir para a construção de uma vida adulta mais
segura, auxiliando o aluno a fazer escolhas mais conscientes e positivas.

Produção didático-pedagógica
Título: A Sexualidade e a Adolescência
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Sexualidade. Corpo. métodos contraceptivos. adolescência.
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação
(SEED). O principal objetivo deste trabalho é conscientizar os alunos de que o
corpo humano é a matriz da sexualidade e que precisa ser conhecido e

valorizado, pois é importante para o desenvolvimento da sua vida pessoal,
sexual e afetiva. Para tanto, eles precisam se apropriar de temas como:
puberdade,

Doenças

Sexualmente

Transmissíveis

(DSTs),

gravidez,

contraceptivos, e outros. A metodologia desse material didático é composta pelo
desenvolvimento de oficinas e aplicação de questionários. Com a realização
desse trabalho espera-se como resultado que o aluno obtenha conhecimentos
para lidar com a sexualidade com responsabilidade e autonomia protegendo sua
saúde na adolescência e na vida adulta.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: PAULO ROBERTO RODRIGUES AMARO
ORIENTADOR: DANYELLE STRINGARI
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná
Artigo
Título: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS COMO
FERRAMENTA PARA UMA MELHOR QUALIDADE DAS AULAS DE CIÊNCIAS
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção
de recursos didáticos.
Palavras-chave: Ciências. Genética. DNA. Laboratório. Material Didático.
Resumo:

Este artigo relata a produção de materiais didático-pedagógicos,

procurando trabalhar através da interdisciplinaridade, utilizando mídias,
tecnologias educacionais e ferramentas computacionais para desenvolver
estratégias e recursos didáticos como possibilidades de propostas pedagógicas
para o ensino de Ciências. Tem a finalidade de ser mais um subsídio a ser
utilizado pelo professor na sua prática docente, vindo de encontro às
necessidades da relação do conteúdo e o cotidiano, visando como meta uma
aprendizagem

mais

significativa

e

contextualizada.

Este

trabalho

foi

desenvolvido no Colégio Estadual Porto Seguro, no município de Paranaguá –
PR, com os professores do 9° ano do Ensino Fundamental, em que foram
construídos modelos didáticos e realizados experimentos para se trabalhar o
Conteúdo Específico: Estrutura e Funcionamento do DNA, que está inserido no
Conteúdo Estruturante: Sistemas Biológicos e no Conteúdo Básico: Mecanismos
de Herança Genética, conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica,

da Secretaria de Estado do Paraná. Durante a aplicação do projeto do PDE
foram observadas algumas dificuldades mas os resultados superaram e
mostraram que as atividades propostas têm grande relevância para
aprendizagem e, portanto, é uma ferramenta para melhorar a qualidade das
aulas de Ciências.

Produção didático-pedagógica
Título: Produção de materiais didático-pedagógicos como ferramenta para uma
melhor qualidade das aulas de ciências
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências .
Palavras-chave: ciências; genética; DNA; laboratório; material didático
Resumo: A Genética faz parte do nosso cotidiano e aparece constantemente na
mídia através de temas polêmicos, como, por exemplo, as células-tronco, o DNA
como comprovação de paternidade e elucidação de crimes, alimentos
transgênicos e clonagem. Entre os conteúdos de Ciências a Genética é apontada
como o mais difícil de compreensão e assimilação pelos alunos. Por este motivo,
esta produção didático-pedagógica, visa contribuir como subsídio e apoio aos
professores com propostas de atividades que podem ser realizadas na escola e
auxiliá-los na prática docente.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: PAULO SERGIO FIORINI
ORIENTADOR: Alvaro Lorencini Junior
IES: UEL
Artigo
Título:

Atividades de Aprendizagem sobre Nutrição: implicações para a

reeducação alimentar dos alunos
Tema: Encaminhamentos Metodológicos
Palavras-chave:

Aprendizagem.

Reeducação

Alimentar.

Alimentação

Balanceada
Resumo: Este estudo teve como objetivo proporcionar ao aluno conhecimentos
básicos sobre os alimentos e seus nutrientes por meio de atividades
diferenciadas, para que ele possa ter subsídios necessários para fazer escolhas
alimentares saudáveis. O trabalho foi desenvolvido com 35 alunos do 8º ano do

Ensino Fundamental, período matutino, do Colégio Estadual Professor
Villanueva da cidade de Rolândia, e apresenta várias atividades envolvendo a
alimentação equilibrada, tais como: construção de cardápios saudáveis de
acordo com os hábitos alimentares dos alunos, interpretação de rótulos de
produtos industrializados, a diminuição dos impactos negativos causados à
saúde com o consumo excessivo de determinados nutrientes e a importância do
consumo de frutas e verduras. A abordagem do conteúdo incluiu filmes,
documentários, atividades práticas e lúdicas a fim de que o aluno pudesse
participar ativamente da construção do conhecimento, e que esse conhecimento
contribuísse de forma significativa na melhoria qualidade de vida.

Produção didático-pedagógica
Título: Atividades de Aprendizagem sobre Nutrição: implicações para a
reeducação alimentar dos alunos
Tema: Encaminhamentos Metodológicos
Palavras-chave:

Aprendizagem.

reeducação

alimentar.

alimentação

balanceada
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica trata questões relativas a nutrição.
Atualmente observa-se uma grande preocupação com os hábitos alimentares da
população e, com certa frequência, são divulgados nos mais diversos meios de
comunicação, pesquisas e estudos, destacando a importância de uma
alimentação rica e balanceada, considerando que em decorrência de uma má
alimentação podem surgir diversos problemas a saúde, tais como obesidade,
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e potencialmente fatais, como
diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e alguns
tipos de câncer. Dessa forma, esse trabalho apresenta diversas atividades
envolvendo os alimentos e seus nutrientes, dentre os quais, a construção de
cardápios saudáveis de acordo com os hábitos alimentares dos alunos, a
interpretação de rótulos de produtos industrializados e a diminuição dos
impactos negativos causados à saúde com o consumo excessivo de
determinados nutrientes, além da importância do consumo de frutas e verduras.
A abordagem do conteúdo inclui filmes, documentários, atividades práticas e
lúdicas a fim de que o aluno possa participar ativamente da construção do

conhecimento, e que esse conhecimento possa contribuir de forma significativa
na melhoria da qualidade de vida.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: RAQUEL COLLINI ARCEGA DIAS
ORIENTADOR: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN
IES: UEL
Artigo
Título: A LINGUAGEM MUSICAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O
ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS.
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE CIÊNCIAS:
Desenvolvimento e aplicabilidade dos recursos pedagógicos para Ensino de
Ciências.
Palavras-chave:

Linguagem musical; Interação Ecológica; Aprendizagem

significativa.
Resumo: Nas aulas de ciências, percebe-se que os alunos de um modo geral
apresentam dificuldades em aprender conceitos científicos, especificamente
quando estes não estão vinculados a uma prática pedagógica que priorize a
contextualização e a produção de significados. Neste sentido, pesquisadores da
área do ensino de ciências enfatizam a importância de utilizar diferentes
linguagens e modos representacionais distintos para a efetiva aprendizagem de
um conceito. Assim sendo, optamos por inserir a Linguagem Musical durante o
ensino do conteúdo Interações Ecológicas, nas turmas do 9º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública do município de Londrina – PR. Então, foi
proposto que os alunos fizessem leituras de textos sobre “A ação terapêutica da
música e sua influência como recurso de ensino-aprendizagem” e assistissem
palestras sobre “A influência da música nas funções motoras, psíquicas e
cognitivas do indivíduo”. Depois disso, valendo-se de uma fundamentação
teórica consistente sobre o conteúdo Interações Ecológicas, com leituras de
textos científicos, reflexões, vídeos e atividades, os alunos produziram
composições musicais relacionadas ao conteúdo explorado. Os resultados
demonstraram que as aulas foram mais dinâmicas, despertando nos alunos o
interesse em aprender e construir conceitos científicos significativos de maneira

lúdica. Segundo Freire (1996, p. 27), “saber ensinar [...] é criar possibilidades
para sua própria produção ou construção”. A proposta foi fundamentada na
Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1968), tendo como foco o
saber sistematizado e o saber informal adquirido pelos alunos em seu cotidiano,
vinculando a linguagem científica à linguagem musical.

Produção didático-pedagógica
Título: A LINGUAGEM MUSICAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O
ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS.
Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE CIÊNCIAS:
Desenvolvimento e aplicabilidade dos recursos pedagógicos para Ensino de
Ciências.
Palavras-chave: Linguagem musical; Interação Ecológica; Aprendizagem
significativa.
Resumo: Nas aulas de ciências percebe-se que o aluno apresenta dificuldades
em aprender conceitos científicos, especificamente quando estes não estão
vinculados a uma prática pedagógica que priorize a contextualização e a
produção de significados. Esta Produção Didático-Pedagógica busca dinamizar
as aulas de ciências, despertando no aluno o interesse em aprender e construir
seus conceitos de maneira lúdica, utilizando como recurso pedagógico a
linguagem musical. Para Freire, (1996, p. 27), “saber ensinar [...] é criar as
possibilidades para a sua própria produção ou construção”. Essa proposta está
fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 1968), tendo
como foco o saber sistematizado e o saber informal adquirido pelo aluno em seu
cotidiano, vinculando a linguagem científica à linguagem musical. Propõe-se
então, que o aluno faça leituras sobre “A ação terapêutica da música” e “A
influência da música como recurso de ensino e aprendizagem”, e assista à
palestra sobre “A influência da música nas funções motoras, psíquicas e
cognitivas do indivíduo”. Após, introduzir o conteúdo Interações Ecológicas, com
leituras, reflexões e atividades de textos científicos, para que, a partir de uma
fundamentação teórica consistente, o aluno faça produções de composições
musicais relacionadas ao conteúdo explorado. Espera-se, assim, incentivar a
construção de conceitos científicos significativos, utilizando como recurso
pedagógico a Linguagem Musical. Para a avaliação deverão ser consideradas

todas as etapas do processo, como a participação e desempenho do aluno nas
atividades propostas individuais e coletivas, orais e escritas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: REGINALDO RODRIGUES DA COSTA
ORIENTADOR: Carlos Eduardo Rocha Garcia
IES: UFPR
Artigo
Título: O ENSINO DE NUTRIÇÃO NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:
uma abordagem histórico-crítica
Tema: Morofologia e fisiologia do sistema digestório
Palavras-chave: Ensino de nutrição; Pedagogia histórico-crítica; Alimentação
Saudável; Ensino de Ciências.
Resumo:

O presente texto tem como objetivo discutir dados oriundos de

atividades de ensino realizadas sobre o ensino de nutrição no 8º ano do ensino
fundamental. Essas atividades foram organizadas a partir de um projeto de
intervenção pedagógica sistematizado e implementado no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE) sob a coordenação da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (SEED PR). O projeto de intervenção
pedagógica contemplou temas relacionados com os nutrientes, sistema
digestório, digestão e alimentação saudável. Sob esta ótica, apresenta aspectos
teóricos sobre o ensino de Ciências e a importância do ensino de nutrição no
Ensino Fundamental. Numa vertente qualitativa de pesquisa, o processo de
coleta de dados se deu nas aulas de Ciências de diversas formas: com
questionários aplicados aos alunos, com dinâmicas de grupo e com os relatos
elaborados pelos alunos num espaço denominado Diário de Bordo do aluno. As
atividades desenvolvidas com os alunos materializam, na prática docente, a
perspectiva histórico-crítica uma vez que iniciamos o processo de intervenção a
partir dos conhecimentos prévios sobre nutrientes os quais posteriormente foram
problematizados e confrontados com o conhecimento científico. Os dados sobre
as concepções dos alunos nos mostraram que a ideia de nutriente é
controvertida e até mesmo equivocada, pois a maioria dos alunos relaciona um
determinado alimento ao nutriente e que a identificação de fontes das cinco

categorias de nutrientes é influenciada por seus hábitos e pelas experiências
nutricionais vivenciadas pelos mesmos denotando, assim, a influência dos
conhecimentos do cotidiano.

