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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ADILSON MARIA DE OLIVEIRA  

Orientador: Celso Joao Rubin Filho - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: USO PEDAGÓGICO DO DATA SHOW NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Tecnologias; Data Show; Ciências. 

Resumo: Este artigo relata a implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola, 

vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, promovido pela Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, visando a formação continuada de professores de Ciências e de 

outras disciplinas interessadas, que buscam conhecimentos básicos relacionados ao uso do 

recurso tecnológico data show. Os objetivos do projeto incluem auxiliar os professores na 

utilização do data show, oportunizando socializar informações sobre a relevância do bom uso 

desta ferramenta como recurso didático, no sentido do fortalecimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Como encaminhamentos propomos argumentação sobre a utilização do data show 

no contexto escolar, com propostas de atividades de aprendizagem possibilitando a utilização do 

data show, vídeos, textos, debates e atividades envolvendo conceitos, reflexões e sugestões de 

aulas práticas. No decorrer do curso as aulas foram abordadas em forma de reflexão teórica e 

prática, apresentação de atividades com propostas de uso da tecnologia em questão, atividades 

práticas, apresentações de trabalhos, debates, apresentação de tutoriais para trabalhar com 

slides, imagens, sons e vídeos. Os resultados obtidos mostram que as aulas contribuíram para a 

capacitação dos professores quanto à utilização do data show, criando possibilidades para a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem de Ciências e de outras disciplinas.  
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Professor PDE: ADILSON MARIA DE OLIVEIRA  

Orientador: Celso Joao Rubin Filho - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Data Show Auxiliando o Trabalho do Professor de Ciências 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ciências. Tecnologia. Data show. 

Resumo: Esta produção didática pedagógica justifica-se pela necessidade de promover a 

formação continuada de professores de Ciências e outras disciplinas interessadas, que buscam 

conhecimentos básicos relacionados ao uso do recurso tecnológico data show e tem como 

objetivos auxiliar os professores por meio de encaminhamentos para utilização do data show 

oportunizando socializar informações sobre a relevância do bom uso desta ferramenta como 

recurso didático, no sentido do fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem. Como 

encaminhamentos propomos argumentação sobre a utilização do data show no contexto escolar 

com propostas de atividades de aprendizagem possibilitando utilização do data show, vídeos, 

palestras, textos, debates atividades envolvendo conceitos, reflexões e sugestões de aulas 

práticas. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Controle da Dengue: Um desafio para a escola e a sociedade 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Aedes aegypti; Dengue; Escola; Prevenção 

Resumo: Hoje, a dengue representa, no mundo, a arbovírose mais importante, um sério 

problema de saúde pública no mundo, especialmente em países tropicais, como o Brasil onde as 

condições do ambiente associadas à ineficácia das políticas públicas de saúde favorecem o 

desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. O controle, na 

atualidade, é uma tarefa complexa, tendo em vista os diversos fatores externos que determinam a 

manutenção e a dispersão tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Diante dessa 

problemática se faz necessário proporcionar situações de ensino e aprendizagem, incentivando 

uma postura interativa nos alunos com participação efetiva de eliminação de criadouros já 

existentes, ou de possíveis locais de reprodução do mosquito, interrompendo o seu ciclo de 

reprodução. Assim, o objetivo do trabalho foi estudar o vetor do Dengue com os alunos do 6º ano 

do Colégio Estadual João Paulo II, bem como apresentar formas de evitar a proliferação do Aedes 

aegypti e apontar reflexões sobre a interferência de fatores sociais, culturais e ambientais na 

saúde humana. O envolvimento dos alunos durante a implementação do projeto foi satisfatório, 

mas percebe-se que reflexões que levem a mudanças de hábitos em relação à preservação do 

meio ambiente é uma necessidade constante. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Controle da dengue: um desafio para a escola e a sociedade 

Tema: Tecnologias e Linguagem no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Dengue, febre hemorrágica, preservação, saúde. 

Resumo: Tendo em vista o perfil de ocorrência que o dengue tem apresentado na atualidade, o 

grau de letalidade dos casos de febre hemorrágica e possíveis epidemias nos períodos chuvosos, 

torna-se imprescindível buscar ações que visem à erradicação dessa doença. As atividades 

propostas nesta unidade didática, a ser desenvolvida no Colégio Estadual João Paulo II no 

município de Realeza / PR, durante a implementação do projeto de intervenção, serão abordadas 

dentro de uma perspectiva metodológica problematizadora e contextualizada de acordo com a 

realidade e o nível dos alunos, propondo um estudo sobre a Dengue - o mosquito transmissor, 

sua reprodução e transmissão do vírus, bem como sua prevenção, visando à preservação do 

meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida de toda a população. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Maus Tratos de animais no Contexto da Educação Ambiental: o uso do facebook  

Tema: Tecnologias e Linguagem no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Abandono de animais. Crueldade animal. Proteção animal. Tecnologias da 

informação e comunicação. Facebook 

Resumo: Este presente artigo tem como objetivo explicitar algumas mudanças de paradigmas da 

Educação Ambiental (E.A.), entre elas, pode-se destacar um assunto atual, polêmico e que vem 

sendo muito discutido nas principais mídias e redes sociais: abandono e maus tratos de animais. 

Resultado de um Projeto de Intervenção iniciado no ano de 2013 e aplicado em 2014 no Colégio 

Estadual Protásio de Carvalho, na cidade de Curitiba, projeto visou a sensibilização da 

Comunidade Escolar através de uma série de atividades desenvolvidas sobre questões que 

envolvem a crueldade animal dentro do contexto da Educação Ambiental, bem como, abriu 

caminhos para uma reflexão sobre a importância da proteção animal. No Brasil, estima-se que 

existem cerca de 20 milhões de animais abandonados e muitas arbitrariedades praticadas pelo 

homem que simplesmente agride o direito destes seres vivos. Mesmo que estejam amparados por 

várias leis vigentes no país e como os seres humanos tenham direito à existência, não estão 

sendo respeitados, crueldades são praticadas todos os dias, de norte a sul do país. No direito 

ambiental brasileiro existem várias correntes voltadas para acabar com tanta agressão contra 

estes seres indefesos que não tem voz para sua defesa. O uso da rede social Facebook 

contribuiu na expansão da ideia pela Comunidade da escola, afinal, atualmente, as redes sociais 

são amplamente usadas como ferramentas de ensino. Conclui-se que a E. A. na Comunidade 

Escolar tem um papel fundamental neste processo, pois é preciso reconhecer que os animais de 

rua e domésticos também merecem proteção e tutela jurídica.  
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Professor PDE: ADRIANA BEATRIZ DE CARVALHO  

Orientador: Daniel Canavese de Oliveira - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Abandono e Maus Tratos de Animais no Contexto da Educação Ambiental: o uso do 

Facebook 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Abandono - proteção animal - educação ambiental - tecnologias da informação e 

comunicação- facebook. 

Resumo: Esta unidade didática tem como propósito buscar os desafios que a Eduacção 

Ambientaltem pela frente. Visa problematizar questões envolvendo maus tratos e abandono de 

animais o que é o nosso grande desafio, pois se trata de um tema muito polêmico e discutido 

atualmente nas mídias e redes sociais. Temos a obrigação moral de sensibilizar os alunos e a 
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comunidade escolar, construindo novas maneiras de pensar e agir, uma vez que as questões da 

proteção aos animais nunca se esgota e o bem estar animal e humano devem coexistir. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Uma atividade lúdica de saída de campo virtual: “A volta dos que não foram”  

Tema: A utilização de tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Saída de campo virtual. Google maps. Ensino de Ciências 

Resumo: A formação inicial de muitos professores de Ciências, principalmente os que estão a 

mais tempo na rede estadual de ensino, utilizava apenas aulas práticas de microscopia como 

recurso prático tecnológico. Porém, os recursos de mídia tecnológica estão cada vez mais 

presentes no cotidiano de nossa escola e dos alunos e ainda são pouco utilizados pela maioria 

dos professores. Duas questões nortearam este projeto de intervenção pedagógica: a)De que 

maneira podemos aplicar recursos tecnológicos de informação e comunicação para subsidiar 

aulas de campo? b) O uso das Tecnologias da informação e comunicação pode aprimorar o 

conhecimento dos alunos? Objetivando oportunizar o acesso da ferramenta virtual para quebrar e 

ampliar barreiras geográficas, culturais e sociais, foi proposta uma “saída de campo” virtual. A 

metodologia utilizada nesse artigo foi pesquisa qualitativa e participante, com visitação virtual em 

pontos turísticos com potencial de estudo de conteúdos de ciências, para perceber as concepção 

prévia e perspectivas do ambiente, utilizando para isso, programas de georreferenciamento. 

Previamente, os participantes foram consultados quanto as expectativas dos pontos turísticos a 

serem visitados. Nesse momento, chamou atenção que os participantes revelaram interesse em 

conhecer o entorno da escola e suas residências. As falas dos alunos foram registradas e 

analisadas de acordo com a Pedagogia Histórico-Crítica, sobre o retorno da prática social dos 

alunos. Essa metodologia possibilitou aos participantes uma nova perspectiva visual sobre o 

ambiente cotidiano, além de ampliar seus horizontes de maneira lúdica e interativa. 
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Professor PDE:  ADRIANE DALL'  ACQUA DE OLIVEIRA  

Orientador: DALVA CASSIE ROCHA - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uma atividade lúdica de saída de campo virtual: “A volta dos que não foram”  

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências.  

Palavras-chave: Saída de campo virtual; Google Earth; Google maps; Ensino de Ciências 

Resumo: Este trabalho propõe a produção de material multimídia, através de vídeo, para ensinar 

a usar o ferramentas localização geográfica Google earth e/ou Google maps, para planejamento e 

execução de saídas de campo virtuais, na disciplina da Ciências, bem como apropriar-se das 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_cien_artigo_adriane_dallacqua_de_oliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_cien_pdp_adriane_dallacqua_de_oliveira.pdf


tecnologias de informação e comunicação como possibilidade de recurso didático e ferramenta 

pedagógica, conhecendo as imagens de satélite e os programas utilizados para fazer a saída de 

campos virtual; oportunizando através dessas ferramentas de localização virtuais, quebrar e 

ampliar barreiras geográficas, culturais, sociais favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. 
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Título: Fotografando a Natureza - outro olhar para falar de Meio Ambiente e Cidadania 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Fotografia; Meio Ambiente; Educação Ambiental; Cidadania 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma abordagem pedagógica em que se 

privilegiou a utilização da fotografia como recurso didático, com o objetivo de estimular e 

sensibilizar o aluno, para observar e registrar o meio ambiente que está a sua volta. Para 

avaliação, utilizou-se da metodologia qualitativa, envolvendo alunos do 8ºano do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Dom Pedro II –Ensino Fundamental e Médio, localizado em 

Janiópolis, Estado do Paraná, na disciplina de Ciências. As atividades aplicadas foram: confecção 

de cartazes representando o meio ambiente em dois períodos históricos diferentes, organização e 

edição de imagens, fotografadas pelos alunos,apresentação das fotos na tv multimídia, técnica da 

tempestade cerebral, vídeos, caça palavras, pesquisa de fotos antigas, atividade de campo, 

construção de documentário. Com base nos resultados, verificou-se a colaboração no processo 

de aprendizado, ou seja,a eficácia da utilização da fotografia como instrumento de educação 

ambiental. Podendo esta metodologia ser utilizada e adaptada para outros conteúdos e séries. A 

fotografia é um recurso de multimídia simples, fácil de usar de que, de forma geral, os 

adolescentes já fazem uso frequente, sendo ele um instrumento artístico, capaz de estimular a 

integração de indivíduos, com o meio ambiente, de maneira lúdica, criativa e atraente, além de 

proporcionar o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade que os cerca 

e de seu papel enquanto cidadão.  
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Título: Fotografando a natureza - outro olhar para falar de meio ambiente e cidadania  

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Fotografia; Natureza; Meio Ambiente; Educação Ambiental; Cidadania 

Resumo: Esta unidade didática propõe uma prática pedagógica que busca o desafio, mobilização 

e a sensibilização do aluno para observar o ambiente que está a sua volta. O grande fator 
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motivador dessa produção é o desafio de inserir e manejar um conteúdo complexo como 

educação ambiental, de maneira que seja possível propiciar a construção de significados e 

hipóteses que favoreçam assimilação desse conteúdo. Partindo do pressuposto de que fotografia 

é um recurso de multimídia simples, fácil de usar e que, de forma geral, os adolescentes já fazem 

uso frequente desse recurso, este projeto se justifica ao fazer uso de um instrumento artístico 

capaz de estimular a integração de indivíduos com o meio ambiente de maneira lúdica, criativa e 

atraente, além de proporcionar o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo sobre a 

realidade que os cerca e seu papel enquanto cidadão. Nosso objetivo será estimular e sensibilizar 

o aluno para observar e registrar, por meio de fotografias, o meio ambiente que está a sua volta. 

Será realizado com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Pedro II – 

Ensino Fundamental e Médio, localizado em Janiópolis, Estado do Paraná, na disciplina de 

Ciências.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Avaliação da aprendizagem no ensino de ciências na perspectiva diagnóstica e formativa 

Tema: A avaliação no ensino de ciências 

Palavras-chave: Avaliação escolar; Perspectiva Diagnóstica Formativa; Ensino de Ciências. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação de uma proposta de avaliação 

formativa em Ciências com os alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Emílio de Menezes - EFM Japurá/Paraná, utilizando o conteúdo de “Astronomia”. A escolha do 

tema apontado se justifica pela necessidade do professor de Ciência, repensar a avaliação como 

parte do processo ensino aprendizagem, contextualizado com as exigências da sociedade 

moderna. Para o desenvolvimento das atividades de intervenção, optou-se pela metodologia de 

pesquisa-ação como método de trabalho por se constituir um tipo de pesquisa possibilitando 

transformações no processo educativo. Por meio de oficinas pedagógicas com a participação de 

30 alunos, perfazendo um total de 08 encontros, totalizando 32 horas, o trabalho foi organizado 

em três etapas: a) identificação da situação atual: aplicação de um questionário aos alunos para 

avaliar suas opiniões sobre a prática da avaliação escolar; b) realização das atividades previstas 

com o grupo de alunos, em que se trabalhou o conteúdo sobre “Astronomia” avaliando os alunos 

de diferentes formas. Para viabilização das ações previstas utilizou-se práticas e instrumentos 

diferenciados de avaliação na perspectiva tradicional e formativa; c) avaliação final: momento de 

reaplicação do questionário proposto na situação inicial para verificação do caminho percorrido na 

prática de implementação, comparativamente aos objetivos iniciais. Por meio das representações 

manifestadas pelos alunos, identificaram-se possibilidades de intervenção para atuação dos 

docentes ao avaliar o ensino e a aprendizagem de Ciências numa perspectiva diagnóstica e 

formativa, avaliando o desenvolvimento do processo de construção do conhecimento dos 

educandos.  
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Professor PDE: ALZIRA DEROCCO  

Orientador: shalimar calegari zanatta - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 

de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Avaliação da Aprendizagem no Ensino de Ciências na Perspectiva Diagnóstica e 

Formativa 

Tema: A avaliação no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Ciências Perspectiva Diagnóstica; Formativa 

Resumo: A presente Unidade Didática, cujo tema é Avaliação da Aprendizagem no Ensino de 

Ciências na perspectiva Diagnóstica e Formativa é resultante do Programa de Desenvolvimento 

do Estado (PDE) e propõe apresentar uma proposta de trabalho com alunos do 7º Ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Emílio de Menezes – EFM da cidade de Japurá/Paraná. O 

objetivo é repensar a prática da avaliação escolar desenvolvida no ensino de Ciências na 

perspectiva diagnóstica e formativa. A unidade está organizada em Desta forma, os eventos 

propostos constituem-se em um conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas que 

compõem o cenário em que se concretizará a prática da avaliação. A proposta envolverá a 

participação de 30 alunos. Serão realizadas oficinas pedagógicas com a intenção em promover 

momentos de discussão e reflexão, em 08 (oito ) encontros, num total de 32 (trinta e duas) horas. 