Produção didático-pedagógica
Título: O ensino da nutrição no 8º ano do ensino fundamental
Tema: Morfologia e fisiologia do sistema digestório humano
Palavras-chave: Ensino de nutrição, digestão, alimentação saudável, ensino de
ciências.
Resumo: Este material apresenta atividades sobre a nutrição organizado em
quatro unidades didáticas. A importância deste trabalho reside no fato de
apresentar aos professore de ciências uma abordagem sobre o tema de forma
diversificada e que pretende estabelecer uma unidade entre os conteúdos com
a realidade dos alunos. Os temas contemplados neste material se referem aos
Nutrientes, Composição dos Alimentos, Sistema Digestório e Alimentos e
Alimentação Saudável. São apresentadas atividades práticas sobre os
nutrientes, alimentos e o processo da digestão. Ao final do material são
apresentados outros recursos como textos, roteiros de atividades e sugestão de
atividades.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O TRABALHO COM ALCOOLISMO
E CONCEITOS RELACIONADOS
Tema: ALCOOLISMO E A ADOLESCÊNCIA
Palavras-chave:

Metodologia

problematizadora,

Recursos

lúdicos;

Adolescência; Alcoolismo.
Resumo:

O

trabalho

aqui

apresentado

mostra

os

resultados

do

desenvolvimento de uma Unidade Didática problematizadora com uso de
recursos didáticos orientados para a prevenção e diminuição do uso de álcool ao

abordar aspectos conceituais e as conseqüências no organismo humano
realizado com os alunos do 9º ano C de um Colégio Estadual de São Miguel do
Iguaçu – PR. Essa Unidade Didática foi elaborada como um dos requisitos para
o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná. A Unidade Didática
foi baseada na metodologia de momentos pedagógicos que Delizoicov (2005)
propôs para o ensino de Ciências a partir das ideias freirianas para o ensino
informal. A abordagem metodológica utilizada no presente artigo tem caráter
pesquisa qualitativa para estimar a prevalência de consumo de álcool e como o
mesmo está inserido no cotidiano dos estudantes adolescentes da escola
pesquisada; analisar o que os estudantes da escola pesquisada pensam acerca
de bebida alcoólica e suas conseqüências no organismo humano e avaliar a
contribuição da metodologia de ensino proposta e os recursos lúdicos na
Unidade Didática desenvolvida para a formação de conceitos relacionados ao
uso do álcool. Como resultado verificou-se que mediante o uso do material
didático produzido, pode-se levar os alunos a trabalhar de forma motivada,
havendo ampla aceitação dos recursos e atividades propostas. Constatou-se
ainda a contribuição da metodologia proposta e os recursos lúdicos na Unidade
Didática desenvolvida para a formação de conceitos relacionados ao uso do
álcool, principalmente em relação aos efeitos que o mesmo causa no organismo.

Produção didático-pedagógica
Título: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O TRABALHO COM ALCOOLISMO
E CONCEITOS RELACIONADOS
Tema: ALCOOLISMO E A ADOLESCÊNCIA
Palavras-chave: Metodologia problematizadora; recursos lúdicos; adolescência
; alcoolismo
Resumo: Sabendo da importância que a prevenção do uso de bebidas
alcoólicas representa na vida do adolescente e o quanto se faz necessário o
estudo e a pesquisa do referido tema, propomos assim, a investigação do
desenvolvimento de um módulo didático problematizador com uso de recursos
lúdicos orientado para a prevenção e diminuição de diferentes agravos causados
pela ingestão do álcool.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: RITA TEREZA WILLY
ORIENTADOR: Vera Lucia Bahl de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: Atividades práticas de educação ambiental em espaço não formal.
Tema: Análise e Produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: meio ambiente; vegetais; preservação.
Resumo: Este estudo teve como objetivo desenvolver práticas do dia a dia
escolar apontar alternativas para uma melhor aprendizagem dos conteúdos de
ciências e Educação Ambiental possibilitando a compreensão dos temas
tratados presentes na vivência prática cotidiana; e também estimular o raciocínio
lógico dos alunos em ecologia e meio ambiente, desenvolvendo o gosto pela
iniciativa em respeito ao ambiente e tomada de decisão em preservá-lo. Embora
a Educação Ambiental tenha evoluído nos últimos anos, a sua prática deixa
muito a desejar na maioria das escolas públicas, assim, o professor necessita
rever os aspectos ambientais, deixando de lado a metodologia tradicional para
renovar sua prática de ensino alicerçada em objetivos informativos e formativos.
Necessita refletir, construir e reconstruir sua prática pedagógica, na perspectiva
de uma ação ativa e reflexiva no espaço escolar não formal. O desenvolvimento
de atividades práticas de botânica ocorreu em ambientes alternativos da escola
como: pátio, jardim, pomar e laboratório de ciências da escola. O projeto
apresentado se fundamenta na aprendizagem significativa dos conceitos com
base na teoria de Ausubel. Pretende-se que as atividades práticas propostas
sejam momentos para interações aluno-aluno e aluno professor, com discussões
de

conceitos da

educação

ambiental, auxiliando

a

consolidação de

conhecimentos sobre esta permitindo enfrentar a grave crise socioambiental da
sociedade.

Produção didático-pedagógica
Título: Atividades Práticas de Educação Ambiental em espaço não formal
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Educação Ambiental; Vegetais; Preservação

Resumo: Este estudo tem como objetivo desenvolver práticas do dia-a-dia
escolar apontar alternativas que busquem uma melhor

aprendizagem dos

conteúdos de ciências a adaptação da linguagem e de material em Educação
Ambiental que possibilitem os alunos a compreender e assimilar com facilidade
os temas tratados por estarem presentes na sua vivência prática cotidiana; e
também estimular o raciocínio

lógico em ecologia e meio ambiente,

desenvolvendo o gosto pela iniciativa em respeito ao ambiente e tomada de
decisão em preservá-lo, levando-os a ação ativa e reflexiva no espaço escolar
não formal.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: RIVANI SCHMIDT DE MORAES
ORIENTADOR: Jose Carlos Bianchi
IES: UTFPR
Artigo
Título: Fatores que levam os alunos da Rede Pública à obesidade
Tema: Obesidade
Palavras-chave: Obesidade; Sobrepeso; Pirâmide Alimentar; Atividade Física;
Nutrição.
Resumo: Este estudo prevê, analisa e discute sobre a obesidade, sua origem,
seus reflexos e como vem atingindo cada vez mais um número maior de
crianças. A obesidade nas crianças relatadas pelos pais e professores incluem
provocações, rejeições, problemas em fazer amigos e não serem incluídos em
atividades sociais, como festas de aniversários dentre outros. Ninguém pode
ignorar que as crianças precisam crescer livres de problemas de peso. Todos
devem fazer sua parte para garantir que elas tenham vida longa e saudável, livre
das doenças relacionadas à obesidade. A obesidade é caracterizada por
excesso de peso corpóreo devido ao acúmulo de tecido adiposo regionalizado
ou em todo o corpo causado por doenças genéticas, endócrino-metabólicas ou
por alterações nutricionais. Esta é uma pesquisa exploratório-escritiva que tem
como principal finalidade proporcionar uma visão geral dos fatores que levam os
alunos da rede pública à obesidade, cujos sujeitos são alunos de uma turma do
oitavo ano do Ensino Fundamental. A obesidade não era considerada condição
que necessitasse ser tratada, pois era atribuída a maus hábitos alimentares,

sedentarismo e até mesmo descuido por parte do indivíduo. No desenvolvimento
das ações foram encontrados resultados positivos de como o tema obesidade
pode ser trabalhado com assuntos curriculares da disciplina de Ciências, além é
claro de conscientizar e encontrar os fatores que levam os alunos da rede pública
à obesidade.

Produção didático-pedagógica
Título: Fatores que levam os alunos da Rede Pública à obesidade
Tema: Obesidade
Palavras-chave: Obesidade; Alimentação; Patologia; Atividade Física
Resumo: Este estudo prevê, analisa e discute sobre a obesidade, sua origem,
seus reflexos e como vem atingindo cada vez mais um número maior de
crianças. A obesidade nas crianças relatadas pelos pais e professores incluem
provocações, rejeições, problemas em fazer amigos e não serem incluídos em
atividades sociais, como festas de aniversários dentre outros. Ninguém pode
ignorar que as crianças precisam crescer livres de problemas de peso. Todos
devem fazer sua parte para garantir que elas tenham vida longa e saudável, livre
das doenças relacionadas à obesidade. Os transtornos alimentares cada vez
mais atingem jovens e adolescentes. Ajudá-los a desenvolver uma relação
saudável com a comida e com seu corpo podem evitar esses transtornos.
Importante que os alunos saibam o que de fato é uma alimentação saudável. É
necessário controlar a obesidade desde a infância, principalmente as que
mostram predisposição para o desenvolvimento da doença, a fim de tomar
medidas efetivas para o controle de risco, impedindo que o prognóstico seja
desfavorável, a longo prazo. A obesidade é caracterizada por excesso de peso
corpóreo devido ao acúmulo de tecido adiposo regionalizado ou em todo o corpo
causado por doenças genéticas, endócrino-metabólicas ou por alterações
nutricionais. A obesidade não era considerada condição que necessitasse ser
tratada, pois era atribuída a maus hábitos alimentares, sedentarismo e até
mesmo descuido por parte do indivíduo. Atualmente a obesidade é considerada
como um dos principais problemasde saúde pública em países desenvolvidos,
pois tem aumentado de forma significante, geralmente em coexistência com a
desnutrição.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANA CRISTINA MANHARELO
ORIENTADOR: Ana Lucia Olivo Rosas Moreira
IES: UEM
Artigo
Título: Música: uma proposta para a sensibilização ambiental
Tema: Educação Ambiental: relação homem – natureza.
Palavras-chave:

Ensino-aprendizagem;

Música;

Educação

ambiental;

Sustentabilidade.
Resumo: O presente trabalho buscou oferecer subsídios quanto à aplicação de
metodologias de ensino no âmbito da educação formal, inserindo a temática
ambiental no contexto econômico, político, social e cultural. Muito se tem
discutido sobre as questões ambientais na sociedade atual, no entanto, esta
ainda apresenta comportamentos que não atendem a uma relação harmônica
entre o ser humano e a natureza. Dessa forma, o estudo sobre questões
ambientais no âmbito escolar, de forma democrática e politizada, possibilita à
condução do educando a se integrar sobre a problemática ambiental
desenvolvendo competências e habilidades, que o tornem um cidadão capaz de
interferir na sua realidade de forma positiva, como sujeito na construção de uma
sociedade mais justa, igualitária e sustentável. A intervenção e implementação
dessa proposta ocorreu com alunos do nono ano do Ensino Fundamental em um
Colégio Estadual situado no Noroeste do Paraná. A proposta destaca a
interpretação das letras de músicas cujo eixo norteador se refere às questões
ambientais que afetam a vida de bilhões de pessoas e outros tantos seres vivos;
a produção de paródias na temática socioambiental e a exposição do trabalho à
comunidade escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: A música como alternativa metodológica para a sensibilização ambiental
Tema: Educação Ambiental: relação homem – natureza
Palavras-chave:
Música.

Sustentabilidade.

Educação-ambiental.

Meio-ambiente.