A avaliação será diagnóstica, contínua e formativa, a partir de seus relatos orais e dos registros, 

tanto individualmente como nos grupos, considerando a participação nos debates, seminários, 

discussões e debates sobre os vídeos, pesquisas no laboratório de informática da escola, 

atividades experimentais, entre outras desenvolvidas no decorrer de cada oficina pedagógica. Os 

alunos refletirão sobre as situações vividas, formularão e reformularão hipóteses, encaminhando-

se a um saber enriquecido pela interação cooperativa de ação e reflexão, promovendo a liberdade 

de expressão dos participantes, compartilhando ideias e ações, contribuindo para a formação dos 

alunos.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: USO RACIONAL DA ÁGUA NA ESCOLA 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Água; desperdício; preservação; hábitos sustentáveis. 

Resumo: O presente trabalho relata a implementação da proposta de intervenção pedagógica no 

Colégio Estadual Nereu Ramos – EFM, envolvendo alunos do nono ano do ensino fundamental 

com o intuito de trabalhar questões envolvendo o desperdício de água no colégio como prioridade 

e também no âmbito familiar e social. Este contou com atividades teóricas e práticas que visaram 

determinar, de uma maneira palpável, o desperdício de água em atividades do cotidiano dos 

alunos e seus familiares, a fim de sensibilizar quanto ao impacto de tais comportamentos sobre o 

consumo individual e coletivo desse bem que se torna cada vez mais escasso. O conjunto de 
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atividades implementadas nesse projeto possibilitaram que os alunos pudessem investigar e dar 

significado a vários temas comumente mediados em sala de aula. Ao concluir o trabalho verificou-

se que mudanças aconteceram nos hábitos dos alunos, como diminuição do consumo de água no 

colégio e um maior senso crítico em relação aos problemas do ambiente provocados pela 

intervenção humana.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uso racional da água na escola 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Água; vida, economia; desperdício; conscientização. 

Resumo: Sem água, a vida seria impossível na Terra, pois é um bem indispensável a qualquer 

forma de vida. Na sua escassez, se faz necessário desenvolver o projeto voltado a conscientizar 

os alunos em relação ao uso da mesma, com responsabilidade, economia, não desperdiçar, e, 

respeito à natureza. A diminuição de água potável no planeta é muito séria. De modo geral, o ser 

humano não consegue desenvolver hábitos sustentáveis e de preservação com olhar voltado para 

o meio ambiente. É necessário e urgente a conscientização dos alunos visando à mudanças de 

hábitos em relação ao uso da água na escola, através da vivência, na observação de torneiras 

que gotejam ou ficam semiabertas, vasos sanitários com vazamentos; enfim muitas outras 

atividades escolares que poderão ser realizadas com economia de água. Os educadores 

conscientes sobre a importância da água à vida no planeta, têm possibilidades de compreender o 

que ocorre a sua volta, mudando atitudes de economizar e não desperdiçar água no ambiente 

escolar, que conseguirão agir com tais hábitos em sua convivência familiar e social, poderão 

cuidar melhor do meio ambiente garantindo qualidade de vida para si e próximas gerações. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: AMILTON ROBERTO AGNOLIN  

Orientador: Carlos Moacir Bonato - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Implantação de horta escolar orgânica como objeto de estudo visando à conscientização 

sobre a importância da alimentação saudável. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Hortaliças; manejo de horta; educação ambiental. 

Resumo: A escola contribui no processo de inserção de crianças e jovens, oferecendo 

instrumentos de compreensão da realidade e favorece a sua participação em relações sociais 

diversificadas e cada vez mais amplas. Visando a formação de cidadãos solidários, conscientes e 

participativos, a educação deve relacionar teorias e práticas. Para tanto é necessária a busca 
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contínua de informações como processo que auxílie a construção de valores que lhe são 

significativos. A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel 

fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentatação. 

Objetivando a formação de cidadãos solidários, conscientes e participativos, implantou-se a horta 

escolar orgânica, visando criar condições para o desenvolvimento de hábitos alimentares 

saudáveis, propiciando aulas práticas, agradáveis, contribuindo para a socialização da turma e 

construindo experiências valiosas para a vida. A utilização do espaço escolar para o cultivo da 

horta organica, conscientizando sobre hábitos alimentares mais saudáveis, proporcionou a 

mudança de comportamento, permitiu contato direto com o ambiente natural e propiciou o estudo 

concreto, levando à reflexão da necessidade de conservação dos recursos naturais. Além disso, o 

projeto oportunizou o conhecimento sobre a homeopatia vegetal, como mais uma ferramenta para 

produzir alimentos saudáveis a custos relativamente baixos e impacto ambiental nulo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Implantação de horta escolar orgânica como objeto de estudo visando a conscientização 

sobre a importância da alimentação saudável. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Horta orgânica e hábito alimentar 

Resumo: A escola pode contribuir no processo de inserção de crianças e jovens, ao oferecer 

instrumentos de compreensão da realidade e favorecer a sua participação em relações sociais 

diversificadas e cada vez mais amplas. Visando a formação de cidadãos solidários, consciente e 

participativo. A educação, deverá estar sempre relacionando teoria e prática. Para tanto é 

necessária a busca contínua de informações como um processo de auxílio de valores que lhe são 

significativos. A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel 

fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. 

Objetivando a formação de cidadãos, solidários, conscientes e participativos, propomos a 

implantação da horta escolar orgânica, visando criar condições para o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A utilização de textos de divulgação científica para a promoção da alfabetização científica 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: textos; alfabetização científica; energia elétrica; unidade didática. 

Resumo: O presente artigo aborda uma análise das contribuições da aplicação de uma unidade 

didática com o tema geração de energia elétrica nas aulas de Ciências para estudantes de 9º ano. 

Neste trabalho, procurou-se investigar a partir da aplicação da unidade didática, elaborada com 

apoio de textos de divulgação científica, evidências se este seria um material apropriado para 

contribuir na alfabetização científica dos alunos. Os resultados evidenciaram um ganho de 

aprendizagem considerável por parte dos alunos, podendo-se concluir, baseado em dados, que a 

utilização de um material didático-pedagógico baseado em textos de divulgação científica pode 

ser um instrumento didático apropriado para o ensino de Ciências. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso de textos de divulgação científica para a promoção da alfabetização científica 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Textos; divulgação científica; geração de energia; alfabetização científica 

Resumo: A idealização do presente trabalho decorre do incômodo com um ensino que se 

apresenta compartimentado e descontextualizado. Os alunos se tornam incapazes de aplicar o 

conhecimento adquirido em situações problemas concretas, nestas condições não se apropriam 

do conhecimento mínimo necessário para tornar-se cientificamente alfabetizado. A grande 

produção de conhecimento científico nas últimas décadas, um ensino baseado na memorização e 

o pouco tempo de educação básica impõem repensar como proporcionar um ensino que 

possibilite ao estudante desenvolver competências para buscar o conhecimento muito além da 

sala de aula. Com o propósito de refletir sobre um ensino que se utiliza de uma abordagem 

contextualizada e articulada com outras áreas do conhecimento, além de analisar a importância 

de um ensino que seja capaz de tornar o aluno apto a ler, discutir questões de ciência e 

tecnologia, o presente trabalho propõe investigar a viabilidade da utilização de textos de 

divulgação científica nas aulas de ciências como gêneros de discurso das ciências capaz de 

agregarem a prática de sala de aula e à aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento da 

investigação dar-se-á a partir de abordagens de textos que versem sobre a geração de energia 

elétrica, retirados de jornais e revistas que informam e divulgam ciência.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: INTRODUÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA NO 9º ANO POR MEIO DE ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS  

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências  

Palavras-chave: Ciências. Situações-problema. Aulas práticas. Separação de misturas 

Resumo: Grande parte dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental demonstram dificuldades 

em compreender os conteúdos de Química, pois consideram os conceitos abstratos e não 

conseguem relacioná-los com o seu cotidiano. Estabelecer uma relação entre conceitos teóricos 

de Química com aulas práticas experimentais poderia promover uma aprendizagem mais 

significativa do que a simples memorização dos conceitos. Diante da necessidade de motivar e 

estimular o aprendizado de Química, a presente proposta teve como objetivo propor aos alunos 

situações-problema, envolvendo conceitos introdutórios de Química, e obter resoluções, por meio 

de atividades experimentais, propostas pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Após 

explanação teórica dos conteúdos referentes à matéria e algumas de suas propriedades, à 

substância e misturas, cada grupo de alunos recebeu uma situação-problema, envolvendo um tipo 

de mistura, e realizaram pesquisa a fim de propor uma forma de separação dos componentes da 

referida mistura. Os alunos apresentaram a prática experimental para a classe e produziram um 

relatório para registrar as atividades desenvolvidas e as conclusões obtidas. A experimentação 

estimulou o raciocínio dos alunos, e facilitou a aprendizagem. Os alunos puderam se aproximar 

da Química, compreendendo a realidade que os cerca por meio de uma aula mais dinâmica, 

instigante e prazerosa. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: INTRODUÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA NO 9º ANO POR MEIO DE ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS  

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências  

Palavras-chave: Ciências; situações problemas; aulas práticas; Separação de misturas  

Resumo: Grande parte dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental demonstram dificuldades 

em compreender conteúdos de Química, pois consideram os conceitos abstratos e não 

conseguem relacioná-los com o seu cotidiano. Estabelecer uma relação entre conceitos teóricos 

de Química com aulas práticas experimentais, que constituem uma importante ferramenta para 

que o educando estabeleça integração entre teoria e prática, pode promover uma aprendizagem 

mais significativa do que a simples memorização dos conceitos. Diante da necessidade cada vez 

maior de motivar e estimular os alunos ao aprendizado de Química, a presente proposta tem 

como objetivo propor aos alunos situações-problema, envolvendo conceitos introdutórios de 

Química, e obter resoluções, por meio de atividades experimentais, propostas pelos alunos do 9º 

ano do Colégio Estadual Dom Pedro II – Ensino Fundamental e Médio. Inicialmente, haverá 

explanação teórica dos conteúdos referentes à matéria e algumas de suas propriedades, à 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_artigo_ana_marilsa_braulio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_artigo_ana_marilsa_braulio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_pdp_ana_marilsa_braulio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_pdp_ana_marilsa_braulio.pdf


substância pura e misturas. Cada grupo de alunos receberá uma situação-problema, envolvendo 

um tipo de mistura, e fará pesquisa a fim de propor uma forma de separação dos componentes da 

referida mistura. Os alunos apresentarão a prática experimental para os demais alunos na sala de 

aula e produzirão um relatório no qual serão registradas as atividades práticas desenvolvidas e as 

conclusões obtidas.. A experimentação estimulará o raciocínio dos alunos, permitirá desenvolver 

o pensamento científico e a construir o conhecimento, facilitando a aprendizagem. Além disso, o 

aluno poderá se aproximar da Química, compreendendo a realidade que o cerca por meio de uma 

aula mais dinâmica, instigante e prazerosa. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Fungos: estudo sobre suas contribuições à biosfera 

Tema: Encaminhamento Metodológico no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação, fungos, leveduras. 

Resumo: O presente artigo foi desenvolvido para o programa de Desenvolvimento Educacional 

PDE da Secretária de Educação (SEED) do Paraná com o objetivo de ampliar a visão dos alunos 

sobre os benefícios dos fungos para o meio ambiente, bem como a participação destes no 

desenvolvimento de produtos de interesse econômico e social. Para isso foram desenvolvidas 

atividades que contribuíram para a percepção e compreensão da importância dos fungos para a 

humanidade, até bem pouco tempo passavam despercebidas. A aquisição de novos 

conhecimentos pelos alunos sobre o potencial dos fungos em diversos processos biotecnológicos 

e ambiental tornou-se gratificante e os resultados obtidos satisfatórios  
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Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Fungos: estudo sobre suas contribuições à biosfera 

Tema: Encaminhamento Metodológico no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação; Fungos; Leveduras; Cogumelos  

Resumo: A presente produção didática Pedagógica foi desenvolvida para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da secretária de Educação (SEED) do Paraná. O principal 

objetivo desse trabalho é ampliar a visão dos alunos sobre os benefícios dos fungos para o meio 

ambiente, bem como, na participação destes no desenvolvimento de produtos de interesse 

econômico e social, que precisam ser conhecidos e valorizados, para que haja a compreensão do 
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mundo que o cerca e conhecer algumas interrogações que esse mundo provoca. Dessa forma, o 

presente trabalho justifica-se pela necessidade de demonstrar a importância dos fungos no nosso 

cotidiano. Por intermédio desta produção didática serão desenvolvidas atividades que estimulem 

a socialização, a pesquisa e a organização através de debates, vídeos, leituras, análise de textos, 

pesquisas, atividades práticas, visitas culturais e demais recursos disponíveis para que as aulas 

se tornem dinâmicas. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: RESULTADOS DE APRENDIZAGEM OBTIDOS A PARTIR DAS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO ESTUDO DOS SOLOS 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Relações entre teoria e prática no ensino; Estudo dos solos; Resultados de 

aprendizagem.  

Resumo: Considerando que a relação entre teoria e prática no ensino de ciências é um tema 

bastante abordado pelas Diretrizes Curriculares e pelos professores da disciplina, este artigo, tem 

como principal objetivo apresentar alguns resultados de aprendizagem obtidos a partir de uma 

prática de intervenção pedagógica, desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional - 

PDE, que inter-relacionou conhecimentos científicos com práticas de manutenção e conservação 

dos solos, aplicada a alunos de 6º ano no Colégio Estadual do Campo Dr. Adhelmar Sicuro, 

Contenda - PR. Aponta que a integração entre teoria e prática, nas atividades de ensino, torna 

significativa a aprendizagem dos conteúdos científicos, pois conta com a participação efetiva dos 

estudantes na construção dos conhecimentos. Para tanto foram realizados questionários de pré e 

pós-teste, estudos dirigidos, visitas orientadas, experimentos, construção de horta orgânica, 

questionamentos diversos, abordagens científicas e elaboração e escrita de conceitos científicos. 

Os resultados apontam que tais práticas de intervenção produzem resultados positivos e 

satisfatórios em relação à aprendizagem, pois conduzem a um expressivo progresso, tanto no 

entendimento do conteúdo em si, quanto na escrita do mesmo.  
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Título: Estudo dos solos no Ensino Fundamental: relação entre teoria e prática 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos 

Palavras-chave: Estudo dos solos, horta orgânica, agricultura 

Resumo: Este projeto tem como objetivo principal promover a integração entre teoria e prática no 

ensino de solos no 6º ano do Ensino Fundamental em escola do campo. Para conseguir tal 

objetivo parte de experiências concretas sobre o ensino de solos e da implantação de horta 

orgânica no ambiente escolar. Justifica-se pela necessidade de valorização do estudo do solo, na 

preservação, conservação e manutenção desse recurso natural como meio de sobrevivência do 

homem do campo e serve como ferramenta para o desenvolvimento cognitivo dos alunos em 

relação a práticas sustentáveis. Tal proposta vem ao encontro dos pressupostos teóricos e 

práticos do sócio-construtivismo e da pedagogia crítico social/libertadora ao despertar o interesse 

dos estudantes e criar situações para a formação de novos conceitos de forma interativa. Para dar 

conta do processo, a pesquisa será de cunho exploratório e qualitativo por meio da pesquisa-ação, 

que visa superar a lacuna entre teoria e prática ao dar condições de investigar sua própria ação 

de forma crítica e reflexiva em toda sua complexidade, a fim de produzir conhecimentos 

comprometidos com a educação crítica e transformadora. Espera-se que ao final do processo de 

implementação do projeto haja maior reflexão sobre o uso e adequação do solo e que os 

materiais produzidos enfatizem a proposta da pesquisa, a inter-relação do conteúdo científico com 

a utilização de práticas de manutenção, conservação e preservação do ambiente que propicia a 

sobrevivência do homem do campo. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O USO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE ESTUDOS E PESQUISA 

SOBRE A DENGUE 

Tema: TECNOLOGIA E LINGUAGEM NO ENSINO DA CIÊNCIAS 

Palavras-chave: TECNOLOGIA; BLOGUE;DENGUE; PROMOÇÃO DA SAÚDE; 

Resumo: Compreende-se que, as mídias fazem parte do dia a dia do(a) educando(a), seja como 

meio para o trabalho, seja para a diversão ou até mesmo para a socialização. Nesse sentido cabe 

aproveitá-la também na área educacional. Muitas escolas possuem alguns tipos de ferramentas 

tecnológicas (TV pendrive, computadores, rádios, projetor), porém são pouco utilizadas. Faz 

necessário inserir isso na prática pedagógica, pois o conhecimento adquirido a partir do seu 

contexto social é mais proveitoso. A dengue avança nos grandes centros urbanos do país, 

inclusive no Paraná, a doença ainda é um problema de saúde pública e, uma preocupação para a 

população. Diversos fatores contribuíram para o crescimento dos casos de dengue, dentre os 

quais se destacam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o rápido crescimento demográfico, 

a inadequada infraestrutura urbana e a resistência do vetor as diversas formas de seu controle. 

Daí ser importante a propagação da informação e, o blogue, pode ser usado como uma 

ferramenta colaborativa e um laboratório de escrita virtual onde todos os membros possam agir, 

interagir e trocar experiências sobre assuntos de mesmo interesse.  
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Título: O USO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE ESTUDO E PESQUISA 

SOBRE A DENGUE 

Tema: TECNOLOGIA E LINGUAGEM NO ENSINO DA CIÊNCIAS 

Palavras-chave: TECNOLOGIA; BLOGUE;DENGUE; PROMOÇÃO DA SAÚDE; 

Resumo: Compreende-se que, as mídias fazem parte do dia a dia do(a) educando(a), seja como 

meio para o trabalho , seja para a diversão ou até mesmo para a socialização. Nesse sentido 

cabe aproveitá-la também na área educacional, com os(as) educandos(as). É preciso observar 

que muitas escolas possuem alguns tipos de ferramentas tecnológicas(tv-pendrive, computadores, 

rádios, projetor, etc), porém são pouco usadas. Deve-se, portanto, inserir essas tecnologias na 

prática pedagógica, pois se acredita que o conhecimento a partir do seu contexto social é mais 

proveitoso. A dengue avança nos grandes centros urbanos do país, inclusive no Paraná, a doença 

ainda é um problema de saúde pública e, uma preocupação para a população. Diversos fatores 

contribuíram para o crescimento dos casos de dengue, dentre os quais se destacam a 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, o rápido crescimento demográfico, a inadequada 

infraestrutura urbana e a resistência do vetor as diversas formas de seu controle. Daí ser 

importante o uso do blogue em sala de aula, porque é uma ferramenta colaborativa onde as 

pessoas trocam informações e conhecimentos cooperativamente. Ele pode ser utilizado como um 

laboratório de escrita virtual onde todos os membros possam agir, interagir e trocar assuntos do 

mesmo interesse.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: APARECIDA MARTINS 

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UTILIZAÇÃO DE IMAGENS NO ENSINO E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DOS 

CONCEITOS DE RELAÇÕES ALIMENTARES  

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Cadeia alimentar; Imagem; Aprendizagem significativa 

Resumo: Diante da realidade tecnológica em que vivemos se faz importante a utilização de 

imagens em sala de aula. Pode-se trabalhar tanto com imagens estáticas quanto com imagens 

dinâmicas, o que é indispensável para o ensino-aprendizagem de Ciências e para despertar um 

interesse maior dos alunos pela disciplina em questão, através de detalhes que às vezes passam 

despercebidos. A proposta desse material é o trabalho com imagens para alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental. As atividades apresentadas foram elaboradas de acordo com os conteúdos 

de Ciências em relação à Cadeia alimentar e desequilíbrio ecológico, utilizando imagens estáticas 
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e dinâmicas, com o intuito de tornar a aula mais atrativa e consequentemente chegar a uma 

aprendizagem significativa para o ensino de tais conceitos. Após análise final do projeto foi 

possível perceber que houve uma aprendizagem significativa, atingindo assim, o objetivo da 

proposta inicial deste trabalho. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: APARECIDA MARTINS 

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Utilização de Imagens no Ensino e Aprendizagem Significativa dos Conceitos de Relações 

Alimentares no Ecossistema 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Cadeia alimentar; Imagem; Aprendizagem significativa. 

Resumo: Diante da realidade tecnológica em que vivemos é inevitável a utilização de imagens 

em sala de aula. Pode-se trabalhar tanto com imagens estáticas quanto com imagens dinâmicas, 

o que é indispensável para o ensino-aprendizagem de Ciências e para despertar um interesse 

maior dos alunos pela disciplina em questão, através de detalhes que às vezes passam 

despercebidos. A proposta desse material é o trabalho com imagens para alunos do 6º. Ano do 

Ensino Fundamental. As atividades apresentadas foram elaboradas de acordo com os conteúdos 

de Ciências em relação a Cadeia alimentar e desequilíbrio ecológico, utilizando imagens estáticas 

e dinâmicas, com o intuito de tornar a aula mais atrativa e consequentemente chegar a uma 

aprendizagem significativa para o ensino de tais conceitos.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ARI FISCHDICK  

Orientador: Juliana Moreira Prudente de Oliveira - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UM ESTUDO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO USO DE VÍDEOS/FILMES NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Tecnologia e Educação; Ensino de Ciências; Momentos Pedagógicos. 

Resumo: Este trabalho tem por finalidade descrever os resultados das atividades que foram 

desenvolvidas na implementação de um projeto de intervenção pedagógica em uma escola 

pública de Cascavel/PR. A pesquisa teve como objetivo investigar o desenvolvimento de uma 

unidade didática elaborada com base na metodologia problematizadora, a saber, os Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov e Angotti (1991). A unidade era referente à temática Tecnologia e 

Educação e foi trabalhada com o 6º ano do Ensino Fundamental. Utilizou-se a abordagem 

qualitativa e a coleta de dados foi realizada antes, durante e após o projeto, mediante 

questionários e atividades realizadas pelos alunos. Os resultados demonstraram que o uso do 
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recurso tecnológico vídeos/filmes nas aulas de Ciências contribuiu para melhor compreensão dos 

conteúdos trabalhados e também que esse recurso tem grande aceitação pela maioria dos alunos.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ARI FISCHDICK  

Orientador: Juliana Moreira Prudente de Oliveira - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Contribuição do uso das Tecnologias no Ensino de Ciências 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Tecnologias; Vídeos; Ensino de Ciências. 

Resumo: A introdução das tecnologias no ambiente escolar pode contribuir para a melhoria das 

condições de acesso à informação e ao conhecimento relacionado aos conteúdos de Ciências, 

por meio de filmes e vídeos, por exemplo. Por isso, através desta produção se pretende trabalhar 

alguns conteúdos de Ciências, especificamente no 6º ano do Ensino Fundamental com o uso de 

filmes dentro da metodologia dos momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti (1991). Espera-

se que essa estratégia contribua para o processo de ensino e aprendizagem em conformidade 

com a realidade dos alunos, criando maior motivação e interesse para os conteúdos. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: BEATRIZ VALERIA DONADEL  

Orientador: Nilson Bueno Kominek - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AS REAÇÕES QUÍMICAS E A PRODUÇÃO ARTESANAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

DOMÉSTICA 

Tema: Análise e Produção de Material Didático 

Palavras-chave: química ensino fundamental; reações químicas; produção materiais limpeza; 

química no cotidiano; contextualização da química 

Resumo: O presente artigo relata a construção e a implementação de uma experiência 

pedagógica, ocorrida no Colégio Estadual do Campo Antônio Lacerda Braga, distrito de Mariental, 

município da Lapa, estado do Paraná, com turma do 9º ano do Ensino Fundamental. O tema 

trabalhado, dentro da disciplina de Ciências, foi o de “Reações Químicas”. O diferencial ficou por 

conta da utilização da produção artesanal de materiais de limpeza para a compreensão do 

conteúdo. Teve como apoio a teoria da aprendizagem significativa, de Ausubel, em que o 

aprendiz ancora seus novos saberes nas experiências anteriores, e as concepções de Vygostsky, 

que defende que o aprendizado se dá através das experiências e da interação social. Este 

trabalho focou o ensino contextualizado e significativo para a realidade dos alunos, apresentando 

os aspectos teóricos e práticos e buscando envolver a comunidade escolar no desenvolvimento 

do processo. Os resultados demonstraram que o aprendizado foi consistente e que também se 

pode usar a Química como instrumento conscientizador de preservação de meio ambiente e de 
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desenvolvimento de cidadania. Com a utilização do recurso de práticas diferenciadas percebeu-se 

que estas merecem lugar de destaque na metodologia do ensino de Ciências, pois podem 

colaborar na obtenção de resultados positivos, uma vez que proporcionam condições para a 

promoção da aprendizagem significativa e demonstram que a Ciência está presente no cotidiano 

das pessoas. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: BEATRIZ VALERIA DONADEL  

Orientador: Nilson Bueno Kominek - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AS REAÇÕES QUÍMICAS E A PRODUÇÃO ARTESANAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

DOMÉSTICA 

Tema: Análise e Produção de Materiais Didáticos 

Palavras-chave: química ensino fundamental; reações químicas; produção materiais limpeza; 

química no cotidiano; contextualização da química 

Resumo: Este trabalho consiste na produção de uma unidade didática destinada ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências. Ele aborda o conteúdo de “reações químicas”, o 

qual é ensinado com o auxílio da produção artesanal de materiais de limpeza. Para o aprendizado, 

serão utilizados textos de apoio, vídeos e atividades de cunho teórico e prático. O intento é 

promover a compreensão através do raciocínio, da reflexão e da discussão que as atividades 

propostas suscitam. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CATIA SILENE MARCANTE 

Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO: A POSSÍVEL APRENDIZAGEM DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA BASEADA NO TRABALHO COM PROBLEMAS 

Tema: Encaminhamento Metodológico para o ensino de ciências da natureza 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Metodologia da Problematização. Escola Pública 

Resumo: Este artigo busca descrever as experiências vivenciadas durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional-PDE, do qual fiz parte na turma 2013-2014, em que se buscou 

discutir com professores da escola pública, a possibilidade do emprego de uma prática 

pedagógica utilizando os conhecimentos prévios dos alunos nas aulas de ciências, por meio da 

metodologia da problematização, i.e., através da formulação de problemas, por associar os 

conhecimentos do educando e o conhecimento científico escolar. Essa abordagem, por 

oportunizar discussões e atividades interativas que podem viabilizar uma educação crítica e, por 

sua vez, uma prática transformadora, constituiu-se em mote para o trabalho entre docentes de 

áreas diversas que se organizaram em um grupo de estudo. Dos trabalhos teóricos e práticos 
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desenvolvidos observou-se que essa metodologia tende a intensificar a atratividade e o 

desenvolvimento cognitivo do educando, pois propõe, no caso do ensino de ciências da natureza, 

uma abordagem diferenciada e dinâmica. O resultado do conjunto das atividades realizadas que, 

desde o projeto inicial, do planejamento da produção didática, do trabalho efetivo durante a 

implementação que se deu no Colégio São Cristóvão, no Município de Cascavel, Oeste do Estado 

do Paraná e da contribuição advinda do Grupo de Trabalho em Rede-GTR, mostrou-se 

extremamente positivo no que diz respeito à utilização da metodologia da problematização, 

através do Arco de Maguerez, como uma atividade potencializadora de uma formação crítica. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CATIA SILENE MARCANTE 

Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Metodologia da Problematização: a possível aprendizagem de ciências da natureza 

baseada no trabalho com problemas 

Tema: Encaminhamento Metodológico para o ensino de ciências da natureza 

Palavras-chave: Ensino de ciências; Problematização; Escola Pública. 

Resumo: Empregar uma prática pedagógica utilizando os conhecimentos prévios dos alunos por 

meio da metodologia da problematização, i.e., através da formulação de problemas, por associar 

os conhecimentos do educando e o conhecimento científico escolar, oportuniza discussões e 

atividades interativas que podem viabilizar uma educação crítica e, por sua vez, uma prática 

transformadora. Essa prática pedagógica tende a intensificar o desenvolvimento cognitivo do 

educando, pois propõe, no caso do ensino de ciências da natureza, uma abordagem diferenciada 

e dinâmica na medida em que fomenta uma possível formação crítica. Essa unidade temática 

propõe uma ação que envolva educadores da área do ensino de ciências da natureza. Pretende 

com essa dinâmica, interagir com os educadores da área do ensino de ciências da natureza, a 

partir de uma análise reflexiva das práticas pedagógica, visando apresentar uma proposta de 

trabalho baseada na abordagem investigativa da metodologia da problematização, através do 

Arco de Maguerez. Esse trabalho será desenvolvido no Colégio São Cristóvão, no Município de 

Cascavel, Oeste do Estado do Paraná-Brasil.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CECILIA CAROLINA FALCAO  

Orientador: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O uso do hipertexto como um recurso pedagógico ao estudo da botânica no ensino de 

Ciências 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Hipertexto; plantas em extinção; Botânica 
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Resumo: Este trabalho foi realizado em seis aulas com atividades variadas fazendo com que o 

aluno adquira conhecimento através de uma maior interação com o conteúdo de botânica. O 

trabalho também teve um tutorial para ensinar o professor a construir o hipertexto e este manual 

teve objetivo de fazer com que o professor tenha um apoio para fazer os hipertextos que podem 

ser utilizados em qualquer conteúdo de ciência. Este trabalho também foi disponibilizado para os 

professores do GTR 2014. Nas atividades propostas os alunos utilizaram o hipertexto, usando a 

Internet e também o compartilhamento público na sala de informática, previamente elaborados 

para realizar análise e debates em sala de aula, sobre o conteúdo de botânica necessário ao 

sétimo ano. A ênfase foi dada às plantas ameaçadas de extinção na região de Almirante 

Tamandaré através de uma sequencia de atividades propostas que são relacionadas com 

recuperação de áreas degradadas, políticas ambientais, institutos de pesquisa, programas de 

preservação e regiões ambientais no Paraná e no Brasil. Assim, ao final das atividades, as alunas 

e os alunos tiveram condições de reconhecer a importância da preservação das espécies vegetais 

na região através das novas tecnologias disponibilizadas pela SEED.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CECILIA CAROLINA FALCAO  

Orientador: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso do hipertexto como um recurso pedagógico ao estudo da botânica no ensino de 

Ciências 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Hipertexto; plantas em extinção; Botânica. 

Resumo: Este trabalho contém seis aulas com atividades variadas fazendo com que o aluno 

adquira conhecimento através de uma maior interação com o conteúdo de botânica. O trabalho 

também contém um tutorial para ensinar o professor a construir o hipertexto e este manual tem 

objetivo de fazer com que o professor tenha um apoio para fazer os hipertextos que podem ser 

utilizados em qualquer conteúdo de ciência. Nas atividades propostas os alunos utilizarão o 

hipertexto, usando a Internet e também o compartilhamento público na sala de informática, 

previamente elaborados para realizar análise e debates em sala de aula, sobre o conteúdo de 

botânica necessário ao sétimo ano. A ênfase será dada às plantas ameaçadas de extinção na 

região de Almirante Tamandaré através de uma sequencia de atividades propostas que são 

relacionadas com recuperação de áreas degradadas, políticas ambientais, institutos de pesquisa, 

programas de preservação e regiões ambientais no Paraná e no Brasil. Assim, ao final das 

atividades, as alunas e os alunos terão condições de reconhecer a importância da preservação 

das espécies vegetais na região através das novas tecnologias disponibilizadas pela SEED.  
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Professor PDE: CELMA REGINA BAGGIO  

Orientador: Wanirley Pedroso Guelfi - IES: UFPR 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A metodologia da problematização e a temática indígena no contexto escolar 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Metodologia da Problematização; Temática Indígena;Disciplina de Ciências 

Resumo: A lei 11.645/08 institucionaliza a inclusão da história e cultura indígena no currículo 

escolar. Com o objetivo de implementar ações assertivas, na inclusão da temática indígena na 

disciplina de ciências, foi desenvolvido um projeto de intervenção pedagógica numa escola da 

rede pública, com uma turma de 7° ano. Foi utilizada a Metodologia da Problematização, 

aplicando as cinco etapas do Arco de Maguerez: Observação da realidade, pontos-chave, 

teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade. As etapas apresentadas descortinam 

um encaminhamento metodológico, adequado, na condução do desenvolvimento de propostas 

que buscam a solução de problemas. Instiga o estudante a refletir e desenvolver atitude crítica 

frente à realidade em questão. Foram investigadas as representações dos alunos, acerca do 

sujeito socialmente conhecido como indígena. Num movimento contínuo de teorizações e 

diálogos, os estudantes foram instigados a proporem soluções para o problema identificado. Entre 

as várias ações propostas e realizadas, destaca-se a produção de um vídeo documentário. Este, 

trás entrevistas que revelam o pensamento de vários indivíduos da escola acerca dos indígenas. 