Resumo: A presente unidade didática busca oferecer subsídios no âmbito da
educação formal, sobre a temática ambiental, com o intuito de provocar o
educando para que desenvolva competências e habilidades, por meio do
conhecimento científico, do senso de solidariedade, da tomada de decisões que
favoreçam mudanças de hábitos, assimilação de valores ao cuidado quanto à
integridade e à qualidade dos ecossistemas que dão suporte à vida. Portanto, é
por meio do aprendizado que estas relações com o ambiente, possibilitarão a
formação de cidadãos comprometidos, autônomos, e informados, que possam
intervir contribuindo para a melhoria da sociedade, nos aspectos: social,
econômico, ético, político e ambiental. A música será utilizada como estratégia
metodológica, destacando a interpretação das letras de músicas, a produção de
paródias na temática sócio-ambiental, e a exposição do trabalho à comunidade
escolar, visando promover a sensibilização dos alunos em relação às questões
ambientais, para que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida do
planeta.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANA DE FATIMA RODRIGUES HOFFMANN FLORES
ORIENTADOR: JAMEA CRISTINA BATISTA SILVA
IES: UTFPR
Artigo
Título: Feira Reaprovarte: produção e exposição de peças de arte a partir do
reaproveitamento de materiais descartáveis
Tema: Reaproveitamento dos materiais descartáveis
Palavras-chave:

Reutilização; educação ambiental; habilidades artísticas;

sustentabilidade
Resumo:

Este projeto tem como foco principal a reutilização de materiais

descartáveis, com a premissa básica na sustentabilidade do planeta, com a
finalidade de subsidiar os alunos para que estes possam atuar como elemento
preservador e transformador da sociedade em que vivem. Em relação ao meio
ambiente, considero que o processo formativo requer a assimilação sobre a
valorização ambiental, atitudes que promovam a redução de resíduos sólidos
descartáveis e a percepção relativa aos estilos de vida e consumo exagerado da

classe consumidora global, e que possa contribuir para um melhor entendimento
da relação consumo e meio ambiente, que deve ser priorizada dentro da
educação ambiental, a fim de promover qualidade de vida sustentável de nosso
planeta. Para tal, torna-se necessário despertar a consciência planetária e
espera-se que os alunos incorporem o termo reutilização na organização, na
confecção e no planejamento do evento “Feira Reaprovarte”. A perspectiva
interdisciplinar será considerada, uma vez que requer habilidades artísticas
individuais que contribuam para a compreensão do assunto em questão.

Produção didático-pedagógica
Título: Feira Reaprovarte: produção e exposição de peças de arte a partir do
reaproveitamento de materiais descartáveis
Tema: Reaproveitamento dos materiais descartáveis
Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação Ambiental; Consumo excessivo;
Consciência Planetária; Lixo
Resumo: Esta intervenção pedagógica objetiva dar subsídios e conscientizar o
educando para preservar o meio ambiente, visando a sustentabilidade do
planeta e incentivar a reutilização dos materiais descartáveis. Busca-se também
fazê-los compreender que o consumo excessivo vem contribuindo para o volume
crescente de lixo e resíduos sólidos. Um outro objetivo é levantar a discussão
sobre a importância da inclusão da disciplina Educação Ambiental no currículo
escolar desde os primeiros anos de vida da criança.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANE CRISTINA WYCHOCKI
ORIENTADOR: Daniela Frigo Ferraz
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Um estudo sobre aditivos alimentares para promoção de uma

alimentação saudável em alunos do ensino fundamental
Tema: Análise e produção de recursos
Palavras-chave:
Saúde.

Ciência; Tecnologia e Sociedade; Aditivos Alimentares;

Resumo:

O trabalho aqui apresentado objetiva mostrar os resultados do

desenvolvimento de uma produção didático-pedagógica implementada no
contexto PDE/ Programa de Desenvolvimento Educacional do estado do Paraná.
A produção didático-pedagógica foi estruturada com base na metodologia de
ensino de momentos pedagógicos Delizoicov e Angotti (2000), através do tema
‘consumo de aditivos alimentares’. O público alvo foram os alunos do 9º ano B
do ensino fundamental, de um colégio público de São Miguel do Iguaçu/PR, no
período vespertino. Como resultado constatou-se maior interesse e participação
nas aulas de ciências, um conhecimento crítico por parte dos alunos ao analisar
os rótulos de produtos industrializados e maior interesse pelo tema, evidenciado
pela busca constante de informações e atitudes perante o assunto.

Produção didático-pedagógica
Título: O estudo dos aditivos alimentares para a promoção de uma alimentação
saudável no ensino de ciências
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: rótulos;alunos;ciências;aditivos
Resumo: Esta unidade didática propõe um estudo para discutir temas
relacionados a aditivos alimentares. Tem como objetivo despertar nos educando
um conhecimento crítico, por parte deles, de assuntos relacionados ao consumo
de aditivos alimentares para que tenha condições de fazer um julgamento
apropriado sobre as consequências para a sua saúde decorrentes de seu uso.
Ou seja, é necessário provocar nos alunos, a curiosidade e levá-los a se dar
conta do papel da escola e também fora dela, em uma sociedade de consumo
de alimentos industrializados com grande quantidade de aditivos alimentares
para que possa conhecer e optar sobre que tipo de alimento é mais apropriado
para si. Nesta unidade didática os conteúdos serão abordados dentro de uma
perspectiva metodológica problematizadora de acordo com o nível dos alunos
do 9º ano do ensino fundamental. Nessa perspectiva metodológica, estaremos
seguindo os três momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti (2000).

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANE RODRIGUES DA SILVA

ORIENTADOR: Jorge Sobral da Silva Maia
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Um olhar diferente para a gravidez não planejada durante a adolescência
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade; Gravidez Precoce.
Resumo: Quando a gravidez ocorre na adolescência, traz sérias consequências
para os envolvidos, é um fato preocupante, vale dizer que não é resultado da
falta de acesso à informações. Contudo, se deve ressaltar que tais informações
muitas vezes são apresentadas de maneira equivocada, com valor maior para a
erotização, apresentando aos adolescentes a banalização de assuntos
relacionados ao sexo e, por esta razão, acabam por incentivar a precocidade da
iniciação

sexual

que,

sem

os

devidos

cuidados

e

conhecimentos,

consequentemente resultará em gravidez indesejada, trazendo à tona sérios
problemas psicológicos, sociais e familiares para todos os envolvidos. A escola
deve ser o principal espaço para discutir e orientar sobre assuntos relacionados
à sexualidade de maneira responsável, buscando resultados positivos,
despertando no adolescente os questionamentos sobre sexualidade com a
finalidade de sanar as suas dúvidas, para que tenha uma vida sexual saudável.
As

atividades

aplicadas

abordaram

os

temas:

sexualidade,

doenças

sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência, envolvendo os
adolescentes dos 9º anos do Colégio Estadual João Marques da Silveira . Os
resultados obtidos explicitaram que a escola deve prestar informações mais
completas e confiáveis, esclarecendo distorções que os adolescentes possam
ter a respeito de assuntos relacionados à sexualidade e os riscos de uma
gravidez precoce. Houve participação da maioria dos alunos nas atividades
propostas, proporcionando maior interação entre aluno/professor. Oferecendo
subsídios para que possam compreender o processo de transformação pelo qual
passam durante a adolescência, com a finalidade de contribuir na prevenção da
gravidez não planejada durante a adolescência, de forma diferenciada e
dinâmica.

Produção didático-pedagógica
Título: Um olhar diferente para a gravidez não planejada durante a adolescência

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade; Gravidez Precoce.
Resumo: A adolescência é conhecida como a fase marcada com mudanças
físicas e emocionais, momento de curiosidades e descobertas, gerando muitos
conflitos. Quando a gravidez ocorre na adolescência, traz sérias consequências
para os envolvidos, é um fato preocupante e aparece com mais constância na
sociedade contemporânea, vale dizer que não é resultado da falta de acesso a
informações. Contudo, deve-se ressaltar que tais informações muitas vezes são
apresentadas de maneira equivocada, valorizando a erotização, apresentando
aos adolescentes a banalização de assuntos relacionados ao sexo e, por essa
razão, acabam incentivando a precocidade da iniciação sexual que, sem os
cuidados e conhecimentos devidos, consequentemente resultará em gravidez
não planejada e indesejada, acarretando sérios problemas psicológicos, sociais
e familiares para os envolvidos. Insta dizer que a intervenção na escola da
presente Produção Didático-Pedagógica busca transformar as informações em
conhecimentos e práticas para a prevenção à gravidez não planejada e
indesejada durante a adolescência.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANE SCHALY GEMBAROWSKI
ORIENTADOR: Hilario Lewandowski
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

ESTUDO DAS BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS: contextualização no

espaço físico escolar.
Tema: Estudo de Brófitas e Pteridófitas
Palavras-chave:

Briófitas.

Pteridófitas,

Contextualização,

Ensino-

aprendizagem.
Resumo: Atualmente o ensino de Botânica e em especial o das Briófitas e
Pteridófitas tem sido feito de forma descontextualizada e baseada principalmente
no livro didático, fotos e gravuras. O aluno não percebe o real tamanho e
importância destas plantas, não reconhecendo este grupo vegetal no meio
ambiente em que vive. Mostrando assim, que o ensino deste tema está

embasado na memorização e com pouco significado para os alunos. O presente
trabalho teve por objetivo promover o estudo das Briófitas e Pteridófitas de forma
contextualizada, utilizando as áreas verdes do próprio colégio. O estudo foi
desenvolvido junto a alunos do sétimo ano do ensino fundamental do Colégio
Estadual Antônio Xavier da Silveira – Irati- PR. O procedimento metodológico
ocorreu a partir de aulas dinâmicas para o estudo das Briófitas e Pteridófitas,
para tal, utilizou-se o espaço verde do Colégio como objeto de exploração e
estudo contextualizado. Neste sentido foram realizadas visitas constantes ao
pátio do Colégio, coletas de amostras, estudo e observação em laboratório das
amostras coletadas pelos alunos. Como resultado concreto do estudo realizado,
percebeu-se que os estudantes se envolveram em situações reais, com as quais
estão familiarizados, revelando que a aprendizagem foi mais fácil, gerando
ganhos no processo de ensino aprendizagem e desenvolvendo um novo olhar
sobre o meio ambiente.

Produção didático-pedagógica
Título: ESTUDO DAS BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS: contextualização no
espaço físico escolar
Tema: Estudo das Briófitas e Pteridófitas
Palavras-chave: Briófitas; Pteridófitas; Contextualização
Resumo: O Colégio Estadual Antônio Xavier da Silveira possui uma ampla área
verde com significativa biodiversidade, podendo se tornar um rico ambiente de
estudo no ensino de botânica. O presente trabalho tem como objetivo propor
diferentes práticas pedagógicas que desenvolvam um novo olhar ao ambiente
escolar e a contextualização do conteúdo apresentado.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANGELA GRIGOL
ORIENTADOR: Giovani Marino Favero
IES: UEPG
Artigo
Título: O USO PEDAGÓGICO DA INTERNET, por meio de blogs
Tema: O uso das novas tecnologias na organização e implementação do
trabalho pedagógico

Palavras-chave:

Tecnologias. Mídias digitais. Blog. Educação. Recursos

didáticos.
Resumo: É importante perceber o quanto a tecnologia vem transformando o
cotidiano das pessoas, tornando-as dependentes da mesma. 0 principal objetivo
deste trabalho foi incentivar os professores a usarem os recursos tecnológicos
disponíveis na escola, demostrando que esses podem se tornar seus aliados no
planejamento das aulas, desta forma ampliando seus conhecimentos a respeito
do uso de novas tecnologias como recurso pedagógico para articular o conteúdo
curricular. Participaram desta proposta dez professores do Colégio Estadual
Senador Correia, e a intervenção pedagógica foi realizada através de oficinas
pedagógicas,organizadas em oito encontros semanais de quatro horas,
perfazendo um total de trinta e duas horas presenciais, além de leituras,
atividades complementares e atividades online por meio de blogs. As oficinas
pedagógicas funcionaram no intuito de sensibilizar os professores para a
necessidade de reciclagem das linguagens utilizadas em sala de aula. Além
disso, os professores refletiram, no espaço proposto, sobre a urgência da
formação de cidadãos críticos em relação ao consumo de produtos midiáticos.
Essa proposta foi o primeiro passo na preparação desses professores à inserção
de novos meios de comunicação no espaço escolar, visando à democratização
da comunicação digital na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: O USO PEDAGÓGICO DA INTERNET, POR MEIO DE BLOGS
Tema: O uso das novas tecnologias na organização e implementação do
trabalho pedagógico
Palavras-chave: Mídias digitais; Blogs; Educação; Recursos didáticos.
Resumo: É importante perceber o quanto a tecnologia vem transformando o
cotidiano das pessoas, tornando-as dependentes da mesma. Se for comparado
o estilo de vida do século passado com o presente, verifica-se uma realidade
distinta no que se refere a execução das atividades do cotidiano das pessoas. O
que antes era realizado de forma simplista, natural, hoje necessita de recursos
e aparatos tecnológicos para executar as mesmas ações cotidianas do passado.
Nessa era tecnológica, usar somente a didática tradicional não tem sido
suficiente para chamar a atenção dos alunos, principalmente por eles estarem

sempre “atentos” as novidades e buscarem tecnologias diferentes para sua vida.
O objetivo desta cartilha é sensibilizar os professores para a necessidade de
usarem os recursos tecnológicos disponíveis na escola, demostrando que esses
podem se tornar seus aliados no planejamento das aulas, desta forma ampliando
seus conhecimentos a respeito do uso de novas tecnologias como recurso
pedagógico para articular o conteúdo curricular e incentivá-los a criação e
manutenção de blogs pedagógicos, visando à democratização da comunicação
digital na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSANA REGINA SUZIM LEAO
ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange
IES: UNICENTRO
Produção didático-pedagógica
Título: Preservação, Conscientização e Readequação Ambiental.
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Preservação. Conscientização. Meio Ambiente
Resumo: Muito se fala em preservação, mas esta fala acabada ficando sem uma
ação concreta. Assim, conscientizar é mudar hábitos, mas a prática deve ser
conforme as necessidades para vivermos melhor. No Brasil é muito grande a
desperdício de alimento, mesmo sabendo que há milhões de brasileiras em
situação de miséria, mesmo assim a comida vai para o lixo. Olhando por esse
lado,

quantas pessoas

seriam

beneficiadas se

esse

alimento fosse

reaproveitado. Então, cabe ressaltar, que o homem precisa perceber, de alguma
forma, que tudo aquilo que é jogado fora pode ser reaproveitado, desde que seja
separado e reciclado. Com todos unindo forças, conseguiremos fazer algo de
bom em favor do nosso meio ambiente. Este trabalho tem por objetivo principal
desenvolver uma proposta de ensino voltada para a conscientização e
readequação ambiental. Através deste objetiva-se mostrar aos alunos como eles
podem reutilizar e reaproveitar aquilo que acaba indo parar no lixo. Inicialmente,
será realizado um levantamento bibliográfico a respeito do tema estudado, que
contribuirá de forma significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ROSENI MARTINI
ORIENTADOR: ANA LUCIA CRISOSTIMO
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: SEXUALIDADE: CONHECIMENTO X PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ
INDESEJADA NA ADOLESCÊNCIA
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências
Palavras-chave: Sexualidade, prevenção gravidez indesejada, adolescência.
Resumo: O presente artigo é para demonstrar que a gravidez indesejada na
adolescência pode ser prevenida com conhecimento científico. Estas discussões
devem estar presentes no cotidiano escolar, principalmente na disciplina de
Ciências

através

das

aulas

de

Sistemas

Reprodutores,

Métodos

Anticoncepcionais e Doenças Sexualmente Transmissíveis, utilizando-se vários
métodos como: pré-teste, aulas expositivas, leituras, conversação, discussão,
pesquisas, filmes, dinâmicas, letras de músicas e pós-teste. A sexualidade é
evidente no início da puberdade e os adolescentes apresentam um
comportamento sem cuidado e proteção com início precoce da iniciação sexual
com a ausência de compromisso e responsabilidade. Necessitam de
conhecimento para refletir e tomar decisões, que facilitam o processo de
desenvolvimento, prevenindo a gravidez indesejada na adolescência e as
doenças sexualmente transmissíveis. Partindo do conhecimento prévio dos
adolescentes ou de suas dúvidas para proporcionar e manter uma abertura para
conversar sobre a vida sexual, a escolha de métodos anticoncepcionais, a
importância de prevenir uma gravidez indesejada na adolescência e as DST. O
resultado do estudo demonstra que orientações adequadas contribuem de
maneira significativa nas decisões que conduzem sua vida permitindo-os agir
com maturidade e responsabilidade.

Produção didático-pedagógica
Título: SEXUALIDADE: CONHECIMENTO X PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ
INDESEJADA NA ADOLESCÊNCIA
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências

Palavras-chave: Sexualidade; prevenção; gravidez indesejada; adolescência.
Resumo: A sexualidade é evidente, no início da puberdade, pois os
adolescentes demonstram certa rebeldia na busca de sua identidade, falsos
controle da situação e a necessidade de experimentar o novo, apresentando um
comportamento sem cuidado e proteção com início precoce da iniciação sexual
com a ausência de compromisso e responsabilidade, portanto precisam
conhecimento para refletir e tomar decisões, facilitando o processo de
desenvolvimento e o conhecimento para prevenir a gravidez indesejada na
adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto o objetivo é
desenvolver um trabalho de conscientização sobre a importância da prevenção
da gravidez indesejada na adolescência e as DST. Partindo do conhecimento
prévio dos adolescentes ou de suas dúvidas para proporcionar e manter uma
abertura com os adolescentes, para conversar sobre a vida sexual, a escolha de
métodos anticoncepcionais, a importância da qualidade e da responsabilidade
nos relacionamentos afetivos, a fim de que o jovem reflita sobre as implicações
de uma gravidez indesejada na adolescência que é um evento precoce e
inoportuno considerado um grave problema de saúde, acarretando problemas
de crescimento desenvolvimento emocional e comportamental com maior
possibilidade

de

desenvolver

hipertensão

gestacional,

anemia,

bebês

prematuros e baixos pesos ao nascer, devido à resistência ao controle do prénatal.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SANDRA ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: Maria Eugenia Costa
IES: UEPG
Artigo
Título: A INCLUSÃO DIGITAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EJA
Tema: Tecnologia no Ensino de Ciências
Palavras-chave:

: Recursos tecnológicos; Educação de Jovens e Adultos;

Ciências.
Resumo: RESUMO: Nos dias atuais o uso das tecnologias da informação e
comunicação (TIC), aliado à formação dos professores, promove reflexões sobre

o trabalho pedagógico e tem gerado grandes discussões no Ensino
Fundamental, com base nas mediações técnicas e no desenvolvimento do
processo formativo dos profissionais da educação. De fato, o uso de recursos
tecnológicos sofisticados não tem assegurado transformações nas práticas
pedagógicas da EJA; existe uma fragilidade diante das tecnologias que são
oferecidas onde não se tem preparo adequado. O presente trabalho teve como
principal objetivo trabalhar com os professores, materiais pedagógicos,
desenvolvendo habilidades, pois centra-se na análise desse fator para explorar
os recursos tecnológicos oferecidos de uma maneira simples e objetiva. As
atividades foram desenvolvidas com os professores do CEEBJA, utilizando o
Power Point como instrumento de ensino-aprendizagem. Obtiveram-se
resultados satisfatórios de acordo com a compreensão e apreensão no uso das
tecnologias e inserindo o conteúdo, favorecendo assim os alunos da EJA.

Produção didático-pedagógica
Título: A Inclusão digital e a prática pedagógica na EJA
Tema: Tecnologia no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos; EJA; Ciência.
Resumo: Nos dias atuais o uso das tecnologias da informação e comunicação
(Tic’s), aliada à formação dos professores, promove reflexões sobre o trabalho
pedagógico.Tem, também gerado grandes discussões no Ensino Fundamental,
com base nas mediações técnicas e no desenvolvimento do processo formativo
dos profissionais da educação nesse contexto, relacionado ao estudo da ciência.
De fato, o uso de recursos tecnológicos não tem assegurado transformações
nas práticas pedagógicas do CEEBJA, existe uma fragilidade diante das
tecnologias que são oferecidas onde não se tem preparo adequado. O presente
trabalho tem como principal objetivo preparar material pedagógico com o auxílio
do Power point , onde desenvolverá habilidades, pois centra-se na análise
desse fator para explorar os recursos tecnológicos oferecidos de uma maneira
simples e objetiva. Os resultados serão obtidos de acordo com a compreensão
e apreensão no uso das tecnologias e inserindo o conteúdo favorecendo assim
os alunos da EJA.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS

PROFESSOR PDE: SANDRA MARA SIQUEIRA
ORIENTADOR: Maria de Fatima Ribeiro Raia
IES: UTFPR
Artigo
Título: CUIDANDO DA SAÚDE E PREVENIDO DOENÇAS, COM A INGESTÃO
DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES NA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA.
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave:

Hábitos Alimentares Saudáveis; Prevenção de Doenças;

Saúde.
Resumo: Os temas saúde, bem estar e prevenção, encontram-se em destaque
na mídia, fazem parte de programas da Organização Mundial de Saúde e estão
presentes nas políticas governamentais, com o objetivo de aumentar o consumo
de frutas, verduras e legumes na alimentação diária, para a manutenção da
saúde e prevenção às doenças. Partindo dessas constatações, é proposto nesse
projeto PDE, o estudo de estratégias lúdicas, com a criação de propagandas e
com pesquisas, que possibilitem investigações, reflexões e mudanças nos
hábitos alimentares dos alunos e familiares, destacando que a ausência desses
alimentos pode comprometer o desenvolvimento integral do indivíduo.

Ao

concluir o projeto, percebe-se, que os conhecimentos e reflexões, trouxeram
pequenas mais significativas mudanças nas escolhas e nos hábitos alimentares
dos alunos e de seus familiares, tornando hábitos alimentares inadequados em
escolhas mais adequadas e nutritivas, associando saúde, sua manutenção e
bem estar, às escolhas da dieta alimentar em prol a uma vida mais saudável.

Produção didático-pedagógica
Título: CUIDANDO DA SAÚDE E PREVENIDO DOENÇAS, COM A INGESTÃO
DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES NA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA.
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Hábitos Alimentares Saudáveis; Prevenção de Doenças;
Saúde.
Resumo: Os temas saúde, bem estar e prevenção, encontram-se em destaque
na mídia, fazem parte de programas da Organização Mundial de Saúde e estão
presente nas políticas governamentais, com o objetivo de aumentar o consumo
de frutas, verduras e legumes na alimentação, para a manutenção da saúde e

prevenção às doenças. Partindo dessas constatações, é proposto nesse projeto
PDE, o estudo de estratégias lúdicas com a criação de propagandas e com
pesquisas, que possibilitem investigações, reflexões e mudanças nos hábitos
alimentares dos alunos

e de como a ausência desses alimentos podem

comprometer o desenvolvimento físico, dificultar o desempenho e a
aprendizagem, além de abaixar a imunidade e a resistência às doenças e
infecções. Espera-se, por meio desse estudo de alimentação saudável,
esclarecer e debater conhecimentos, que destaque o valor nutricional, benefícios
e as consequências provocadas pela carência de frutas, verduras e legumes na
alimentação, para que os alunos e seus familiares passem a consumir alimentos
de alta qualidade nutricional, incorporando-os aos seus hábitos alimentares,
possibilitando, assim, a manutenção da saúde, prevenção às doenças e bem
estar. Contribuindo também, para formação qualitativa do ensino aprendizagem
desse cidadão.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SANDRA MULLER
ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Ensino do Sistema Solar com o Apoio de Recursos Didáticos
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave:

Ensino Fundamental; Ensino de Ciências; Sistema Solar;

Recursos Didáticos; Aprendizagem Significativa.
Resumo: Este artigo traz reflexões e mostra os resultados obtidos na utilização
de diferentes recursos didáticos como pesquisas, slides, vídeos, recursos
multimídias, atividades de modelagem e mapas conceituais para trabalhar o
conteúdo básico Sistema Solar, em turmas do 6° Ano do Colégio Estadual Rui
Barbosa, de Nova Laranjeiras, Paraná. O conteúdo estruturante Astronomia, em
especial o conteúdo básico Sistema Solar, é um assunto que desperta interesse
em nossos alunos, mas a falta de material didático para trabalhar alguns
conteúdos básicos que não são encontrados em alguns livros didáticos,
compromete o processo ensino-aprendizagem, além disso, o Ensino de