Paralelamente a aplicação da metodologia da problematização, foram desenvolvidos conteúdos 

específicos da disciplina de ciências, relacionados com elementos e saberes da cultura indígena.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CELMA REGINA BAGGIO  

Orientador: Wanirley Pedroso Guelfi - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A temática indígena na disciplina de ciências 

Tema: Metodologia no ensino de ciências 

Palavras-chave: cultura indígena; ensino de ciências; metodologia da problematização. 

Resumo: A proposta desta Produção Didático-pedagógica é de fornecer subsídios para a 

inserção e a abordagem de elementos da cultura indígena na disciplina de ciências, em 

consonância com os conteúdos da mesma. Foi direcionado para o 8° ano, mas pode ser utilizado 

em qualquer turma do ensino fundamental ou do ensino médio, com respectivas adaptações de 

forma interdisciplinar. Sugere a aplicação da Metodologia Problematização para a desconstrução 

de estereótipos, preconceitos, atitudes discriminatórias e etnocêntricas construídas historicamente 

sobre os povos indígenas. A metodologia se apresenta como uma ferramenta adequada que 

instiga o aluno a refletir e desenvolver atitude crítica frente à realidade que se apresenta. Os 

temas elencados para dialogar com a disciplina de ciências são: As origens: universo, vida 

humanidade; Astronomia e etnoastronomia; Alimentação indígena; Sexualidade e as etapas de 

vida. 
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Professor PDE: CENIRA ANDRADE DE OLIVEIRA 

Orientador: Vera Lucia Bahl de Oliveira - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: INTEGRAÇÃO DOS CONTEÚDOS ESTRUTURANTES DE CIÊNCIAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UM APORTE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Estratégias de ensino. Integração dos conteúdos. 

Mapas conceituais. Mini hortas.  

Resumo: O presente artigo faz uma descrição dos procedimentos desenvolvidos que permitiram 

a integração dos conteúdos de Ciências no sexto ano do Ensino Fundamental de Ciências, 

oportunizando assim, a participação ativa dos alunos nas propostas para que fossem agentes de 

sua própria aprendizagem. Pois é de conhecimento que, para ocorrer uma aprendizagem mais 

significativa o aluno tem que se dispor a aprender conscientemente, atribuindo assim, significados 

aos objetos e situações. Por isso, as intervenções no processo de ensino e aprendizagem 

valorizaram os conhecimentos prévios dos alunos, já que eles funcionam como ancoragem, isto é, 

“pontes cognitivas” para negociar outros significados. Neste contexto, as ações propostas na 

implementação do Projeto pertinente ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

primaram-se por estratégias diversificadas, entre outras: trabalhos em grupos, experimentos, 

demonstrações práticas, trabalhos de campos, dinâmicas, interdisciplinaridade, documentários em 

vídeos, filmes e a construção de Mini Hortas, bem como mapas conceituais foram práxis 

relevantes para efetivar os objetivos propostos. Reconhecendo assim, a diversidade da sala de 

aula, já que cada um tem relação diferente com a sua realidade. Pois sabe-se que, quando o 

estudante relaciona o objeto de estudo com o seu contexto, pode-se observar que a utilização 

desses conceitos na resolução de problemas do seu cotidiano vem contribuir com as práticas de 

suas comunidades.  
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Professor PDE: CENIRA ANDRADE DE OLIVEIRA 

Orientador: Vera Lucia Bahl de Oliveira - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: INTEGRAÇÃO DOS CONTEÚDOS ESTRUTURANTES DE CIÊNCIAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UM APORTE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Integração dos conteúdos. Estratégias de ensino. Mini hortas. Mapa conceitual. 

Aprendizagem significativa. 

Resumo: Esta Unidade Didática têm como objetivo desenvolver atividades que permitam a 

integração dos conteúdos de Ciências, no sexto ano do Ensino Fundamental, ao oportunizar que 
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os alunos participem ativamente das propostas para que sejam agentes de sua própria 

aprendizagem. Pois é de conhecimento que, para ocorrer uma aprendizagem mais significativa o 

aprendiz tem que se dispor a aprender conscientemente, atribuindo assim, significados aos 

objetos e situações. Por isso, uma intervenção no processo de ensino e aprendizagem deve-se 

valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, já que eles funcionam como ancoragem, isto é, 

“pontes cognitivas” para negociar outros significados. Neste contexto, as ações propostas nesta 

Produção Didática, utilizando-se de estratégias diversificadas, entre outras: trabalho em grupo, 

experimentos, demonstrações práticas, trabalho de campo, dinâmicas, interdisciplinaridade, 

documentários em vídeos, filmes, mapas conceituais e a construção de Mini Hortas serão práxis 

relevantes para efetivar a implementação do proposto projeto pertinente ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) no referido estabelecimento de ensino. Busca-se, desse 

modo, reconhecer a diversidade da sala de aula, bem como a relação que cada aluno tem com a 

sua realidade. Pois quando o aluno relaciona a aprendizagem com o seu contexto, pode-se 

observar que a utilização desses conceitos na resolução de problemas do seu cotidiano vem 

contribuir com as práticas de suas comunidades.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Recursos Tecnológicos: Diagnóstico e Formação na utilização do Software JClic 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Computador; Software Educacional JClic; Atividades Educativas, Aprendizagem 

Resumo: O Objetivo deste trabalho foi diagnosticar a utilização dos recursos, ofertar formação 

continuada específica na utilização da ferramenta educacional do software JClic, e avaliar a 

percepção desses professores na realização do curso ofertado. Esse trabalho foi realizado com 

professores e coordenadores no Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia – Ensino Fundamental e 

Médio, localizado no município de Maringá – Paraná. Foi desenvolvido com carga horária total de 

32 horas/aula, divididos em oito encontros de 4 h/a de 50 minutos. Para diagnóstico da utilização 

de recursos tecnológicos na educação, foi aplicado um questionário com a maioria das questões 

fechadas. Após foi ministrado o curso e tomado os depoimentos dos professores com redação 

livre sobre o curso ofertado. Os resultados apontaram que os professores não foram capacitados 

na graduação para trabalhar com tecnologias da educação. Apesar do software Educacional JClic 

estar disponível no laboratório de informática de todas as escolas estaduais, 50% dos docentes 

nunca tinha ouvido falar. A maioria em seus depoimentos se sentem responsáveis pela formação 

de seus alunos, como cidadãos críticos e voltados para o momento atual. Com os resultados 

desta pesquisa pode-se concluir que os professores estão carentes de cursos de formação 

continuada que os capacite no uso de ferramentas de tecnologias aplicadas á educação. Com a 

utilização do software educacional JClic, os professores mostraram-se motivados e participativos, 

superando suas dificuldades e produzindo atividades diferenciadas. 
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Professor PDE: CISLAINE DE FATIMA RATTI  

Orientador: Josiane Medeiros de Mello - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Software JClic no ensino de ciências: orientação à docentes 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Computador; Software Educacional; Ciência; Atividades Educativas 

Resumo: Atualmente é comum observar professores que ainda não dominam o uso de 

tecnologias ou não sabem como aplicá-las no ambiente educacional. Na maioria das vezes o 

professor não recebeu uma formação específica para o exercício desta competência. Dessa 

forma o objetivo do presente trabalho é disponibilizar um tutorial simplificado e explicativo da 

utilização do software educacional JClic, criando atividades educacionais voltadas ao ensino de 

ciências, além de praticar, executar e explorar as atividades do software, como ferramenta 

pedagógica que possibilita inovar e valorizar o processo de construção do conhecimento. O 

trabalho será desenvolvido com professores de Ciências, que terão o software instalado nos 

computadores pessoais ou farão uso dos computadores do laboratório de informática do Paraná 

digital. As atividades práticas serão desenvolvidas em 8 encontros de 4 h/a de 50 minutos cada. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: OS RÓTULOS NUTRICIONAIS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: rótulos de alimentos; Ensino por investigação; Informações nutricionais. 

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de utilizar os rótulos nutricionais, como 

um recurso motivador e integrador entre os conceitos científicos expostos em sala de aula e a 

vida cotidiana dos estudantes. A metodologia utilizada foi de ensino por investigação e 

desenvolvida com alunos do 8º ano, tendo como temática à composição química e os aspectos 

nutricionais dos alimentos industrializados. Assim, as atividades desenvolvidas nesta pesquisa 

abordam conceitos químicos utilizando as informações nutricionais de maneira contextualizada, 

introduzindo situações problemas que envolvem a construção de conceitos e tomada de decisão 

em relação aos alimentos industrializados consumidos pelos estudantes. As atividades propostas 

se iniciam com materiais extraídos do cotidiano dos próprios alunos, e, se desenvolvem na escola 

com a utilização de etapas relacionadas à investigação científica. Esta atividade permitiu a 

aproximação entre problemas cotidianos científicos e escolares, aumentando o interesse dos 

estudantes nas aulas. Além disso, no decorrer das atividades os estudantes tiveram que 

desenvolver estratégias para resolver os problemas, interagindo entre si, apresentando suas 

hipóteses e discutindo-as coletivamente. As análises indicaram que a metodologia de ensino por 

investigação, tirou os estudantes da condição de receptores de informação, colocando-os como 

sujeitos ativos no processo ensino aprendizagem, onde seus conhecimentos prévios são 
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reconhecidos como ponto de partida na construção do conhecimento científico. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: OS RÓTULOS NUTRICIONAIS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Rótulos de alimentos; informações nutricionais; Ensino por investigação. 

Resumo: Os rótulos nutricionais apresentam informações relativas à composição química dos 

alimentos e é o elo de comunicação entre as indústrias e os consumidores. Tendo em vista, a 

importância do conhecimento químico na compreensão destas informações é que se propõe 

desenvolver na presente Unidade Didática, atividades que envolvam a análise e interpretação de 

rótulos nutricionais, que fazem parte da alimentação dos estudantes do 8º ano do Colégio 

Estadual João Arnaldo Ritt de Vila Nova, pertencente ao Núcleo Regional de Toledo. Utilizando-se 

da metodologia de ensino por investigação, pretende-se que os estudantes entendam a 

importância das informações nutricionais presentes nos rótulos, fazendo com que tenham maior 

consciência sobre seus hábitos alimentares. Desta forma aproximando conceito científico e o 

conhecimento popular dos estudantes e promovendo um estilo de vida mais saudável dos 

mesmos.  
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Professor PDE: CLARICE URGNANI DILKIN  
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Etapa: Artigo 

 

Título: O ESTUDO DA FERMENTAÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Fermentação Química;Fermentação Biológica; Momentos pedagógicos. 

Resumo: A disciplina de ciência é a produção do homem ao longo do tempo, mas atualmente os 

conteúdos da mesma, são, na maioria das vezes, trabalhados de forma descontextualizada, o que 

torna a aula de ciência desinteressante para os nossos educandos. Para tentar motivar os 

estudantes, trabalhou-se o tema fermentação, por meio dos três momentos pedagógicos. Mudou-

se a metodologia tradicional para uma metodologia que levou em conta a participação tanto do 

professor quanto do aluno em sala de aula. Estes momentos pedagógicos surgem para inovar o 
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processo de ensino e aprendizagem e que segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), são 

nomeados como: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. Hoje é de fundamental importância trazer os conhecimentos científicos de uma 

maneira diferente, contextualizada e questionadora do processo. Desta forma, as aulas de 

ciências trabalhadas a partir dos três momentos pedagógicos, abordando assuntos como a 

fermentação, no 8º ano, contribuíram para despertar o interesse dos alunos e melhorar a 

aprendizagem.  
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Professor PDE: CLARICE URGNANI DILKIN  

Orientador: Olga Maria Ritter Peres - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ESTUDO DA FERMENTAÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Fermentação Química e Biológica; momentos pedagógicos. 

Resumo: A ciência é a produção do homem ao longo do tempo, mas atualmente os conteúdos da 

mesma, são, na maioria das vezes, trabalhados de forma descontextualizada, o que torna a aula 

de ciências desinteressantes para os nossos educandos. Para tentar motivar os estudantes, 

trabalhar-se-á o tema fermentação através dos três momentos pedagógicos. Mudar-se-á a 

metodologia tradicional para uma metodologia que leve em conta a participação tanto do 

professor quanto do aluno em sala de aula. Esses momentos pedagógicos surgem para inovar o 

processo de ensino aprendizagem e que segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), são 

nomeados como: Problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. Hoje é de fundamental importância trazer os conhecimentos científicos de uma 

maneira diferente, contextualizada e questionadora do processo. Desta forma será que as aulas 

de ciências trabalhadas a partir dos três momentos pedagógicos, abordando assuntos como a 

fermentação podem contribuir para resgatar o interesse dos alunos e melhorar a aprendizagem? 
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Professor PDE: CLAUDETE SARGENTIN  

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TEMAS DE CONSUMO E 

RECICLAGEM A PARTIR DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: lixo; reciclagem; consumo; Aprendizagem Significativa 

Resumo: Atualmente as questões ambientais e a sua crise se impõem,perante a sociedade. 

Dessa forma, torna-se necessário estimular um processo de reflexão dos aspectos sociais que 

envolvem as questões ambientais para que se desenvolva uma maior compreensão crítica por 

parte dos cidadãos. Nesse contexto, a educação é vista como um dos processos do 

desenvolvimento humano, responsável pelas mudanças de mentalidades, bem pela formação de 
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novas identidades sociais. Assim, será desenvolvido um projeto sobre Educação Ambiental com 

alunos do 6º anos do Ensino Fundamental, com a finalidade de novas posturas de hábitos de 

proteção ao meio ambiente, através da reciclagem e reaproveitamento do lixo e desenvolvimento 

de novas condutas em relação ao consumo.As atividades propostas estão fundamentadas na 

Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, que propõe que os conhecimentos prévios dos 

alunos sejam valorizados para que possam construir estruturas mentais utilizado como meio 

mapas conceituais que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, caracterizando 

assim uma aprendizagem prazerosa e eficaz.  
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Professor PDE: CLAUDETE SARGENTIN  

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TEMAS DE CONSUMO E 

RECICLAGEM A PARTIR DA TEORIA DA APREDIZAGEM SIGINIFICATIVA 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Lixo.reciclagem.Consumo.Aprendizagem Significativa 

Resumo: Atualmente as questões ambientais e a sua crise se impõem, perante a sociedade. 

Dessa forma, torna-se necessário estimular um processo de reflexão dos aspectos sociais que 

envolvem as questões ambientais para que se desenvolva uma maior compreensão crítica por 

parte dos cidadãos. Nesse contexto, a educação é vista como um dos processos do 

desenvolvimento humano, responsável pelas mudanças de mentalidades, bem como pela 

formação de novas identidades sociais. Assim, será desenvolvido um projeto sobre Educação 

Ambiental com alunos do 6º anos do Ensino Fundamental, com a finalidade de incentivar novas 

posturas de hábitos de proteção ao meio ambiente, através da reciclagem e reaproveitamento do 

lixo e desenvolvimento de novas condutas em relação ao consumo. As atividades propostas estão 

fundamentadas na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, que propõe que os 

conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados para que possam construir estruturas 

mentais utilizado como meio mapas conceituais que permitem descobrir e redescobrir outros 

conhecimentos, caracterizando assim uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O Método da Problematização: Melhoria na qualidade da Alimentação de Crianças e de 

Adolescentes 

Tema: Encaminhamento Metodológico no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Arco de Maguerez; alimentação; adolescentes; saúde. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a implementação do Método da 

Problematização relacionado com a temática da alimentação realizada por crianças e 

adolescentes e do excesso que cometem com os fast foods. Essa metodologia foi aplicada no 

Colégio Kletemberg, C E Teobaldo Leonardo, no município de Curitiba – Paraná, com os 

estudantes dos 8º anos do Ensino Fundamental do turno da manhã, na disciplina de Ciências 

quando evidenciava o conteúdo de alimentação e digestão. Tal metodologia pretendia, através 

das próprias expectativas dos mesmos, tornar as aulas mais interativas e aumentar a qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem e alertá-los sobre os malefícios de uma alimentação rica em 

carboidratos, lipídios e açucares.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Método da Problematização: Melhoria na Qualidade da Alimentação de Crianças e de 

Adolescentes. 

Tema: Encaminhamento Metodológico no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Alimentação; nutrição; saudável; arco de maguerez 

Resumo: Atualmente observa-se uma preocupação com os hábitos alimentares da população e, 

com muita 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 inúmeros problemas de saúde. Garantir que 

crianças e adolescentes recebam todos os nutrientes necessários ao crescimento pode ser um 

desafio. Nós enquanto educadores ou pais, devemos nos preocupar em nutri-los de informações, 

conhecimento e espírito crítico a fim de propiciar-lhes uma escolha de alimentos adequados. A 

abordagem do conteúdo inclui filmes, pesquisas, atividades práticas a fim de que o aluno possa 

participar ativamente da construção do seu conhecimento contribuindo assim significativamente 

na melhoria da sua qualidade de vida e a de seus familiares. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A Educação sexual na escola: diálogos sobre temas atuais e relevantes como a gravidez 

não planejada 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Educação sexual; Gravidez não planejada; Adolescência; Sexualidade.  

Resumo: Com a modernidade e a divulgação de métodos preventivos que permeiam a vida do 

adolescente, o índice de gravidez não planejada ainda é inquietante e visto no Brasil como um 
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problema de saúde pública. Diante disso, acredita-se que trabalhar a educação sexual na escola 

contribui para que haja ampla consciência de que professores e professoras são indispensáveis 

na formação dos/as alunos/as, pois as repercussões de suas falas e discursos sobre gênero e 

gravidez não planejada influenciam diretamente na construção da identidade e na questão da 

cidadania, tanto de professores/as como no/a aluno/a.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLAUDINEIA APARECIDA BORDIN 

Orientador: Mateus Luiz Biancon - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Educação sexual na escola: diálogos sobre temas atuais e relevantes como a gravidez 

não planejada 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Educação sexual; Gravidez não planejada; Adolescência; Sexualidade.  

Resumo: Embora com a modernidade e a divulgação de métodos preventivos que permeiam a 

vida do adolescente, o índice de gravidez não planejada ainda é inquietante e visto no Brasil 

como um problema de saúde pública. Diante disso, acredita-se que trabalhar a educação sexual 

na escola contribui para que haja ampla consciência de que professores e professoras são 

indispensáveis na formação dos/as alunos/as, pois as repercussões de suas falas e discursos 

sobre gênero e gravidez não planejada influenciam diretamente na construção da identidade e na 

questão da cidadania, tanto de professores/as como no/a aluno/a. 
 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLAUDIO CAMPOS  

Orientador: Marcia Borin da Cunha - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: TRANSFORMANDO A TABELA PERIÓDICA EM UMA ATIVIDADE INVESTIGATIVA 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Historia e sociologia da ciência no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Tabela Periódica; Investigação; Ensino Fundamental. 

Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de propor uma metodologia diferente para se 

administrar o conteúdo matéria, mais especificamente a tabela periódica de uma maneira mais 

dinâmica que possa vir a auxiliar os educandos a adquirir os conhecimentos específicos deste 

tema. A proposta é de investigar e administrar o conteúdo de forma que o aprendizado se torne 

significativo para o estudante do ensino fundamental. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLAUDIO CAMPOS  

Orientador: Marcia Borin da Cunha - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Transformando a tabela periódica em uma atividade investigativa para o ensino 

fundamental 

Tema: História e sociología da ciência no ensino de ciências 

Palavras-chave: Matéria; Elementos químicos; Tabela periódica; Energia; Número atômico 

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade ensinar de uma maneira diferente e 

contextualizada o conteúdo matéria mais especificamente a tabela periódica para o 9º ano do 

ensino fundamental, de forma que possa contribuir para um melhor aprendizado. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO 

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UTILIZAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DO 

CONCEITO DE ENERGIA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ambiente virtual; Aprendizagem Significativa; Energia 

Resumo: Apresento nesse artigo dados de intervenção pedagógica realizada através do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, na qual o foco central foi à análise e 

discussão sobre as transformações tecnocientificas e a busca-se de novas ferramentas de ensino 

a fim de alcançar uma aprendizagem significativa. Justifico a escolha desse tema por 

compreender que é de extrema importância para a educação buscar novas ferramentas e novas 

metodologias com a finalidade de promover a motivação do aluno, para que este possa aprender 

de forma mais eficaz, na qual há uma enorme quantidade de informação produzida a todo instante 

e em todos os lugares, mas ainda não podem ser chamados de conhecimento. Desta forma, 

surge a seguinte problemática: Qual é o papel dos recursos didáticos disponibilizados em 

ambiente virtual na aprendizagem significativa do conceito de energia? O objetivo principal foi 

disponibilizar um ambiente virtual para a aprendizagem do conceito de energia, em uma turma do 

9º ano do ensino fundamental. As estratégias metodológicas e procedimentos didáticos 

adequados, permitiram ao aluno conhecer e trabalhar em uma sala virtual no ambiente Moodle o 

conceito e formas de energia. O acesso ao ambiente virtual dividido em etapas norteou o trabalho 

de forma efetiva e direta, visando auxiliar a aprendizagem dos alunos de forma significativa. Como 

resultado, destacou que o projeto agradou os alunos, levando-os a ser desafiados a buscar 

soluções e atuar como um sujeito ativo, produzindo seu próprio conhecimento e ampliando seus 

conceitos, demonstrando dessa forma uma aprendizagem significativa. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO 

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: UTILIZAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA DO CONCEITO DE ENERGIA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ambiente Virtual; Aprendizagem Significativa, Energia 

Resumo: Diante de tantas transformações tecnocientíficas e o baixo interesse dos alunos em 

sala de aula, busca-se novas ferramentas de ensino na tentativa de alcançar uma aprendizagem 

significativa. Nesse sentido, foi criado um ambiente virtual de aprendizagem baseado na 

plataforma Moodle, onde os alunos terão acesso de forma individual, utilizando login e senha. 

Neste ambiente estará distribuído, em pequenos módulos e links, conteúdos sobre o tema 

Energia, contando com diversas atividades tais como: análise de vídeos, análise de imagens, 

fóruns, tarefas e diários. Desta maneira pretende-se que o aluno tenha, além das aulas 

tradicionais, mais opções de acesso ao conteúdo científico, dentro de um ambiente virtual que 

poderá ser acessado fora da sala de aula. Todas as atividades desenvolvidas pelos alunos dentro 

do ambiente virtual serão monitoradas e dirigidas pelo professor, com a produção de materiais 

que serão utilizados como resultados da presente proposta de pesquisa. 
 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLEIDE APARECIDA SOARES  

Orientador: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Interdisciplinaridade com Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Artes no que se 

refere ao ensino de Botânica 

Tema: Tecnologia e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Botânica; Interdisciplinaridade; Metodologia; 

Aulas práticas 

Resumo: Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são trabalhadores excluídos do 

sistema escolar na infância, construíram seus conhecimentos no movimento das suas relações 

familiares do mundo do trabalho, da vida social, dos grupos religiosos e políticos, entre outros. O 

ensino de Ciências traz propostas e metodologias para o nível regular, mas poucas para o ensino 

da EJA. Alunos dessa modalidade apresentam diferentes tempos e modos de aprender. A 

respeito do tema Botânica trazem algum conhecimento, comentam sobre os poderes terapêuticos 

das plantas, entretanto desconhecem sua morfologia e classificação. Como metodologia, foi 

seguida as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCE-PR) que 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_pdp_claudio_da_silva_ribeiro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_pdp_claudio_da_silva_ribeiro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_cien_artigo_cleide_aparecida_soares.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_cien_artigo_cleide_aparecida_soares.pdf


norteiam o programa de Ciências e seguem as tendências pedagógicas atuais. Os resultados 

obtidos dão conta que os estudantes da EJA se apropriaram do conhecimento trabalhando os 

conteúdos das atividades didáticas propostas, provavelmente conseguindo adquirir formação 

inicial para adentrarem numa graduação e darem continuidade aos seus estudos. Assim, este 

estudo teve como objetivo geral incrementar o ensino de Ciências para a EJA na introdução à 

botânica de maneira interdisciplinar, com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Geografia e Artes. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLEIDE APARECIDA SOARES  

Orientador: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Reestruturação das aulas de Botânica para Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

Colégio Estadual Professora Izabel Borges Santos Souza 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Botânica; Interdisciplinaridade; Aulas práticas; Educação de Jovens e Adultos 

Resumo: O ensino de Ciências traz propostas e metodologias para o nível regular, mas pouco 

para a Educação de Jovens e Adultos. Observa-se que o aluno da EJA chega com déficits. 

Alunos dessa modalidade apresentam diferentes tempos e modos de aprender, trazem alguma 

bagagem quando se fala em Botânica, e, por exemplo, esse aluno tem o conhecimento sobre os 

poderes terapêuticos das plantas aromáticas, mas desconhece sua morfologia e classificação 

taxonômica. Este trabalho é apresentado como Unidade Didática e tem como objetivo contribuir 

para as aulas de Ciências, utilizando os temas de Botânica com onze sugestões e recortes de 

aulas interdisciplinares. 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLEONICE APARECIDA RIBEIRO  

Orientador: Carlos Eduardo Fortes Gonzalez - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Sexualidade: uma proposta de orientação para o 8º ano do Ensino Fundamental  

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Gravidez; Adolescência 

Resumo: Este artigo foi o resultado de uma pesquisa-ação do PDE, aplicada no Colégio Estadual 

Padre Antônio Vieira no primeiro semestre de 2014. Foram abordadas atividades escritas, lúdicas 

e palestras como recursos didático-pedagógicos no ensino dos conteúdos da disciplina de 

Ciências, para alunos do 8º ano do ensino fundamental: doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez e contracepção no ensino. Teve como principal objetivo a apropriação de informações 

acerca de comportamentos preventivos, quanto às doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 

na adolescência e o desenvolvimento de habilidades para lidar com situações de risco. Verificou-

se que após a implementação, as relações nos grupos de alunos foram fortalecidas através da 

cooperação e mobilização, para realizar as diversas atividades propostas, como levar o aluno a 
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repensar suas atitudes e comportamentos com relação as DST, gravidez e contracepção. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLEONICE APARECIDA RIBEIRO  

Orientador: Carlos Eduardo Fortes Gonzalez - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Sexualidade: uma proposta de orientação para o 8º ano do Ensino Fundamental  

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade, adolescência, DST, gravidez.  

Resumo: Sabendo da importância que a “sexualidade” tem na vida do ser humano, construída 

desde o nascimento até a morte, faz se necessário abor- dar as questões de forma clara e 

reflexiva, para uma possível construção de conhecimento e posterior mudança de comportamento, 

para que o exercício da liberdade possa acontecer com responsabilidade (BRASIL, 2000 A). 

Assim como a inteligência, a sexualidade será construída a partir de possibilidades individuais e 

de sua interação com o meio e a cultura (BRASIL, 2000 B). A presente proposta de material didá- 

tico-pedagógico, como subsídios tem a intenção de auxiliar os alunos do 8º ano do ensino funda- 

mental na orientação da sexualidade, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez na adolescência. 
 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLEUSY APARECIDA FABRICIO DE MOURA  

Orientador: Liane Maria Vargas Barboza - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: BIODISPONIBILIDADE DOS NUTRIENTES 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Nutrientes. Educação Alimentar. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi trabalhar a alimentação saudável e a biodisponibilidade dos 

nutrientes com os estudantes do Ensino Fundamental. A metodologia empregada foi a pesquisa-

ação. Participaram desta pesquisa estudantes de uma escola do município de Curitiba, no ano de 

2014. Os resultados revelaram a necessidade de desenvolver um trabalho com os pais sobre a 

educação alimentar, podendo se estender para a comunidade escolar. O desenvolvimento do 

estudo apontou que é necessário abordar a temática alimentos, nutrientes, pirâmide alimentar, 

doenças relacionadas à ingestão inadequada de alimentos e a educação alimentar, visando 

contribuir para que os estudantes desenvolvam hábitos alimentares mais saudáveis. Este estudo 

pode subsidiar novas ações educativas de educação alimentar na área do ensino de Ciências, 

como de outras áreas do conhecimento.  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CLEUSY APARECIDA FABRICIO DE MOURA  

Orientador: Liane Maria Vargas Barboza - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Alimentação saudavel: biodisponibilidade dos nutrientes 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Hábitos alimentares. Nutrientes. Qualidade de vida. 

Resumo: Atualmente observa-se uma crescente 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 em nutrientes e 

balanceada garantindo uma maior qualidade de vida, considerando que em decorrência de uma 

má alimentação, podem surgir diversos problemas de saúde, tais como obesidade, doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e potencialmente fatais, como diabetes, hipertensão, 

acidente vascular cerebral, doenças cardíacas entre outras. A unidade didática apresenta 

diversas atividades envolvendo os alimentos e seus nutrientes, dentre as quais, a construção de 

cardápios saudáveis, levantamento dos hábitos alimentares dos estudantes e a diminuição dos 

impactos negativos causados à saúde com o consumo de determinados nutrientes, além da 

importância do consumo de frutas, verduras e legumes. A abordagem do conteúdo inclui a 

exibição de um filme, atividades práticas e lúdicas a fim de que o estudante possa participar 

ativamente da construção do conhecimento contribuindo de forma significativa para o bem estar 

físico, social e mental. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRISTIANE DE BASTIANI  

Orientador: Denise Rosana da Silva Moraes - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: As mídias na escola - O uso do blog como prática de ensino para as aulas de Ciências. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos. 

Palavras-chave: Tecnologia. Mídias. Formação de Professores. Escola. Conhecimento . 

Resumo: O objetivo deste projeto de ação é contribuir com as práticas de formação dos 

professores e professoras do Colégio Estadual Dom Manoel Konner com o intuito de estabelecer 

um dialogo acerca das tecnologias, e seu uso didático-pedagógico. Intenciona ainda, propiciar a 

reflexão acerca de nossas práticas pedagógicas contribuindo assim para avanços significativos no 

processo de ensino e de aprendizagem para que realmente ocorra a efetivação do conhecimento 

científico. Procura responder a seguinte questão: As tecnologias e suas mídias contribuem com o 

processo de ensino e aprendizagem no âmbito da escola? Com o aporte dos Estudos Culturais e 

da metodologia da pesquisa ação desenvolvemos estudos no que denominamos círculos de 

cultura cuja finalidade foi ampliar a compreensão de que os recursos tecnológicos são 
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ferramentas mediadoras importantes para o processo de aprendizagem, entretanto, precisam ser 

utilizados com cautela para que não fiquem restritos apenas ao uso mecânico. Para a 

materialidade desse projeto de ação foram oportunizados encontros de estudos, debates e 

elaboração de material didático com professores/as de diversas áreas. Consideramos que essa 

junção de esforços tem como possibilidade efetivar a interdisciplinaridade entre as áreas, para 

contribuir e construir metodologias que dêem novos encaminhamentos para a prática em sala de 

aula. Os/as profissionais da educação que participaram dos encontros e produções foram 

certificados pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) ao final dos estudos. 