Astronomia, trabalhado nas aulas de Ciências, atualmente deve estar mais
adequado ao cotidiano, devido ao fato de que os alunos tem mais acesso a
informações através de diferentes tecnologias que influenciam os modos de
pensar e agir. Objetiva-se desenvolver o ensino do conteúdo Sistema Solar com
uso de recursos didáticos variados; despertar no aluno o interesse no estudo do
Sistema Solar; conhecer as características básicas que diferenciam os
componentes do Sistema Solar; tornar as aulas mais atrativas para que ocorra
uma aprendizagem de forma diferenciada e significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: Ensino do Sistema Solar com o apoio de Recursos Didáticos.
Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências
Palavras-chave:

Sistema

Solar;

Aprendizagem

Significativa;

Recursos

Didáticos; Ensino de Ciências.
Resumo: Este trabalho destina-se a contribuir e subsidiar a prática pedagógica,
pois o conteúdo estruturante Astronomia, desperta interesse em nossos alunos,
mas a falta de material didático compromete o processo ensino-aprendizagem.
Portanto, objetiva-se desenvolver o ensino do conteúdo Sistema Solar com uso
de recursos didáticos variados, despertar no aluno o interesse no estudo do
Sistema Solar; conhecer as características básicas que diferenciam os
componentes do Sistema Solar; tornar as aulas mais atrativas e facilitar a
aprendizagem usando diferentes recursos didáticos como pesquisas, slides,
vídeos, recursos multimídias, atividades de modelagem e mapas conceituais
como instrumentos de apoio na prática educativa aprimorando o processo
ensino-aprendizagem. Esta proposta tem como base a Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel e baseia-se nas Diretrizes Curriculares de Ciências do
Estado do Paraná (DCEs). Será aplicado em turmas do 6º Ano do Ensino
Fundamental, no Colégio Estadual Rui Barbosa no Município de Nova
Laranjeiras.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DA SILVA
ORIENTADOR: Vera Lucia Bahl de Oliveira
IES: UEL

Artigo
Título: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A ESCOLA E RESPONSABILIDADE
NAS ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS
Tema: Gravidez na adolescência: a escola e responsabilidade nas orientações
preventivas.
Palavras-chave: Sexualidade; Gravidez; Prevenção
Resumo: O presente projeto será desenvolvido com alunos do 8º e 9º anos do
ensino fundamental do Colégio Estadual Souza Naves localizado na Rua
Monteiro Lobato nº 421, localizado no município de Rolândia - PR durante o
primeiro semestre de 2013. Tem como finalidade fazer um aprofundamento e
reflexão sobre a temática sexualidade visando atender os anseios dos
educando, tão evidenciados em nosso cotidiano escolar, por meio de diálogo
ofertar maior embasamento teórico sobre educação sexual, para que os mesmos
possam viver sua sexualidade de maneira saudável com equilíbrio e
responsabilidade.

Produção didático-pedagógica
Título: Uso de Modelos Didáticos no Ensino de Ciências Biológicas
Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências
Palavras-chave: adolescência; métodos contraceptivos; gravidez; sexualidade;
responsabilidade
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade fazer uma reflexão sobre a
gravidez na adolescência, bem como os métodos contraceptivos, pois percebese a necessidade desta discussão nas instituições escolares, uma vez que este
fato está presente em nossa realidade social e escolar, acarretando sérias
mudanças físicas, familiares, sociais e biológicas. A escola como instituição
formal, tem como função esclarecer os conceitos históricos, biológicos e sociais
sobre o tema em questão, de maneira a formar cidadãos conscientes e
autônomos para decidir sobre suas ações e suas respectivas consequências.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA SAUGO BONATTO
ORIENTADOR: Luciano Zanetti Pessoa Candiotto

IES: UNIOESTE
Artigo
Título: COMPOSTAGEM-UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVE
Tema: Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Compostagem; Conscientizaçâo.
Resumo:

A Educação Ambiental representa uma tentativa do homem

questionar as relações estabelecidas com o planeta e de agir para melhorar tais
relações. O volume dos resíduos sólidos nos lixões é um sério problema
ambiental. Diminuir esse volume e dessa forma amenizar o impacto ambiental é
possível por meio de soluções simples como, por exemplo, o processo de
compostagem, que é uma técnica alternativa em que o lixo orgânico é
transformado em fertilizante através da decomposição da matéria orgânica. Essa
realidade também se faz presente nas escolas pelo grande volume de resíduos
sólidos gerados diariamente. Nesse processo, a criação de um sistema de
compostagem é uma solução alternativa para a gestão desses recursos sólidos.
Nossa proposta é promover a leitura, pesquisa, discussão e a reflexão, bem
como conhecer a importância do uso da adubação orgânica, ações estas que
estão no cotidiano dos alunos e que podem modificar a realidade presente nas
escolas e se multiplicar no ambiente familiar.

Produção didático-pedagógica
Título: COMPOSTAGEM-UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA OS
RESÍDUOS ORGÂNICOS
Tema: Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Compostagem; Resíduos
Orgânicos Sólidos
Resumo: Nossa proposta de trabalho tem como meta primordial educar para o
desenvolvimento sustentável, por meio de estudos sobre a importância da
compostagem como alternativa para reduzir os resíduos orgânicos sólidos, bem
como a Implantação de um Sistema de Compostagem de lixo orgânico na Escola
visando à produção de fertilizante, contribuindo para a gestão dos resíduos
sólidos gerados e na diminuição de seu volume, auxiliando, dessa forma na
busca de soluções para amenizar o impacto ambiental. Promover a leitura,
pesquisa, discussão e a reflexão; conhecer a importância do uso da adubação

orgânica ; mostrar a compostagem como uma forma de tratamento dos resíduos
sólidos; sensibilizar e envolver. alunos do 7ª ano no tratamento dos resíduos
sólidos orgânicos; incorporar ações no cotidiano dos alunos que visem à
multiplicação no ambiente familiar das técnicas de compostagem.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SILMARA FANHA DE ARCE
ORIENTADOR: Maria Eugenia Costa
IES: UEPG
Artigo
Título:

APRENDENDO ASTRONOMIA ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE

MATERIAL DIDÁTICO NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
Tema: Construção de material didático
Palavras-chave: Criatividade. Educação. Lúdico.
Resumo: Este artigo relata o trabalho realizado com alunos de 6º ano do Ensino
Fundamental, sobre a confecção e a utilização de material lúdico, no processo
de ensino aprendizagem, referente ao conteúdo estruturante de Astronomia.
Teve como objetivo fazer com que os alunos, após um referencial teórico,
confeccionassem o material didático proposto e fizessem a utilização do mesmo,
de forma a contribuir com seu aprendizado. O processo investigativo foi: a
confecção e utilização de material lúdico,contribuem como recurso metodológico
para uma aprendizagem significativa? Foi oportunizado o conhecimento teórico,
através da leitura de textos, pesquisas, explicação dos conteúdos e a construção
do material lúdico didático pedagógico. A partir desta prática, espera-se que os
educadores estejam atentos a algumas atitudes, para que alcancem seus
objetivos, utilizando adequadamente o lúdico como instrumento didático ao
processo ensino aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Aprendendo Astronomia através da Confecção de Material Didático na
Disciplina de Ciências
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciênacias
Palavras-chave: Lúdico, Aprendizagem, Material Didático

Resumo: Levar os alunos, através do lúdico a uma aprendizagem significativa,
de forma mais prazerosa. Os alunos após a apresentação do assunto farão
pesquisas, debates e a confecção de material didático referente aos temas aos
temas estudados.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SILVANA REGINA BRIANEZE
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A Astronomia no Ensino Fundamental e o Uso do Software JClic
Tema: Astronomia
Palavras-chave:

Astronomia; Software JClic; Multimeios; formação de

professores
Resumo: O presente artigo deriva de um trabalho realizado com alunos do 8º
ano de uma escola do Paraná sobre o ensino de astronomia e tem o objetivo de
compartilhar alguns resultados obtidos em torno dos temas: “Origem e Evolução
do Universo”, “Gravitação Universal”, “Sistema Solar” e “Astronáutica”. Dentre as
várias modalidades e recursos pedagógicos para realização deste trabalho foi
utilizado: vídeos, simuladores, teatro, jogos, textos e principalmente o Software
JClic. Este estudo propõe novas estratégias de ensino em torno dos temas
citados e busca questionar e tornar mais concreto e próximo do aluno o conteúdo
de Astronomia. No intuito de alcançar o objetivo esperado foram traçadas várias
estratégias de ação como: problematização, simulação, organização e aplicação
do conhecimento. Os resultados mostram ganhos de aprendizagem relevantes
no estudo da Astronomia, bem como a importante contribuição para o processo
de ensino e aprendizagem proporcionada pelo envolvimento do aluno em
práticas de observação, simulação e participação ativa na construção do
conhecimento.

Produção didático-pedagógica
Título: A Astronomia nos anos finais do Ensino Fundamental: muitas formas de
olhar para o céu.

Tema: Astronomia
Palavras-chave: Astronomia.Software JClic. Multimeios. Aprendizagem.
Resumo: Através do Ensino de Astronomia o professor pode levar o educando
a conhecer melhor o universo e seus elementos, pois a mesma tem um papel
importante no Ensino Fundamental, sendo uma das ciências de referencia para
a ampliação dos conhecimentos do educando na disciplina de ciências. A
presente unidade didática consiste em uma sequencia didática para o ensino de
Astronomia, na qual se apresentam: jogos, teatro, experimentos, simulações e
softwares além de estudo de textos. A metodologia utilizada na Unidade Didática
foi os três momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do
conhecimento e aplicação do conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SILVIA DE FATIMA PROENCA
ORIENTADOR: Augusto Seawright Zanatta
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: A Utilização de um Blog para a implementação dos Temas Sociais
Contemporâneos: Educação Social
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção
de recursos didáticos
Palavras-chave:

Educação Sexual; Ferramenta Tecnológica; Blog; Ensino

Fundamental
Resumo: O presente trabalho teve como proposta a utilização de um Blog para
falar de educação sexual, foi realizado junto aos 30 alunos do 8º ano A, do
Colégio Hermínia Lupion-EFMN, de Ribeirão do Pinhal-PR. A escolha para o
tema partiu da constatação de que os jovens estão constantemente conectados
nas redes sociais, dominam essas tecnologias e portanto ir até eles através de
uma dessas ferramentas que lhes é conhecida tornaria a abordagem sobre sexo,
considerado um tema “complicado” para discutir em sala, mais condizente com
a realidade deles. Entretanto, uma vez decidido e assimilado pelos alunos essa
nova experiência para eles, paralelamente a utilização do Laboratório de
Informática da escola mostrou-se inviável, sendo necessário levar os alunos para

uma Lan House para realizar as atividades pertinentes ao Projeto. Como
resultados foram detectados a prontidão dos alunos para adquirir conhecimentos
mais aprofundados sobre os assuntos que iam sendo trabalhados, suscitando
dúvidas, buscando respostas através de pesquisas e discussões. Nesse sentido,
pode-se afirmar que o uso das tecnologias na aprendizagem contribuem para o
conhecimento do aluno para além das informações que eles já tem.