Como resultado dessa ação de intervenção pedagógica na escola, o mais significativo, além da 

produção de material didático com o uso das mídias, foi ainda a interlocução entre os pares 

evidenciando a importância 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRISTIANE DE BASTIANI  

Orientador: Denise Rosana da Silva Moraes - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: As mídias na escola – O uso do Blog como prática de ensino para as aulas de Ciências. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Tecnologias; Formação de professores/as; ensino e aprendizagem 

Resumo: O objetivo deste Caderno Temático é contribuir com as práticas de formação dos 

professores e professoras do Colégio Estadual Dom Manoel Konner com o intuito de estabelecer 

um dialogo acerca das tecnologias, e seu uso didático-pedagógico. Intenciona ainda, propiciar a 

reflexão acerca de nossas práticas pedagógicas contribuindo assim para avanços significativos no 

processo de ensino e de aprendizagem para que realmente ocorra a efetivação do conhecimento 

científico. Para a materialidade desse projeto de ação serão oportunizados encontros de estudos, 

debates e elaboração de material didático com os/as professores de todas as disciplinas do 

Colégio Estadual Dom Manoel Konner. Os/as profissionais da educação que participarem dos 

encontros e produções serão certificados pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) ao final dos estudos. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRISTIANE ERBS FERNANDES  

Orientador: Clovis Wanzinack - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Cyberbullying: Uma Proposta de Discussão e Sensibilização na Educação Básica: Um 

Estudo de caso no Colégio Estadual Nilson Batista Ribas 

Tema: Tecnologia 

Palavras-chave: Bullying; Cyberbullying; violência no contexto escolar. 

Resumo: O acesso à informação e as novas formas de comunicação estão cada vez mais 
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presentes no âmbito escolar e passam a ser uma extensão da vida moderna atual. O uso que 

fazemos da internet atualmente leva a uma mudança de paradigmas e consequentemente a 

maneira de como esta é utilizada deverá alterar algumas abordagens no ambiente escolar. A 

internet atualmente vem assumindo um papel de extrema importância na vida de crianças, jovens 

e adolescentes. Diante deste fato, cada vez mais é preciso assumir as discussões sobre as regras 

de conduta para o bom uso desta ferramenta. O Cyberbullying caracteriza-se por atitudes de 

violência que ocorrem através das redes sociais e estas podem acontecer a partir de situações 

que envolvam atitudes como mensagens, apelidos, xingamentos entre outros comportamentos 

anti-social. Com o avanço das tecnologias virtuais as redes sociais vem se tornando um espaço 

de socialização de conhecimento e algumas vezes de violência virtual. Este artigo trata destas 

novas situações de violência que vem acontecendo nas escolas. Diante desta realidade o 

Programa de Desenvolvimento Educacional proposto pela Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná oportunizou a realização de um projeto de pesquisa e intervenção que visasse à 

discussão e sensibilização dos alunos e comunidade escolar envolvidos sobre a questão do 

Cyberbullying. Este programa permitiu que os alunos participassem das dinâmicas realizadas a 

fim de criar uma mudança de paradigmas frente a esta temática que está cada vez mais presente 

na vida dos alunos e da sociedade de uma forma geral. A internet bem como suas ferramentas 

precisam ser exploradas, porém para que isto aconteça com coerência faz-se necessário à 

intervenção e esclarecimento por parte dos pais e profissionais da educação envolvidos neste 

processo. Os valores presentes em nosso dia a dia precisam ser revistos e discutidos nas escolas 

para que estas situações sejam minimizadas. Percebe-se ainda um desconhecimento por parte 

dos profissionais da educação sobre a questão Bullying e Cyberbullying que sem saber como agir 

acabam não dando a devida importância ao assunto ou omitindo-se sobre este. Palavras- chave: 

Bullying; Cyberbullying; violência no contexto escolar.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRISTIANE ERBS FERNANDES  

Orientador: Clovis Wanzinack - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A construção de Histórias em Quadrinhos para a Prevenção do Cyberbullying 

Tema: Tecnologia e Educação 

Palavras-chave: Cyberbullying, Bullying, Educação, Tecnologia 

Resumo: A produção de Histórias em Quadrinhos na educação apresenta-se como uma 

possibilidade lúdica de aprendizagem. O tema Cyberbullying bem como as consequências 

relacionadas e este tipo de violência é um assunto relativamente novo a ser discutido em nossas 

escolas. Desta forma a utilização da confecção de histórias em quadrinhos permite aos alunos 

mais do que uma reflexão e sensibilização acerca do tema proposto, permite também estimular a 

criatividade e criar desta forma novas possibilidades de abordagem deste assunto.  
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Orientador: Rose Meire Costa Brancalhao - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ciclo infeccioso do vírus da dengue transmitido pelo mosquito A. Aegypti. 

Tema: Ciências 

Palavras-chave: material didático; vírus da dengue; transmissão; ludicidade 

Resumo: O presente estudo mostra os resultados do projeto “Educar para o combate à Dengue”, 

que explora, através do desenvolvimento de atividades lúdicas, a evolução do vírus da Dengue e 

a transmissão da doença. As atividades foram agrupadas em uma unidade didática apresentando 

questões relativas: aos vírus serem ou não seres vivos, fazendo-se analogia com sementes; a 

estrutura viral e seus componentes, onde foram utilizados modelos didáticos produzidos com 

material reciclado e de baixo custo; a replicação viral, com o uso de recursos tecnológicos, como 

vídeos e a produção de uma curta animação. Os conteúdos foram abordados de maneira simples, 

centrado no aluno, de forma a facilitar sua compreensão. Na explicação do ciclo do vírus da 

Dengue no Aedes aegypti e no ser humano foram utilizados gêneros textuais HQ (história em 

quadrinhos) e tira humorística. Os resultados demonstraram que através da dinâmica lúdica de 

ensino os educandos tiveram uma maior compreensão do conteúdo abordado, e as aulas 

tornaram-se mais prazerosas e motivadoras, de forma a auxiliar a prática pedagógica no ensino 

de Ciências.  
 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRISTIANE HANSEN  

Orientador: Rose Meire Costa Brancalhao - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educar para o combate à Dengue: evolução do vírus e transmissão da doença 

Tema: Ciências 

Palavras-chave: Ensino; material didático, vírus 

Resumo: A presente Unidade didática tem como objetivo educar para o combate à Dengue, 

explorando de que forma se dá a evolução do vírus e a transmissão da doença. Assim, a 

expectativa é de contribuir no debate sobre a Dengue, de forma a fornecer subsídios para aulas 

de Ciências, através do desenvolvimento de atividades lúdicas presentes na unidade. Para 

abordar a questão ”O vírus é um ser vivo?” será apresenta uma experiência com sementes em 

meio úmido e seco, usando garrafa “pet” como recipiente. Na sequência das atividades propostas, 

será construída a estrutura viral e seus componentes com garrafa “pet” papel dobradura e fios 

dobráveis. Para representar o vírus da Dengue, sua estrutura será produzida com material 

emborrachado, tipo EVA, destacando partes constituintes. No conteúdo que trata da replicação 

viral, serão utilizados recursos tecnológicos, como vídeos com animações que retratam o assunto 

de maneira a facilitar a compreensão. Em seguida, será produzida uma curta animação sobre a 

replicação do vírus da Dengue, no laboratório de informática. Para a compreensão do ciclo do 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_cien_artigo_cristiane_hansen.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_cien_pdp_cristiane_hansen.pdf


vírus da Dengue no Aedes aegypti e no ser humano serão utilizados os gêneros textuais HQ 

(história em quadrinhos) e Tira humorística, interpretando a linguagem verbal, não verbal, a 

relação com o conteúdo em destaque e também os efeitos de sentido produzidos pelos textos. 

Finalizando as atividades da proposta, serão destacados os tipos de Dengue e seus sintomas. 

Para isso, serão usados os recursos das artes cênicas, dramatizando o assunto. Os trabalhos 

produzidos, bem como, a dramatização serão expostos à comunidade escolar. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
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Orientador: ANA LUCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Abordagem teórico-metodológica sobre corpo e sexualidade junto a alunos do ensino 

fundamental 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Adolescência; ensino de ciências; sexualidade. 

Resumo: A sexualidade instiga a curiosidade dos adolescentes neste período em que estão em 

pleno desenvolvimento físico e intelectual. A informação é um desejo e se constitui um direito dos 

jovens em idade escolar. A educação sexual deve ser abordada na escola com uma postura ética, 

de maneira clara e precisa, subsidiando reflexões sobre as práticas e comportamentos dos jovens 

em relação aos riscos que envolvem a atividade sexual. Fomenta-se na orientação quanto às 

mudanças ocorridas durante a adolescência, os métodos contraceptivos, a prevenção da gravidez 

precoce e das doenças sexualmente transmissíveis. O presente artigo socializa as atividades 

pedagógicas desenvolvidas junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e 

apresentadas à Secretaria de Estado da Educação do Paraná no ano de 2014 com o objetivo de 

relatar os resultados dos estudos e discussões realizadas junto a alunos do 9º ano do Colégio 

Estadual Coronel Misael Ferreira de Araujo – EFM de Mangueirinha – PR, NRE de Pato Branco. 

Nas aulas de ciências (educação sexual), utilizando-se de métodos de conversação, leituras, 

pesquisas, dinâmicas, exploração de programas de TV e letras de músicas, vídeos educativos e 

filmes, evidencia-se que o compartilhamento de informações entre os alunos favorece a 

construção de um conhecimento que os tornem independentes, críticos e conscientes. Os 

resultados apresentados neste trabalho demonstram que jovens detentores da informação 

possuem maiores chances de apresentar um comportamento positivo em relação ao autocuidado 

e proteção, pois têm maior clareza e autonomia de decisões na iniciação da vida sexual. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRISTIANI LUIZA CANEPPELE AGNOLETTO 

Orientador: ANA LUCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Abordagem teórico-metodológica sobre corpo e sexualidade junto a alunos do ensino 
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fundamental 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Adolescência; autocuidado; sexualidade; prevenção. 

Resumo: A presente Unidade Didática, que tem como tema Sexualidade e recebe o Título 

“Abordagem teórico-metodológica sobre corpo e sexualidade junto a alunos do ensino 

fundamental” propõe atividades metodológicas que visam proporcionar alternativas para promover 

a conscientização dos adolescentes com relação à importância do autocuidado, da preservação 

do próprio corpo e também do outro. A sociedade brasileira vive atualmente um momento de 

transição de valores e mudanças de paradigmas. Nesse contexto de mudanças, as pessoas 

enfrentam uma precocidade de conceitos e uma supervalorização do efêmero. A faixa etária que 

mais representa esta nova cultura são os adolescentes, que cultivam atitudes de erotização 

precoce, destituídos da sensibilidade do que poderá acontecer em consequência disso. Esta 

Unidade Didática procura relacionar os conteúdos a partir do cotidiano do aluno, valorizando o 

seu conhecimento e, a partir dele, propiciar a construção de um novo conceito, despertando à 

reflexão e análise de seu comportamento em relação aos cuidados com o corpo. Os recursos 

metodológicos propostos pretendem minimizar os crescentes números de casos de adolescentes 

que engravidam prematuramente, como também focar nas Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Dentre os recursos podem ser citados vídeos, jogos, palestras e outras atividades que estimulem 

ações reflexivas, adequando-se aos conteúdos específicos do currículo de Ciências. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: DESCARTE 

VIÁVEL DO CELULAR 

Tema: Material didático ensino de Ciências 

Palavras-chave: Descarte do celular; Facebook; Ensino de ciências; Ambiente 

Resumo: A crescente evolução das tecnologias de informação e comunicação, em especial 

naquelas que contemplam os telefones móveis (celulares), propiciam o acesso e estimulam à 

utilização destes. Porém esses estímulos favorecem o aumento de consumo, consequentemente 

de trocas dos aparelhos, que dispõe cada vez mais de avanços tecnológicos e aplicativos. Desta 

forma ocorre o expressivo aumento de descartes destes equipamentos eletroeletrônicos, um 

exponencial dos denominados e-lixo’s (lixo eletroeletrônico), os quais potencializam os problemas 

ambientais, econômicos e sociais. Nesse contexto, buscou-se propor abordagens dentro de 

processos educacionais que promovem a reflexão contextualizada e a sensibilização nos espaços 

escolares. Para isso viabilizou-se o uso do Facebook como recurso e/ou ferramenta pedagógica 

para a sociabilização e interação dos encaminhamentos. Assim, favoreceu as construções de 

saberes e apropriação de conceitos, informações e significativos sobre essas temáticas, com 

diferentes atividades para o ensino de ciências. Observou-se que a aprendizagem significativa e 
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os saberes produzidos contribuíram para a efetivação de ações ambientalmente viáveis e 

sustentáveis, colaborando com a redução de geração de resíduos descartados incorretamente. 

Esses procedimentos pedagógicos foram desenvolvidos com os estudantes do 7º ano do Colégio 

Estadual Papa João Paulo I, bairro Boa Vista em Curitiba-PR. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: CRYSTIANE CORREIA  

Orientador: VALENTIM DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Postagens para o Facebook: Descarte viável para o celular 

Tema: Material Didático em ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências.;Descarte de celular;Facebook;Meio Ambiente 

Resumo: Diante da crescente evolução das tecnologias de informação e comunicação o desafio 

no cenário educacional é aproximar o mundo digital do ambiente escolar, permitindo potencializar 

as dinâmicas em sala de aula de modo que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. A 

falta de informação sobre os locais de descarte de celular, geram consequências sociais, 

econômicas e ambientais, entre outras, que viabilizam algumas abordagens em sala de aula. 

Desta forma, a construção de conceitos e informações sobre esse tema contribui para criar 

hábitos ambientalmente viáveis e que possibilitem práticas sustentáveis, reduzindo assim a 

geração de resíduos descartados incorretamente, diminuindo o impacto causado por esse 

processo, destacando dessa forma o mérito da informação, educação e comunicação ambiental. 

Sendo assim, propõem-se utilizar o Facebook, como ferramenta, para socializar postagens que 

abordam as questões sobre o descarte viável de celulares. Essas postagens podem ser utilizadas 

como material de apoio nas práticas didático pedagógica, no ensino de ciências.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Lixo: Um Compromisso de Todos 

Tema: Análise e Produção de Recursos Didaticos para o Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Lixo. Compromisso. Educação. Sociedade. 

Resumo: Este artigo trata de um relato de experiência que dialoga com discussões e resultados 

do projeto intitulado “Avaliação da Aprendizagem Escolar no Ensino de Ciências: uma proposta 

formativa para ação e reflexão docente” fundamentado no tema “Lixo: um compromisso de todos”, 

vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná no período de 2013/2014. As reflexões teóricas e metodológicas foram 

norteadas por problemáticas comprometidas com o estudo da importância global das questões 

socioambientais, transportadas para os problemas locais que influenciam diretamente o ambiente 
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compartilhado entre a sociedade e, em específico, a uma instituição de ensino. O trabalho 

pedagógico foi realizado com a participação dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental com 

enfoque aos Resíduos Sólidos (Lixo). A avaliação da intervenção na escola foi baseada nas 

reações dos alunos, suas participações nas atividades recomendadas e em seus relatos 

referentes à proposta pedagógica. Acreditando numa mudança de conduta por parte dos alunos, 

foi contemplada a historicidade da produção do conhecimento científico levando-os a perceber os 

diferentes tempos da história da humanidade e a produção desses conhecimentos pertinentes à 

temática deste estudo. Esse trabalho buscou contribuir na promoção de conhecimento em relação 

ao tema em questão, e com um olhar dialógico na formação de sujeitos críticos e reflexivos frente 

à realidade em que se encontram inseridos para que assumam o papel de sujeito de sua própria 

história, comprometidos com a sociedade na busca de melhoria da qualidade de vida. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
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Orientador: Ana Lucia Olivo Rosas Moreira - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA 

PROPOSTA FORMATIVA PARA AÇÃO E REFLEXÃO DOCENTE 

Tema: Análise e Produção de Recursos Didaticos  

Palavras-chave: Eduacação Ambiental, Resíduos Sólidos 

Resumo: A proposta unidade didática desse trabalho é abordado questões ambiental provocado 

pelos resíduos sólidos, sabemos que essas funções são delegadas a escola que tem como 

finalidade preparar as gerações futuras que se compromete com a preservação das questões 

ambiental provocadas pelos resíduos sólidos será utilizado como referências teóricas, Educação 

Ambiental, conceitos de Ecologia Integral e recursos sólidos, teoria da aprendizagem, histórico-

cultural. E tal referencia se ajusta a nossa proposta, percebemos que a formação intelectual do 

homem e resultado da interação constante entre o processo interno e influência do meio social. 

Fazer um trabalho sem pretensão do poder da escola a respeito dos problemas Ambientais 

ultrapassando os limites da escola que lhe é atribuído à pretensão é que essa instituição possa 

desenvolver a reflexões, elaborar conceitos e obter consciência e mudança cultural de como se 

usufruir do meio em que vive sem agredi-lo e ao mesmo tempo utilizar as técnicas que sabemos 

que podemos utilizar para amenizar os impactos Ambientais. 
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Orientador: Paulo Henrique Carneiro Marques - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AQUECIMENTO GLOBAL: Estratégias de educação ambiental no âmbito do ensino 

fundamental 
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Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: meio ambiente; aquecimento global; educação ambiental; sustentabilidade; 

ensino de ciências. 

Resumo: Este artigo mostra os resultados obtidos com a aplicação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica, desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2013, 

com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Elias Abrahão em 

Curitiba. O foco principal deste trabalho foi criar estratégias inovadoras e motivantes para 

compreender as causas do Aquecimento Global e favorecer a participação dos educandos no 

comportamento cotidiano de compromisso com a vida no planeta. Para isso foram desenvolvidas 

diversas atividades no âmbito da Educação Ambiental com enfoque no Aquecimento Global, 

buscando novas maneiras de pensar e agir individual ou coletivamente em relação ao meio 

ambiente, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aquecimento Global: O que fazer? 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Aquecimento global; Sustentabilidade; Educação Ambiental ; Ensino de 

Ciências 

Resumo: Esta unidade didática aborda a questão ambiental do aquecimento global, 

contextualizando o assunto através de filmes, visita monitorada e diversas atividades. Pretende a 

participação ativa do aluno na construção do conhecimento científico , contribuindo de forma 

significativa na melhoria da qualidade de vida. Tem por objetivo despertar a sensibilização para a 

preservação do ambiente, criando estratégias inovadoras e motivantes para a compreensão das 

causas que levam ao aquecimento global.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Educação em alerta: Informação e prevenção como estratégia para reduzir o consumo de 

drogas nas escolas 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Adolescentes; drogas; educação; informação; prevenção.  

Resumo: A realidade em relação ao uso de drogas entre jovens e adolescentes é preocupante e 

reflete-se, também, no ambiente escolar. A importância fundamental da escola nesta questão se 

dá com a inserção da educação preventiva, como melhor alternativa para a formação de cidadãos 
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saudáveis, conscientes e responsáveis pelo seu corpo, saúde, atos e suas opções de vida. Nesse 

aspecto, a disciplina de Ciências tem o papel fundamental de informar aos educandos os danos 

que as drogas acarretam à suas vidas, contribuindo, deste modo, para a diminuição da incidência 

de jovens usuários de drogas. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Humberto de 

Campos – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, localizado no município de Santo Antonio 

do Sudoeste – PR, com adolescentes do 9º ano do ensino fundamental, e foram aplicadas 

diversas estratégias de ações, tais como questionários para a coleta de informações e 

direcionamento do tema à realidade da turma; dinâmicas; dramatizações; análises de músicas, 

reportagens, propagandas e filmes veiculados na mídia; pesquisas para produção de folhetos 

informativos de conteúdo preventivo. Durante a execução da Implementação Pedagógica foram 

abordadas as implicações negativas do uso de drogas e realizada uma mobilização para uma 

campanha de prevenção e incentivo a atividades saudáveis na escola, objetivando a 

conscientização e sensibilização em relação aos malefícios das drogas. O resultado final da 

implementação foi satisfatório, já que os alunos envolveram-se significativamente em todas as 

atividades, portanto, espera-se que as reflexões, esclarecimentos e informações trabalhadas 

sejam efetivamente aplicados por cada aluno em suas escolhas de vida. 
 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DANIELLE ISER  

Orientador: Gisele Arruda - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação em alerta: Informação e prevenção como estratégia para reduzir o consumo de 

drogas nas escolas 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Drogas; informação; prevenção; educação; adolescentes. 

Resumo: As drogas são substâncias que trazem prejuízos à vida dos usuários, tornando-se um 

dos maiores problemas de saúde pública mundialmente. Considerando que atualmente os índices 

de adolescentes usuários são ofensivos, e esta situação apresenta-se no ambiente escolar, 

evidencia-se a importância de se aproveitar este ambiente e inserir aos conteúdos básicos 

escolares medidas e ações preventivas com relação às drogas. Nesse aspecto, em especial, a 

disciplina de Ciências tem o papel fundamental de alertar aos jovens quanto aos danos que esses 

compostos produzem, fornecendo uma educação aliada a informação e prevenção. Assim, o 

trabalho busca propiciar uma interação entre a escola e os alunos e demonstrar a importância 

fundamental da escola nesta questão, ressaltando que a educação preventiva é a melhor 

alternativa para a diminuição de possíveis jovens usuários, sensibilizando-os dos consequentes 

males ao organismo, ao psicológico e para vida social. O projeto será desenvolvido no Colégio 

Estadual Humberto de Campos – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, localizado no 

município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, com adolescentes do ensino fundamental, propondo 

diversas estratégias de ação tais como palestras, questionários para o direcionamento do tema; 
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dinâmicas; dramatizações; análise de música, reportagens, propagandas e filmes; produção de 

material informativo com conteúdo preventivo.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DEISE CRISTIANE BANDEIRA  

Orientador: Paulo Henrique Carneiro Marques - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação Alimentar - propostas para reflexão e melhorias da prática alimentar 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Educação Alimentar - propostas para reflexão e melhorias da prática alimentar 

Resumo: Muito se fala sobre alimentação saudável, problemas de saúde relacionados a uma 

alimentação inadequada, consumo exagerado de produtos industrializados, mas pouco dessa 

teoria é incorporada à prática no sentido de mudanças comportamentais que proporcionem 

melhor qualidade de vida. A não adoção de hábitos saudáveis por parte dos adolescentes e por 

grande parte da população resulta em sérios problemas de saúde relacionados à alimentação. O 

presente artigo sintetiza o desenvolvimento de uma experiência pedagógica realizada durante o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE – 2013) com o objetivo de sensibilizar os 

estudantes do 8º ano do Colégio Estadual Plínio Alves Monteiro Tourinho, por meio de diferentes 

metodologias e atividades diversificadas, sobre a importância de uma alimentação adequada em 

qualidade e quantidade levando-os à reflexão e melhorias de sua prática alimentar. As atividades 

desenvolvidas possibilitaram aos estudantes uma nova percepção dos hábitos alimentares, 

tornando-os preparados para escolhas alimentares mais saudáveis substituindo os hábitos 

alimentares inadequados, demonstraram também a importância de integrar este tipo de tema 

atualizado ao currículo formal do ensino fundamental, já que é nesse momento que os educandos 

estão construindo sua percepção, formando e consolidando sua prática alimentar.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DEISE CRISTIANE BANDEIRA  

Orientador: Paulo Henrique Carneiro Marques - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Alimentação Saudável: Pratique essa ideia 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Prática Alimentar; saúde; sensibilização; metodologias de ensino. 

Resumo: Muito se fala sobre alimentação saudável, problemas de saúde relacionados a uma 

alimentação inadequada, consumo exagerado de produtos industrializados, mas pouco dessa 

teoria é incorporada à prática no sentido de mudanças comportamentais que proporcionem 

melhor qualidade de vida. Na prática, a alimentação de muitos é desregrada. A não adoção de 

hábitos saudáveis por parte dos adolescentes e por grande parte da população resulta em sérios 

problemas de saúde relacionados à alimentação. Propõe-se o desenvolvimento deste trabalho 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_cien_artigo_deise_cristiane_bandeira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_cien_pdp_deise_cristiane_bandeira.pdf


com o objetivo de sensibilizar os alunos, por meio de diferentes metodologias e atividades 

diversificadas, sobre a importância de uma alimentação adequada em qualidade e quantidade 

levando-os à reflexão e melhorias de sua prática alimentar. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DELCIA CORREA GOMES VIEIRA  

Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UM ESTUDO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Alimentação Saudável; Saúde; Nutrição; Ensino de Ciências. 

Resumo: O presente artigo é o resultado de uma pesquisa da Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, realizada com alunos do 8º ano do ensino fundamental, da Escola 

Estadual Santa Terezinha do município de Palotina-PR, no primeiro semestre de 2014, com o 

objetivo de investigar os hábitos alimentares dos mesmos. Também se conhece e usufrui de 

maiores informações sobre como obter uma alimentação saudável, consumindo regularmente 

alimentos considerados saudáveis, em seu cotidiano. Enfim, acredita-se que a educação 

nutricional visa habilitar o indivíduo a organizar e controlar sua alimentação, mantendo a rotina 

diária. Para o desenvolvimento deste projeto, foram propostas atividades diversas, levando o 

aluno a perceber que o mais importante é a qualidade e não apenas a quantidade do alimento 

que deve ser ingerida. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DELCIA CORREA GOMES VIEIRA  

Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Um Estudo Sobre Alimentação Saudável no Ensino Fundamental II 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: alimentação Saudável;Saúde;Nutrição:Ensino de Ciências. 

Resumo: Com a presente Unidade Didática Pedagógica, pretende-se desenvolver uma cultura de 

valorização da saúde alimentar, em prol do bem estar do organismo humano. A necessidade de 

se trabalhar esse tema, surgiu pela observação de anos de experiência que os adolescentes, não 

possuem a compreensão da importância dos alimentos para promover a saúde do corpo. Para o 

desenvolvimento desta unidade, são propostas atividades diversas, levando o aluno a perceber 

que o mais importante é a qualidade e não apenas a quantidade de alimentos que devem ser 

ingeridas.  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA  

Orientador: Akemi Teramoto de Camargo - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Poluição Sonora: O uso do fone de ouvido  

Tema: Tecnologias e Fones de Ouvido na Educação de Ciências. 

Palavras-chave: Poluição Sonora; Audição; Ambiente Escolar 

Resumo: A preocupação com problemas ambientais vem crescendo nos últimos anos, bem como 

o avanço das tecnologias. Diante deste contexto vivemos em uma sociedade que passa por 

constantes modificações, e com isso é comum nos depararmos com o uso frequente de aparelhos 

sonoros com fones de ouvido dentro do ambiente escolar. Por este motivo existe uma 

preocupação com a utilização de tais instrumentos por parte dos alunos, que não apresentam 

conhecimento sobre a nocividade que pode acarretar para a audição humana. Pretende-se com 

esta unidade didática implementar o projeto com um grupo de alunos do 9º ano. Com o objetivo 

de desenvolver um novo olhar na maneira de se utilizar fones de ouvido, realizando uma 

conscientização dos mesmos, pois os danos para a audição humana podem ser irreversíveis. 

Com a aplicação de um questionário aos alunos, pretende-se levantar dados sobre o uso de tais 

instrumentos no cotidiano dos mesmos, pois estes além de utilizarem tais recursos acima da 

intensidade considerada saudável pela Organização Mundial da Saúde se expõem a um número 

de horas excessiva. Também se faz necessária a realização de experimentos no laboratório de 

ciências para provar que a exposição ao ruído sonoro está diretamente relacionada com seu 

aspecto de frequência, intensidade e exposição diária. Pretende-se conscientizar os mesmos 

sobre problemas auditivos, que deixaram de ser um pesadelo somente para os idosos, tornando-

se também para os mais jovens que fazem parte deste grupo de risco. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA  

Orientador: Akemi Teramoto de Camargo - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Poluição Sonora: O uso do fone de ouvido em alunos do Colégio Estadual Dr. Luiz Vieira 

Tema: Tecnologias e Fones de Ouvido na Educação de Ciências. 

Palavras-chave: Poluição Sonora; Audição; Ambiente Escolar 

Resumo: A preocupação com problemas ambientais vem crescendo nos últimos anos, bem como 

o avanço das tecnologias. Diante deste contexto vivemos em uma sociedade que passa por 

constantes modificações, e com isso é comum nos depararmos com o uso frequente de aparelhos 

sonoros com fones de ouvido dentro do ambiente escolar. Por este motivo existe uma 

preocupação com a utilização de tais instrumentos por parte dos alunos, que não apresentam 

conhecimento sobre a nocividade que pode acarretar para a audição humana. Pretende-se com 

esta unidade didática implementar o projeto com um grupo de alunos do 9º ano. Com o objetivo 

de desenvolver um novo olhar na maneira de se utilizar fones de ouvido, realizando uma 
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conscientização dos mesmos, pois os danos para a audição humana podem ser irreversíveis. 

Com a aplicação de um questionário aos alunos, pretende-se levantar dados sobre o uso de tais 

instrumentos no cotidiano dos mesmos, pois estes além de utilizarem tais recursos acima da 

intensidade considerada saudável pela Organização Mundial da Saúde se expõem a um número 

de horas excessiva. Também se faz necessária a realização de experimentos no laboratório de 

ciências para provar que a exposição ao ruído sonoro está diretamente relacionada com seu 

aspecto de frequência, intensidade e exposição diária. Pretende-se conscientizar os mesmos 

sobre problemas auditivos, que deixaram de ser um pesadelo somente para os idosos, tornando-

se também para os mais jovens que fazem parte deste grupo de risco. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DENISE APARECIDA BUBA  

Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A LOUSA DIGITAL COMO FERRAMENTA NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE 

ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANAS 

Tema: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Lousa digital; metodologias ativas; aprendizagem; motivação; interação. 

Resumo: Este artigo surgiu da percepção da autora no sentido de buscar novos caminhos que 

conduzam ao aprendizado, de uma forma motivadora, através de metodologias mais dinâmicas 

no trabalho direcionado aos alunos, tendo como foco principal reverter o quadro que mostra o 

desinteresse discente aos conteúdos e propicie e beneficie os alunos para uma maior autonomia, 

colaboração e interação. Na atualidade, a tecnologia aplicada à educação favorece o uso de 

recursos educacionais que enriquecem o processo ensino/aprendizagem, por possibilitar novas 

formas de ensinar e aprender, confirmando a necessidade de práticas pedagógicas inovadoras 

que tornem significativa a aprendizagem para o aluno. Criar e recriar recursos educacionais 

devem ser uma constante preocupação docente, incentivando o compartilhamento e a criatividade 

discentes, itens que devem ser trabalhados na escola. Construir e reconstruir o conhecimento são 

ato contínuo que, pertinente ao contexto escolar, prepara o alunado para a vida futura. Novas 

práticas devem surgir para transpor as tradicionais. A lousa digital possibilita ganhos nos quesitos 

interatividade, colaboração, integração e participação e no desenvolvimento de habilidades no 

ensino dirigido para as competências. Com tais ganhos, a lousa digital constitui um diferencial no 

que diz respeito à motivação e à aprendizagem do aluno, como também enriquece a interação 

professor-aluno. Neste artigo, a autora apresenta algumas reflexões teóricas sobre o uso da lousa 

digital e relata a sua vivência no uso deste recurso educacional no desenvolvimento do conteúdo 

do sistema digestório, integrante da disciplina de ciências do ensino fundamental da educação 

básica. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A LOUSA DIGITAL COMO FERRAMENTA NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE 

ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANAS 

Tema: Ciências 

Palavras-chave: Aprendizado; Motivação; Interação; Lousa Digital 

Resumo: A tecnologia hoje não poderia deixar de participar da educação, pois se trata de um 

recurso que enriquece e possibilita uma nova forma de ensinar e aprender, sendo necessárias 

práticas pedagógicas inovadoras que tornem significativa a aprendizagem para o aluno. Recriar 

deve ser uma constante preocupação, diante do contexto atual, o do compartilhamento e da 

criatividade, itens que devem ser trabalhados na escola. Construir e reconstruir o conhecimento 

hoje se faz pertinente no contexto escolar. Novas práticas devem surgir para transpor as 

tradicionais e a lousa digital possibilita ganhos no quesito interatividade, colaboração, integração e 

participação e desenvolvimento de habilidades no ensino dirigido para as competências, 

constituindo um diferencial no que diz respeito à motivação e à aprendizagem do aluno como 

também enriquece a interação professor-aluno. Nesta unidade didática tais princípios foram 

considerados na elaboração de material didático, a ser aplicado no desenvolvimento do conteúdo 

do sistema digestório, integrante da disciplina de ciências do ensino fundamental da educação 

básica. 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DINA MARTA SABO  

Orientador: Maria Raquel marcal natali - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Uso Habitual do Narguilé: Conscientização dos Riscos 

Tema: Encaminhamento metodológico no ensino de ciências 

Palavras-chave: Tabagismo. Narguilé. Educação. Conscientização. 