Produção didático-pedagógica
Título: A Utilização de um Blog para a implementação dos Temas Sociais
Contemporâneos: Educação Sexual
Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências
Palavras-chave: Educação Sexual; Blog;Socialização
Resumo: A sexualidade bem orientada, é indispensável para formar o eu
consciente e feliz do ser humano, ocultar ou reprimir suas manifestações são
atitudes equivocadas que infelizmente muitos profissionais da Educação
adotam. A criança traz consigo valores formados pela família e meios de
comunicação, construindo conceitos e explicações errôneas sobre sexualidade.
Desta forma a Escola torna-se instituição responsável ação crítica, reflexiva e
educativa, não podendo se omitir diante da relevância do tema, que suscita
dúvidas,tabus e polêmicas, principalmente sobre as questões de gênero e
diversidade sexual. Como a crescente e atual revolução tecnológica, tem
provocado profundas mudanças nos relacionamentos interpessoais, optou-se
por utilizar o Blog para promover a socialização dos conhecimentos sobre
Educação Sexual, com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Os
participantes terão acesso no Blog construído pela professora, aos temas de
interesse sobre Educação Sexual, devendo interagir e expressar suas opiniões,
bem como postar suas pesquisas. A avaliação será realizada durante todo o
processo, pela transformação dos conhecimentos e conceitos apropriados por
eles.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SILVIA MARIA FERLIN FEUSER
ORIENTADOR: Vilmar Malacarne

IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Estudo Dirigido: Uma estratégia de aprendizagem significativa para o
ensino de ciências na Educação de Jovens e Adultos.
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências.
Palavras-chave: Estudo Dirigido; Educação de Jovens e Adultos; Ensino de
Ciências.
Resumo: O presente trabalho discute os procedimentos metodológicos relativos
ao Estudo Dirigido em relação à disciplina de Ciências, da modalidade de ensino
de jovens e adultos e dá prioridade à organização individual. Para atender as
peculiaridades desta clientela, houve a preocupação em ofertar um padrão de
continuidade de estudos. Para tanto, decidiu-se elaborar e aplicar - nos alunos
matriculados no Ensino Fundamental fase II com aproveitamento de estudos de
100% - roteiros de estudo, contemplando os conteúdos propostos para esta
etapa. Para alcançar os objetivos propostos, a elaboração dos roteiros norteouse por critérios estabelecidos na organização do Estudo Dirigido, o qual privilegia
a transição dos conhecimentos empíricos para os científicos. Constatou-se que
a técnica empregada foi bastante significativa para a aprendizagem individual,
no sentido que possibilitou ao aluno uma interseção entre os conteúdos
estudados e as ações do cotidiano, assim como seu comprometimento face ao
novo conhecimento

Produção didático-pedagógica
Título: Estudo Dirigido: Uma estratégia de aprendizagem significativa para o
ensino de ciências na Educação de Jovens e Adultos.
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: estudo dirigido; jovens e adultos; ensino de Ciências.
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) distingue-se das demais
modalidades de ensino, porque possui uma proposta pedagógica flexível que
leva em conta as diferenças individuais, o tempo e os conhecimentos já
adquiridos pelos educandos. Nesse sentido, esta proposta didática pedagógica
opta pela estratégia de ensino – “Estudo Dirigido” – organizado em dezesseis
(16) roteiros de estudo que contemplam os conteúdos direcionados aos alunos
da Educação de Jovens e Adultos, do ensino fundamental – fase II, inseridos na

organização individual, na etapa 100%, pelo fato desta clientela possuir
características similares quanto à frequência escolar, visto que a mesma ocorre
de forma descontinua e o aluno ser sujeito no seu processo de aprendizagem.
Para tanto cada roteiro apresenta um plano de trabalho docente que contempla
a obra de Gasparin (2007), que por sua vez, fundamenta seus princípios
metodológicos no Materialismo Histórico Dialético, que propõe transição dos
conhecimentos empíricos para os científicos, através de um processo didáticopedagógico que é executado a partir de cinco passos, que consiste: na Prática
Social Inicial do Conteúdo, na Problematização, na Instrumentalização, na
Catarse, na Prática Social Final do Conteúdo. Também, os roteiros de estudo
terão as orientações de Ronca (1982), que elenca um conjunto de operações
cognitivas e tarefas operatórias afins, próprios para esta estratégia de ensino.
Os roteiros serão aplicados em alunos matriculados na etapa 100% da
organização individual, durante às aulas de Ciências, e tem como meta atingir
um grupo de 10 alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SIRLEY FERRARI GOBBATO
ORIENTADOR: Juliana Moreira Prudente de Oliveira
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: UM ESTUDO SOBRE A HIGIENE COMO PREVENÇÃO DE DOENÇAS
E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave:

Higiene e Saúde; Ensino de Ciências; Momentos

Pedagógicos.
Resumo: O presente artigo tem por finalidade descrever de forma sucinta os
resultados das atividades que foram desenvolvidas na implementação do projeto
de intervenção pedagógica em uma escola pública de Cascavel/PR, no 1º
semestre de 2013.

A pesquisa teve como objetivo geral investigar o

desenvolvimento de um módulo didático elaborado sob os pressupostos de uma
metodologia problematizadora, a saber, os Momentos Pedagógicos de
Delizoicov e Angotti (1991). O módulo era referente à temática Higiene e foi

trabalhado com o 6º ano do Ensino Fundamental. Como estratégia metodológica,
utilizou-se o método da pesquisa-ação, por meio da abordagem qualitativa. A
coleta de dados foi realizada antes, durante e após o projeto, mediante
questionários e atividades realizadas pelos alunos. Os resultados demonstram
que havia falta de conhecimento sobre os conceitos de higiene, bem como
noções de profilaxia. O desenvolvimento do módulo didático produzido na forma
de unidade didática possibilitou a vinculação dos conteúdos com a prática social
do

aluno despertando

a curiosidade e

interesse em buscar novos

conhecimentos.

Produção didático-pedagógica
Título: Higiene como prevençãp de doenças e promoção da saúde no ensino de
Ciências
Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Higiene; Saúde; Metodologia dos momentos pedagógicos
Resumo: Sabemos que condições inadequadas de higiene podem facilitar a
transmissão de doenças. Assim, com vistas a uma educação voltada para a
prevenção, esta unidade didática apresenta uma proposta para o estudo da
higiene como prevenção de doenças no ensino de Ciências, bem como procura
trabalhar com os conhecimentos dos alunos em relação às suas práticas de
higiene, respeitando os aspectos éticos, amparando-se em referenciais teóricos
e adotando a metodologia dos momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SOLANGE MARGARIDA CAMPIOTO
ORIENTADOR: Rodrigo de Souza Poletto
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

Plantas Tóxicas Ornamentais: riscos que podem ser evitados pela

socialização do conhecimento.
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Plantas tóxicas: ornamentais: educação preventiva.

Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica realizada em um colégio público da cidade de Cornélio
Procópio.

Desde

a

concepção,

pesquisa

e

leituras,

passando

pela

implementação, a proposta visou proporcionar atividades com a utilização de
recursos pedagógicos e tecnológicos que tornem as aulas de ciências mais
atrativas e possibilitem a contextualização do conteúdo pelos alunos. Essas
atividades envolveram os seguintes aspectos: levantamento das plantas
ornamentais que fazem parte da vida diária dos alunos, identificação das plantas
ornamentais que são tóxicas e os riscos que as mesmas podem causar à saúde
tanto dos seres humanos como dos animais domésticos, por meio de pesquisas
na rede mundial de computadores (laboratório de informática do colégio),
pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo no entorno do colégio, atividades
lúdicas (envolvendo jogos educativos: quebra-cabeça e bingo polivalente),
exposição

sobre

plantas

tóxicas

ornamentais

à

comunidade

escolar

apresentando os resultados das atividades desenvolvidas juntamente com os
alunos. Em todas as ações desenvolvidas, percebeu-se que os alunos
demonstravam interesse em participar, concentração, dinamismo, entrosamento
nos grupos, autonomia e conhecimento ao expor os conteúdos aos visitantes da
exposição, além de verificar que levaram esses conhecimentos para o cotidiano,
constatados por meio de relatos.

Produção didático-pedagógica
Título: Plantas tóxicas Ornamentais: riscos que podem ser evitados pela
socialização do conhecimento.
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências
Palavras-chave: Plantas tóxicas; ornamentais; educação preventiva.
Resumo: Esta proposta justifica-se pela necessidade de fazer com que o aluno
volte seu olhar para o entorno da sua vivência e assim preste mais atenção nas
plantas que fazem parte do seu dia-a-dia, bem como as características
apresentadas pelas mesmas e com isso possam identificar aquelas que
apresentam um grau de toxidade que podem ser prejudiciais tanto aos seres
humanos como os animais evitando os acidentes domésticos com este tipo de
plantas. O desenvolvimento desta proposta tem como objetivo proporcionar
atividades

com

a

utilização

de

recursos

pedagógicos/tecnológicos

e

experimentais que tornem as aulas de ciências mais atrativas e possibilitem a
contextualização do conteúdo pelos alunos. Essas atividades envolverão os
seguintes aspectos: levantamento das plantas ornamentais que fazem parte da
vida diária dos alunos; identificação das plantas ornamentais que são tóxicas e
os riscos que as mesmas podem causar a saúde tanto dos seres humanos como
dos animais domésticos através de pesquisas bibliográficas e em sites. Ao final
da aplicação da proposta pretende-se elaborar e organizar os materiais
digitalizados e multimídias sobre as plantas tóxicas mais comuns presente no
dia-a-dia dos alunos. Após aplicação das atividades espera-se despertar nos
alunos os cuidados necessários em relação às plantas ornamentais tóxicas.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELI DE LURDES BRATZ ESSER
ORIENTADOR: Carlos Eduardo Bittencourt Stange
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Verificacão do Conhecimento Prévio dos Alunos Frente ao estudo de
Células
Tema: Mapas Conceituais, Conhecimato prévio e Ensino de Ciências.
Palavras-chave:

Ensino

de

Ciências;

Conhecimento

prévio;

Mapas

Conceituais; Células; metodologias
Resumo: A proposta da pesquisa refere-se a investigação sobre possíveis
dificuldade que os alunos apresentam em vincular os conhecimentos teóricos,
obtidos na escola com aqueles práticos, cotidianos adquiridos na comunidade
em que vivem. Tal pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Aurélio Buarque
de Holanda – EFM. Com o público do objeto da intervenção, os alunos da 7ª
Série, ou seja, 8º Ano Ensino Fundamental. Diante da importância da
organização do plano de trabalho docente, essencial é a existência de
estratégias pedagógicas adequadas que priorizem diferentes formas de ensinar,
aprender e avaliar, possibilitando um trabalho pedagógico que aponte na direção
da abordagem conceitual integradora. Isso leva o professor a refletir e a
aprofundar conhecimentos e, também, novas práticas pedagógicas em sala de
aula. Assim, mister ao professor apropriar-se de estratégias de ensino –

aprendizagem que privilegiem atividades que incentivem maior interesse,
propiciando a assimilação do conhecimento numa interação “professor, aluno e
conhecimento”. Sem dúvida é preciso inovar nossas aulas de ciências,
considerando que a aprendizagem ocorre nessa relação em que o aluno não é,
dicotomicamente nem ativo e nem passivo, mas sim, ativamente “interativo”.
Dinâmica. Cabe ao professor facilitar a construção de conhecimentos que
possam ser bem articulados com o uso de recursos instrumentais, os quais são
fundamentais, além de contemplar uma aprendizagem significativa e do
conteúdo. Nesta linha de trabalho, foram utilizadas estratégias de ensino como,
mapas conceituais, práticas experimentais, slides, vídeos, produção de painéis,
maquete e jogos, de modo a proporcionar envolvimento dos alunos nas
atividades, incentivando a construir novos saberes.

Produção didático-pedagógica
Título: A Verificação do Conhecimento Prévio dos Alunos Frente ao Estudo de
Células.
Tema: Mapas Conceituais, Conhecimento Prévio e Ensino de Ciências
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Conhecimento Prévio, Estudo de
Células, Ensino de Ciências e Metodologias.
Resumo: A célula é a unidade fundamental dos seres vivos, desempenha
inúmeras funções necessárias para a manutenção da vida. Buscar conhecer
melhor essa unidade da vida é o que nos proporcionará esse material didáticopedagógico, a necessidade de se trabalhar com diferentes metodologias. Para
tanto serão utilizados experimentos, vídeos, mapas conceituais e jogos. O uso
desses

instrumentos

é

de

fundamental

importância

para

aprofundar

conhecimentos sobre novas práticas pedagógicas em sala de aula, contribuindo
para a assimilação do conteúdo, objetivando desta forma a aprendizagem
significativa de maneira que cada um considere-se sujeito da produção do
conhecimento. Nessa produção didático-pedagógica, escolhemos como
referencial de aprendizagem a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel
(1992). Segundo esse autor, a aprendizagem é muito mais significativa à medida
que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento do aluno e
adquire significado para ele a partir da relação com seus conhecimentos prévios.
O presente material promove e possibilita a construção conceitual dos saberes

científicos na escola, numa visão abrangente destes recursos educacionais,
oferecendo uma aprendizagem dinâmica, que incentivem os alunos a construir
novos saberes.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELI SAYURI NAKAMAE KAMITAKAHRA
ORIENTADOR: Susete Wambier Christo
IES: UEPG
Artigo
Título: O Lúdico na Biodiversidade dos Animais Vertebrados
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Aprendizagem; Recurso didático; Fauna
Resumo: No presente artigo é relatado e discutido um projeto de intervenção
inserido no Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná e
desenvolvido em uma escola da rede estadual do município de Pirai do Sul. O
referido projeto abordou o fato da educação no Brasil estar vivendo uma época
de grandes desafios e inovações, principalmente pelos avanços tecnológicos e
científicos que envolvem a sociedade e a natureza de um modo geral, fazendo
com que a escola também passe por mudanças e transformações no processo
de ensino e aprendizagem. Dentro do conteúdo que envolve a Ciência, uma das
partes mais extensas é a Biodiversidade do grupo. Consequentemente existe a
necessidade de constantes mudanças na forma de desenvolver a temática da
Biodiversidade dos Animais de modo atraente em sala de aula. Nesse sentido,
a investigação orientou-se pela necessidade de se propor um envolvimento
maior dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Rivadávia Vargas de Piraí do Sul - PR, e valorizar a participação ativa desses
em atividades práticas diversificadas. Teve-se como principal objetivo:
Desenvolver uma pesquisa-ação utilizando o lúdico como potencializador de
uma aprendizagem mais significativa do tema Biodiversidade dos Animais
Vertebrados. Apontam-se como principais resultados, através de atividades
dinâmicas e diferenciadas, o aumento do interesse dos alunos pelo conteúdo
abordado, possibilitando a compreensão das características gerais distintivas
dos animais, auxiliando os educandos no processo de construção do

conhecimento, desenvolvendo uma nova postura diante da realidade vivenciada
no ambiente escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: O Lúdico na Biodiversidade dos Animais Vertebrados
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Biodiversidade; Ludicidade
Resumo: É necessário buscar formas de mudar a visão do educando em relação
à Ciência. Existe a necessidade de constantes mudanças na forma de
desenvolver a temática da Biodiversidade dos Animais de modo atraente em sala
de aula. O educador pode intervir pedagogicamente criando espaços de uma
aprendizagem diferenciada, tornando-se possível aumentar o interesse dos
educandos, possibilitando a compreensão. O objetivo desta unidade didática é
facilitar o entendimento de forma motivadora por meio de jogos pedagógicos. A
proposta da metodologia de atividades lúdicas através de jogos promove o
desenvolvimento da autonomia, capacidade de criar, a assimilação e a
socialização de conhecimentos prévios e sua utilização para a construção de
conhecimentos novos e mais elaborados. O material didático tem como público
alvo os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rivadávia
Vargas, município de Piraí do Sul, no ano de 2013. Espera-se desenvolver uma
nova postura diante da realidade vivenciada, que tornem mais críticos e
reflexivos e que alcancem a aprendizagem significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUELY SONIA BIANCHINI
ORIENTADOR: Silmara Sartoreto de Oliveira
IES: UEL
Artigo
Título: A INSERÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS
POR MEIO DA TÉCNICA DO DIAGRAMA V
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Ensino de ciências. Linguagem visual. Diagrama V
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após
a intervenção didático-pedagógica realizada junto a um grupo de alunos da

Educação de Jovens e Adultos, no nível de Ensino Fundamental. Buscou-se
ainda investigar a importância da inserção de linguagem visual através de filmes,
articulada à técnica do Diagrama V no desenvolvimento do processo de ensino
e aprendizagem de Ciências. A metodologia adotada consistiu em pesquisa
qualitativa por meio de aplicação de questionário contendo perguntas abertas e
fechadas aos alunos, visando identificar seus hábitos culturais e meios de
acesso aos recursos tecnológicos disponíveis na atualidade. Durante a
intervenção foram apresentados textos informativos, vídeos, charges e tirinhas
relacionadas ao conteúdo selecionado: origem e evolução dos seres vivos.
Porém neste artigo final serão apresentadas somente atividades relacionadas
ao Diagrama V, proposta inicial desta pesquisa. Os resultados obtidos
evidenciaram que a utilização de filmes e vídeos despertou o interesse dos
alunos e suscitou reflexões que puderam ser observadas na elaboração do
Diagrama V em dois momentos distintos de aplicação do projeto, explorando o
domínio conceitual e o domínio metodológico. Nesta direção, percebe-se a
necessidade de o professor buscar meios que

permitam desenvolver os

conteúdos de forma mais atraente e significativa para seus alunos e para si
mesmo. Sobretudo na disciplina de Ciências, o filme pode se constituir em um
recurso que ajuda a contextualização de conteúdos e a relação destes com os
conhecimentos prévios dos alunos, auxiliando no seu desenvolvimento e
servindo como instrumento para a educação científica.

Produção didático-pedagógica
Título: Linguagem Visual, Diagrama V e ensino de Ciências
Tema: Tecnologias e linguagens em ensino de ciências
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Filmes; Diagrama V
Resumo: Este artigo tem como objetivo geral investigar a importância da
inserção de linguagem visual através de filmes, articulada à técnica do Diagrama
V no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de Ciências.
Optou-se por trabalhar a linguagem visual na modalidade de filmes por se
entender que as tecnologias ampliam os horizontes culturais dos indivíduos. A
metodologia adotada consiste em pesquisa qualitativa por meio de aplicação de
questionário contendo perguntas abertas e fechadas aos alunos, visando
identificar seus hábitos culturais e meios de acesso aos recursos tecnológicos

disponíveis na atualidade. A proposta visa contribuir para a ampliação dos
conhecimentos sobre a técnica do Diagrama V, bem como em relação à
possibilidade de aprimorar a leitura de mundo por meio da inserção das
tecnologias no âmbito escolar. Nesta direção, percebe-se a necessidade de o
professor buscar meios que lhe permitam desenvolver os conteúdos de forma
mais atraente e significativa para seus alunos e para si mesmo. Sobretudo na
disciplina de Ciências, o filme pode se constituir em um recurso que ajuda a
contextualização de conteúdos e a relação destes com os conhecimentos
prévios dos alunos, auxiliando no seu desenvolvimento e servindo como
instrumento para a educação científica.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUSELAINE MARIUSSO
ORIENTADOR: Lucila Akiko Nagashima
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título: ÁLCOOL: UM ATALHO PARA OUTRAS DROGAS
Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Álcool; Prevenção; Droga; Jovem.
Resumo: Há uma grande variedade de bebidas alcoólicas espalhadas pelo
mundo, fazendo do álcool a substância psicoativa mais popular do planeta. O
álcool é a droga preferida dos brasileiros e o alcoolismo é a terceira doença que
mais mata no mundo. Além disso, causa 350 doenças (físicas e psiquiátricas) e
torna dependentes da droga um de cada dez usuários de álcool. No País, 90%
das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas,
acontecem devido ao álcool. Motoristas alcoolizados são responsáveis por 65%
dos acidentes no país. O trabalho preventivo ao uso do álcool considera o fato
de que o jovem está sujeito a experimentar e usar o álcool eventualmente, e
desta forma, o trabalho preventivo está em educar a pessoa a usar o álcool
moderadamente ou não usá-la. Isso leva a outra questão: será que isto é
possível? Assim, esse projeto tem como principal objetivo conscientizar os
alunos do Colégio Estadual Carlos Gomes que o álcool é uma droga e informálos dos perigos causados pelo uso, bem como suas consequências para o

organismo e para a sociedade, propondo medidas preventivas que minimizem
os fatores de riscos. Tendo conhecimento dos prejuízos que o álcool induz ao
organismo, faz-se necessário orientar os estudantes sobre o perigo do uso
abusivo dessa substância. Portanto, face ao que já foi exposto, tem-se as
seguintes indagações: Qual seria a alternativa eficaz para que os alunos fiquem
distante das drogas? De que forma a disciplina de Ciências pode contribuir para
ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o assunto “alcoolismo”?

Produção didático-pedagógica
Título: ÁLCOOL: UM ATALHO PARA OUTRAS DROGAS
Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências
Palavras-chave: Álcool;Droga;Dependência;Jovem;Vício
Resumo: Há uma grande variedade de bebidas alcoólicas espalhadas pelo
mundo, fazendo do álcool a substância psicoativa mais popular do planeta. O
álcool é a droga preferida dos brasileiros e o alcoolismo é a terceira doença que
mais mata no mundo. Além disso, causa 350 doenças (físicas e psiquiátricas) e
torna dependentes da droga um de cada dez usuários de álcool. No País, 90%
das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas,
acontecem devido ao álcool. Motoristas alcoolizados são responsáveis por 65%
dos acidentes no país. O trabalho preventivo ao uso do álcool considera o fato
de que o jovem está sujeito a experimentar e usar o álcool eventualmente, e
desta forma, o trabalho preventivo está em educar a pessoa a usar o álcool
moderadamente ou não usá-la. Isso leva a outra questão: será que isto é
possível? Assim, esse projeto tem como principal objetivo conscientizar os
alunos do Colégio Estadual Carlos Gomes que o álcool é uma droga e informálos dos perigos causados pelo uso, bem como suas consequências para o
organismo e para a sociedade, propondo medidas preventivas que minimizem
os fatores de riscos. Tendo conhecimento dos prejuízos que o álcool induz ao
organismo, faz-se necessário orientar os estudantes sobre o perigo do uso
abusivo dessa substância. Portanto, face ao que já foi exposto, tem-se as
seguintes indagações: Qual seria a alternativa eficaz para que os alunos fiquem
distante das drogas? De que forma a disciplina de Ciências pode contribuir para
ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o assunto “alcoolismo”?

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: SUZETE ANDRE
ORIENTADOR: Fabio de Azevedo
IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana
Artigo
Título:

EDUCAÇÃO

AMBIENTAL

NA

ESCOLA:

CONSTRUÍNDO

POSSIBILIDADES PARA O PROBLEMA DO LIXO
Tema: ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Palavras-chave: Educação Ambiental. Resíduos sólidos. Lixo. Meio Ambiente.
Resumo: Este estudo tem como finalidade contribuir para a evolução conceitual
dos alunos sobre o problema dos resíduos sólidos (lixo) e a sua relação com o
meio ambiente. Os trabalhos foram realizados com os alunos do 6º Ano – Ensino
Fundamental – por meio da implantação de material didático produzido
exclusivamente para este fim, organizado em seis encontros (unidades) e
contemplou as seguintes estratégias de ação: exposição teórica e discussões
em grupo, pesquisas na internet, leituras e debates e utilização de recursos
audiovisuais: textos, documentários, vídeos e imagens. Dos relatos orais e
escritos produzidos pelos alunos, durante a implementação, concluímos que as
atividades realizadas contribuíram para uma maior conscientização dos alunos
acerca do problema do lixo, principalmente, no ambiente escolar, bem como de
sua relação com a sustentabilidade ambiental. Constatamos também que as
estratégias utilizadas foram relevantes para o alcance do objetivo proposto, pois,
possibilitou a produção de propostas que minimizassem o problema do lixo no
âmbito escolar.

Produção didático-pedagógica
Título: Educação ambiental na Escola: construíndo possibilidades para o
problema do lixo.
Tema: ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Palavras-chave: Educação ambiental, lixo, meio ambiente
Resumo: O objetivo da presente Unidade Didática é contribuir para a evolução
conceitual dos alunos sobre o problema do lixo e a sua relação com o meio
ambiente sustentável, permitindo-lhes uma reflexão sobre o tema. A proposta

destina-se aos alunos do 6º Ano – Ensino Fundamental, contemplando as
seguintes estratégias de ação: exposição teórica e discussões em grupo,
pesquisas na internet, leituras e debates e utilização de recursos audiovisuais:
serão utilizados textos, documentários, vídeos, e imagens que ofereçam
subsídios para a compreensão da temática proposta nas unidades, que serão
apresentadas em seis unidades. A avaliação será contínua envolvendo a
observação e registros escritos dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: TANIA APARECIDA AMADUCCI SCHNEIDER
ORIENTADOR: Virginia Iara de Andrade Maistro
IES: UEL
Artigo
Título: AVALIAÇÃO COMO PRÁTICA INVESTIGATIVA E COMO ATITUDE
PROFISSIONAL VOLTADA PARA A APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM
NECESSIDADES
Tema: A avaliação no ensino de Ciências.
Palavras-chave: Educação especial; Educação inclusiva; Avaliação.
Resumo: A Educação Especial foi inicialmente constituída como um modelo de
educação segregada e nos últimos anos tem se voltado para que seja inclusiva,
compreendendo que pessoas com Necessidades Educacionais Especiais
devam ser matriculadas e atendidas nas escolas de educação básica. A
Declaração de Salamanca estabelece que “aqueles com necessidades especiais
devem ter acesso à escola regular, acomodados dentro de uma pedagogia
centrada na criança e capaz de satisfazer a tais necessidades” e que “todos
devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que possam ter (UNESCO, 1994)”. Se todos têm
direito a tratamento e escolarização igualitária, é necessário que os educadores
tenham uma formação continuada e admitam uma avaliação como prática
investigativa destes jovens e assumam a educação voltada para os quatro
pilares que devem sustentá-la. Desta maneira, a avaliação tem papel
fundamental na vida escolar destes estudantes, pois é através e a partir dela que
professores e alunos poderão refletir e avançar rumo à construção do

conhecimento. Portanto, este trabalho teve como objetivo investigar, analisar os
instrumentos de avaliação em Ciências utilizados na escola com alunos NEE,
verificando quais práticas revelam qual ou quais seriam mais adequadas para
avaliar o desempenho do ensino-aprendizagem e promoção para as séries
seguintes. Este projeto foi desenvolvido com 2 alunos com NEE, do Colégio
Estadual José A. Aragão – Ensino Fundamental e Médio da cidade de Londrina,
por meio de pesquisas, levantamento de instrumentos de avaliação, organização
de estratégias avaliativas com o objetivo de que venham a fazer parte do
cotidiano escolar. Os resultados mostraram que os objetivos foram alcançados
com os dois alunos nas avaliações, um mostrou bom desempenho nas provas e
o outro na maquete e ambos foram regulares nos esquemas de desenhos. Desta
maneira, é possível concluir que nós educadores temos que diversificar as
estratégias de ação com alunos com NEE, buscando uma avaliação compatível
com as dificuldades destes jovens.

Produção didático-pedagógica
Título: Avaliação como prática investigativa e como atitude profissional voltada
para a aprendizagem de alunos com Necessidades Educacionais Especiais
NEEs
Tema: A avaliação no ensino de Ciências.
Palavras-chave: Avaliação; Educação especial; Educação inclusiva
Resumo: A inclusão escolar dos portadores de Necessidades Educacionais
Especiais-NEEs, vem exigindo cada vez mais das instituições de ensino regular
a se adaptarem as características dos alunos com NEEs, e com isso uma
transformação também nos modelos de avaliação e na forma de avaliar. Portanto
está Unidade Didática propõe experimentar modelos de instrumentos de
avaliação para a construção do conhecimento com alunos NEEs.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: ULISSES FERNANDO DA CRUZ OLIVEIRA
ORIENTADOR: Vera Lucia Bahl de Oliveira
IES: UEL
Artigo

Título: Caderno Pedagógico - Unidade 4 - Estudo da influência da educação
não formal na educação formal de alunos do nono ano de uma escola de Ensino
Fundamental de Londrina, na disciplina de Ciências
Tema: Fundamentos em teorias da aprendizagem
Palavras-chave:

Educação não formal; educação formal; aprendizagem;

internet.
Resumo: Na atualidade, o grande fluxo de informações disponíveis para a
sociedade reflete no espaço escolar afetando a prática de ensino. Este fato
interfere sobremaneira no processo de ensino do professor da disciplina de
Ciências que no dia a dia vivencia o questionamento dos alunos sobre estas
informações; assim, surge a necessidade deste saber como administrar, utilizar
as informações de maneira pedagógica na execução de seu trabalho. A
educação formal caracteriza-se por ser realizada dentro ambiente escolar e por
seguir uma diretriz orientadora sobre as práticas de ensino no contexto escolar.
Já a educação não formal caracteriza-se pela utilização de espaços alternativos
ao processo pedagógico, como por exemplo, museus, parques entre outros.
Assim, o uso de espaços alternativos é importante no processo de elaboração
do conhecimento por parte do aluno, uma vez que ele é levado a outras situações
de aprendizagem fora do ambiente escolar. Este trabalho propõe um estudo da
influência da educação não formal na educação formal de alunos do nono ano
de uma escola pública estadual, na disciplina de Ciências. Inicialmente foi
realizado um levantamento quantitativo e qualitativo a cerca de qual fonte de
informação é utilizada pelos alunos na realização de seus trabalhos; depois, um
estudo da influência da utilização de espaços alternativos de educação não
formal na elaboração do conhecimento pelos alunos e ainda foi proposta uma
forma de trabalho com ferramentas de busca na internet, no sentido de melhorar
a qualidade dos trabalhos de pesquisa apresentados.

Produção didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico - Unidade 4 - Estudo da influência da educação não
formal na educação formal de alunos do nono ano de uma escola de Ensino
Fundamental de Londrina, na disciplina de Ciências
Tema: Fundamentos em teorias da aprendizagem
Palavras-chave: Educação não formal; educação formal; aprendizagem.

Resumo: A educação formal caracteriza-se por ser realizada dentro ambiente
escolar e por seguir uma diretriz nacional. A educação não formal caracteriza-se
pela utilização de espaços alternativos no processo pedagógico, como por
exemplo, museus e parques. Na atualidade, o grande fluxo de informações
disponíveis para a sociedade, requer um professor preparado para desenvolver
atividades pedagógicas motivadoras no seu trabalho. Assim, o uso de espaços
alternativos acaba ganhando importância no processo de elaboração do
conhecimento por parte do aluno, uma vez que ele é levado a outras situações
de aprendizagem fora do ambiente escolar. Este trabalho faz parte de um
caderno temático e propõe um estudo da influência da educação não formal na
educação formal de alunos do nono ano de uma escola pública estadual, na
disciplina de Ciências. Inicialmente será realizado um levantamento quantitativo
e qualitativo a cerca de qual fonte de informação é utilizada pelos alunos na
realização de seus trabalhos; depois um estudo da influência da utilização de
espaços alternativos de educação não formal na elaboração do conhecimento
pelos alunos e ainda irá propor uma maneira de trabalhar com ferramentas de
busca na internet, no sentido de melhorar a qualidade dos trabalhos de pesquisa
apresentados.

DISCIPLINA/ÁREA: CIÊNCIAS
PROFESSOR PDE: VALDIRENE DOS SANTOS
ORIENTADOR: Alvaro Lorencini Junior
IES: UEL
Artigo
Título: Aditivos Alimentares: Conhecer para Mudar Hábitos e Atitudes.
Tema: Aditivos Alimentares.
Palavras-chave: Aditivos; Hábitos Alimentares; Produtos Industrializados.
Resumo: Os adolescentes não possuem hábitos alimentares saudáveis, visto
que atualmente há um grande aumento no consumo de alimentos
industrializados, seja pela praticidade que os mesmos oferecem ou pelo estímulo
de marketing das indústrias. A falta de conhecimento sobre os aditivos químicos
que são adicionados aos alimentos, principalmente para melhorar sua aparência
e para dar cor e sabor, leva-os ao consumo exagerado desses produtos sem

terem noção das consequências que este tipo de alimentação poderá lhes trazer.
Com o uso de metodologias diversificadas como pesquisas, debates, vídeos,
confecção de cartazes, entre outros, foi possível aos nossos alunos obterem
informações relevantes sobre os principais aditivos químicos que são
adicionados aos alimentos que eles consomem em seu dia-a-dia. Os alunos
participaram ativamente de todas as atividades realizadas, demonstrando
sempre interesse pelo tema em questão. Através dos depoimentos foi possível
constatar que os resultados foram satisfatórios e que já houve mudanças nos
hábitos alimentares dos alunos que participaram do projeto.

Produção didático-pedagógica
Título: Aditivos Alimentares: Conhecer para Mudar Hábitos e Atitudes.
Tema: Aditivos Alimentares.
Palavras-chave: Aditivos Químicos; Alimentos Industrializados.
Resumo: A presente proposta pedagógica torna-se relevante para professores
de Ciências das escolas públicas paranaenses que gostariam de obter mais
informações sobre os principais aditivos químicos alimentares que estão
presentes na maioria dos alimentos industrializados que são consumidos pelos
nossos alunos que estão na fase da adolescência. Atualmente, há um grande
aumento no consumo de alimentos industrializados, seja pela praticidade que os
mesmos oferecem ou pelo estímulo de marketing das indústrias. Nossos alunos
não possuem hábitos alimentares saudáveis e após as pesquisas realizadas, os
debates e as atividades que serão desenvolvidas, acreditamos que seja possível
modificar e/ou melhorar seus hábitos alimentares, tornando-os assim
consumidores de alimentos mais saudáveis e naturais.
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Título:

SAÚDE ORAL: Avaliação de aprendizagem após utilização de

metodologias não cotidianas ao ensino

Tema: Ciências
Palavras-chave: Saúde Oral; Qualidade de Vida; Metodologias.
Resumo: A preocupação com a precária condição de Saúde Oral de alguns
alunos e de suas famílias, causando interferências no seu convívio social, foi o
que motivou o desenvolvimento desse trabalho cujo objetivo foi aplicar
metodologias diversificadas no ensino da temática Saúde Oral e avaliar a
aprendizagem de conceitos sobre o referido tema. As atividades foram
desenvolvidas com 20 alunos do 8º ano do Colégio Estadual Ulysses Guimarães,
do município de Roncador - Paraná. Para isso, foram aplicadas metodologias
diversificadas como: leitura e discussão de texto; aula expositiva e dialogada;
criação de histórias em quadrinhos; pesquisa na web e confecção de cartazes;
palestra com profissional da área da saúde e montagem e apresentação de peça
teatral. Também foi aplicado questionário inicial e final com questões fechadas,
visando avaliar a aprendizagem sobre o tema. Os resultados mostram que após
a aplicação de metodologias que fogem ao tradicional do cotidiano das salas de
aula, o índice de acertos de todas as questões foram mais elevadas após a
aplicação de tais metodologias, além da observação, da motivação e entusiasmo
dos alunos. Sugere-se que, quando possível, o professor utilize além da aula
tradicional, uma metodologia auxiliar que possa contribuir de maneira
significativa no ensino e resulte numa melhor assimilação do tema proposto,
estimulando o raciocínio e o interesse pelo conteúdo.

Produção didático-pedagógica
Título: Saúde Oral na Escola: Motivação para uma melhor qualidade de vida
Tema: Ciências
Palavras-chave: Saúde Oral, Família, Qualidade de Vida; Higiene oral
Resumo: A preocupação com a precária condição de saúde oral de alguns
educandos e de suas famílias, causando interferências no seu convívio social,
motivou o desenvolvimento deste trabalho cujo foco está na aprendizagem
significativa que possa promover mudanças de atitude no cotidiano do aluno e
de seus familiares. A aplicação desta unidade didática ocorrerá no Colégio
Estadual Ulysses Guimarães – EFM, localizado no município de Roncador,
estado do Paraná, com alunos do 8º ano. O objetivo do presente trabalho é
aplicar metodologias variadas no ensino da temática saúde oral. As atividades

compreendem aplicação de questionário, leitura e discussão de texto, aula
expositiva e dialogada, criação de histórias em quadrinhos, pesquisa na Web e
confecção de cartazes, palestra com profissional da área da saúde e montagem
e apresentação de peça teatral. Estas atividades serão desenvolvidas em ordem
cronológica.