Resumo: Este artigo traz a descrição e os resultados da unificação de um Projeto e um Caderno 

Pedagógico, ambos intitulados como “Uso Habitual do Narguilé: Conscientização dos Riscos” os 

quais foram desenvolvidos e aplicados em uma escola pública no município de Ubiratã-PR. O 

trabalho foi direcionado aos alunos de uma turma do nono ano do Ensino Fundamental com o 

objetivo de reconhecer e divulgar os malefícios à saúde quanto ao uso habitual do narguilé. 

Apesar dos efeitos nocivos do tabaco ser plenamente conhecido e amplamente divulgado, a 

maioria deles se manifesta ao longo de vários anos. Assim, o uso do narguilé está assumindo 

uma frequência preocupante, estando inserido entre os jovens como um modismo tolerável pela 

sociedade. Mediante esses pressupostos, nota-se a necessidade de conscientizar por meio de 

informação e reflexão sobre os malefícios que o uso habitual do narguilé pode trazer ao 

organismo devido às quantidades relevantes de monóxido de carbono. Os resultados apontaram 

que, ao vincular teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem, os alunos se posicionaram 

como preocupantes no assunto em questão. Assim, acreditamos que as metodologias 

possibilitaram um discurso crítico e reflexivo, pautado na relação presente entre o conhecimento 

técnico/científico e as práticas cotidianas. O envolvimento dos alunos aconteceu de forma 

significativa, o que auxiliou na construção de novos significados, resultantes de uma rede de 

interações entre eles, os conteúdos e a professora de Ciências como mediadora deste processo. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DINA MARTA SABO  

Orientador: Maria Raquel marcal natali - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uso Habitual do Narguilé: Conscientização dos Riscos 

Tema: Caderno Pedagógico 

Palavras-chave: Tabagismo; Narguilé; Conscientização 

Resumo: Existem diferentes formas de consumo do tabaco, entretanto, todas as formas de sua 

utilização têm em comum a liberação de nicotina para o sistema nervoso central. O tabaco, além 

do cigarro, pode também ser queimado na forma de cachimbo, charuto e narguilé. Apesar dos 

efeitos nocivos do tabaco ser plenamente conhecidos e amplamente divulgados, a maioria deles 

se manifesta ao longo de vários anos, por isso, muitas vezes, não são relacionados ao hábito de 

fumar. Dentre as principais substâncias presentes na fumaça do tabaco estão: monóxido de 

carbono, nicotina, substâncias irritantes da mucosa respiratória e compostos com ação 

cancerígena. O uso do narguilé está assumindo uma frequência preocupante, estando inserido 

entre os jovens como um modismo tolerável pela sociedade, que parece não considerá-lo nocivo 

à saúde. Diante do exposto, este trabalho tem a finalidade de conscientizar por meio de 

conhecimento e reflexão alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, aos pais e/ou responsáveis e 

comunidade escolar do Colégio Estadual Cecília Meireles, os malefícios que o uso habitual do 

narguilé pode trazer ao organismo devido às quantidades relevantes de monóxido de carbono. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DINANCOR CUNHA FILHO  

Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Percepções de gênero dos(as) estudantes do 8º ano do ensino fundamental na aula de 

ciências 

Tema: Fundamentos em teorias de aprendizagem 

Palavras-chave: Gênero; Corpo; Sexualidade; Ciências; Ensino-aprendizagem 

Resumo: O artigo discute os resultados obtidos nos encontros específicos das aulas de ciências 

com os(as) estudantes do 8º ano do Colégio Estadual Silveira da Motta, localizado no município 

de São José dos Pinhais-Pr. Os objetivos do presente estudo foram: desconstruir a visão erótica e 

pornográfica do corpo do homem e da mulher; provocar reflexões críticas sobre a invisibilidade 

histórica das mulheres; identificar as percepções dos(as) estudantes sobre corpo, gênero e 

sexualidade; refletir sobre concepções e práticas educativas sexistas voltadas para a superação 

das desigualdades de gênero e propor à escola a inserção da temática no projeto político 

pedagógico. As(os) autores(as) que deram suporte teórico ao estudo foram Ferreira e Luz (2009), 

Louro (1997), Carvalho e Tortato (2009), dentre outros. A metodologia desta pesquisa foi de 

abordagem qualitativa e o procedimento eleito foi o de pesquisa-ação. As dinâmicas com práticas 
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educativas não sexistas aplicadas dentro do tema denotaram as consequências da discriminação 

e do preconceito em relação a gênero, corpo e sexualidade. O debate do tema em questão iniciou 

após a realização das atividades efetivadas com os estudantes que perceberam como a escola 

está perpassada pelas construções sociais e culturais de masculino e de feminino e tomaram 

conhecimento de como lidar com o seu próprio corpo e com os corpos de outras pessoas no 

ambiente escolar. Com isso fomentaram subsídios para que haja análise do currículo, projeto 

político pedagógico, livros didáticos e de estratégias das práticas educativas não sexistas. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DINANCOR CUNHA FILHO  

Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Direitos Humanos 

Tema: Fundamentos em teorias de aprendizagem 

Palavras-chave: Gênero, sexualidade, ensino-aprendizagem, ciências, corpo. 

Resumo: O projeto proposto pretende identificar as percepções dos(as) estudantes sobre corpo, 

gênero e sexualidade, por meio de diversas dinâmicas, analisando o envolvimento com o tema, a 

partir da invisibilidade histórica das mulheres, à mercantilização do corpo da mulher, à 

sexualidade e todas as formas de violências através das representações de gênero, sexualidade 

e corpo. Trata-se, portanto, de refletir sobre concepções e práticas educativas conservadoras que 

potencializam o ensino e aprendizagem sexista. A proposta é voltada para a superação das 

desigualdades de gênero, explicitando entre os(as) profissionais da educação consequências 

quanto a discriminação e preconceitos propondo à escola a inserção da temática no projeto 

político pedagógico.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DIVINA PEDROSO DOS SANTOS  

Orientador: Jose Ricardo Penteado Falco - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: BIOLOGIA CELULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: TICs; lúdico; células 

Resumo: Este artigo resultou de uma pesquisa teórica e da prática em sala de aula em relação 

ao ensino da Biologia Celular nos anos finais do Ensino Fundamental. A problemática inicial foi a 

dificuldade em realizar um trabalho no Ensino Fundamental, que levasse à compreensão do 

funcionamento celular devido as dimensões microscópicas da célula. Depois de pesquisar formas 

de facilitar o ensino, optou-se por utilizar os recursos tecnológicos disponíveis na escola, bem 

como fazer uso do lúdico. O trabalho foi realizado em três etapas. A primeira investigou os 

conhecimentos prévios dos alunos instigando-os com o questionamento: ”Sabendo que a bactéria 
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e o protozoário são seres unicelulares, como realizam funções vitais como a respiração e a 

digestão”? A etapa seguinte buscou instrumentalizá-los a diferenciar a célula procariótica da 

eucariótica e compreender a estrutura e o funcionamento celular por meio de pesquisas na 

internet, produção de slides e vídeos, socialização das pesquisas com apresentações em sala de 

aula, jogos, questões objetivas e discursivas, uso de vídeos, animações e a produção de uma 

célula gigante. A etapa final foi a exploração da aprendizagem dos alunos com a leitura e 

discussão de um texto sobre células-tronco, e a socialização do trabalho com 17 professores da 

rede estadual de ensino. O resultado do trabalho indicou compreensão da morfofisiologia celular 

pelos alunos e aceitação pelos professores. No entanto, o tempo destinado a esse estudo foi 

maior que o habitual, necessitando um corte de conteúdos básicos, considerados, pelas DCEs, 

como o mínimo necessário. Isso gerou um questionamento sobre a viabilidade da metodologia. 
 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: DIVINA PEDROSO DOS SANTOS  

Orientador: Jose Ricardo Penteado Falco - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Biologia Celular nos Anos Finais do Ensino Fundamental 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: TICs; lúdico; células 

Resumo: Atualmente compreender os conceitos da Biologia Celular está ficando cada vez mais 

complicado, dados os rápidos avanços que são impulsionados pelo desenvolvimento das 

tecnologias. O ensino desse conteúdo vai ficando cada vez mais delicado, especialmente no 

Ensino Fundamental, pois a dimensão celular dificulta a compreensão da complexidade de seu 

mecanismo. O Colégio Estadual José Sarmento Filho, onde se pretende realizar o trabalho, é 

desprovido de laboratório de ciências, mas conta com laboratório de informática, TV pendrive, 

data show, entre outros recursos tecnológicos que serão explorados para a otimização das aulas. 

Como a geração atual é tecnológica, a proposta é a utilização dos recursos tecnológicos 

disponíveis na escola, para ministrar aulas de Ciências, buscando tornar a célula menos abstrata 

através de imagens produzidas por esses recursos, a fim de facilitar a compreensão do aluno 

sobre a morfologia e fisiologia celular. A presente proposta procura alternar diferentes estratégias 

de ensino e de recursos didáticos nas aulas visando contribuir para os alunos engajarem mais 

intensamente nas aulas, permitindo aos mesmos o entendimento e a interação dinâmica com o 

conteúdo e que estes estejam diretamente relacionados à sua finalidade.  
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de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Práticas e Experimentos – Do real ao virtual: a ciência que nos encanta e nos transforma.  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências.  

Palavras-chave: Práticas; experimentos; simuladores; ciências; PhET 

Resumo: Neste artigo será apresentado o resultado de uma análise sobre formas alternativas de 

concretizar experimentos didáticos através de práticas executáveis no laboratório de Ciências, na 

sala de aula e/ou até mesmo no laboratório de informática com materiais de baixo custo e práticas 

de laboratório realizadas em ambientes virtuais através de simuladores do programa Tecnologia 

Educacional em Física (PhET- sigla em inglês) . Nesse ambiente virtual, encontramos aplicativos 

que demonstram conceitos relacionados às Ciências, criado pela Universidade do Colorado (EUA). 

As atividades desenvolvidas foram trabalhadas com alunos do 9º ano do ensino fundamental do 

período vespertino, da Escola Estadual Vale do Tigre E. F. (Nova Londrina - PR). Havendo, 

também, a participação, análise e sugestões de professores do GTR (Grupo de Trabalho em 

Rede) que analisaram a proposta e o desenvolvimento do projeto. Os resultados apontam para 

uma aprendizagem significativa e mais atrativa quando comparada ao simples uso de livro 

didático e quadro de giz.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: EDES LEITE CAVALCANTE  

Orientador: shalimar calegari zanatta - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 

de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Práticas e Experimentos – Do real ao virtual: a ciência que nos encanta e nos transforma.  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências.  

Palavras-chave: Práticas; experimentos; simuladores; ciências; PhET 

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 buscar uma metodologia de ensino diferenciada através de práticas de laboratório de 

Ciências e uso de laboratório em ambientes virtuais, usando o laboratório de informática da 

escola. A metodologia desse material didático é composta pelo desenvolvimento de atividades 

investigativas na sala de aula, no laboratório de informática através de oficinas e aplicação de 

questionários. Com a realização desse trabalho, espera-se como resultado que essas atividades 

despertem no aluno o interesse pelo saber e a busca pelo conhecimento.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A importância da aprendizagem das plantas medicinais no ensino da Botânica. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais; Herbário-Fitoterápico; Ervas-Medicinais 

Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever as ações realizadas para a etapa final do PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional) do Paraná. O artigo relata sobre os resultados da 

implementação de um projeto pedagógico no Colégio Estadual Sebastião Paraná – Ensino 

Fundamental e Médio, junto aos alunos do 7º ano, localizado no município de Palmas-PR. Aborda 

o conteúdo estruturante Biodiversidade das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Foi 

desenvolvida e implementada uma Unidade Didática cujo o tema “Plantas Medicinais’’ utilizada na 

elaboração de estratégias didáticas pedagógicas voltadas para os conteúdos da Botânica. Para a 

realização das ações foram utilizados vários recursos metodológicos como: pesquisas, estudos de 

textos, análises de vídeos, jogos didáticos, visita ao IFPR – Campos de Palmas, construção de 

herbário-fitoterápico e apresentação dos trabalhos. Com a realização dessas estratégias, 

propiciou aos educandos a construção de um novo saber, o científico e despertou à análise e 

reflexão do seu comportamento em relação aos cuidados com o uso inadequado das plantas 

medicinais. As ações desenvolvidas levaram a uma conscientização sobre a importância do tema 

abordado e do ensino da Botânica, valorizando a disciplina de Ciências como uma forma de 

compreender o mundo. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: EDILMARI TAQUES DE OLIVEIRA  

Orientador: ANA LUCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Importância da Aprendizagem das Plantas Medicinais no Ensino da Botânica. 

Tema: Análise e Produção de Recursos Didático. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais; Fitoterapia; Herbário; Conhecimento Popular. 

Resumo: A presente Unidade Didática que tem como tema “Plantas Medicinais” com o título ‘’A 

Importância da Aprendizagem das Plantas Medicinais no Ensino da Botânica’’, propõe atividades 

metodológicas que podem proporcionar alternativas para promover a conscientização do 

educando com relação à importância do uso das plantas medicinais para o ensino da Botânica. 

Conhecidas desde que as enfermidades começaram a surgir sobre a face da Terra, elas voltaram 

adquirir nova importância no tratamento de saúde. Esta Unidade Didática procura relacionar os 

conteúdos a partir do cotidiano do educando, propiciando a partir do mesmo a construção de um 

novo saber, o científico e despertando à análise e reflexão do seu comportamento em relação aos 

cuidados com o uso inadequado das ervas medicinais. Para se atingir estas metas serão 

propostos vários recursos metodológicos como: pesquisas, estudo de textos, análise de filme, 

jogos didáticos, visita ao IFPR-Campos de Palmas e construção de um herbário fitoterápico. 
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Professor PDE: EDILSON FARIAS RIBEIRO  

Orientador: Wagner Jose Martins Paiva - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A LEITURA DE IMAGENS NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS UTILIZANDO RÓTULOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Rótulos de alimentos, Alimentos industrializados, Valor nutricional, Diabetes, 

Pressão arterial 

Resumo: No dia a dia, aumenta o consumo de diversos alimentos industrializados e nos rótulos 

destes produtos há informações indicando sua composição química e alguns dados nutricionais, 

porém nem sempre percebidos pelos consumidores. Tais informações são de grande valor para 

prevenção de certas doenças tais como a diabete e a variação da pressão arterial. Para tanto, 

precisa-se capacitar os alunos da educação básica a perceber tais informações contidas nos 

rótulos que os mesmos estão consumindo, e analisar de que forma esses alimentos estão 

entrando em sua dieta diária, com o pensamento de se ter sempre uma alimentação com 

qualidade, e também de orientar no sentido de saber aquilo que se está ingerindo e sua 

quantidade dia, para prevenção de futuros problemas de saúde. É preciso ter a percepção dessas 

informações contidas nos rótulos dos alimentos, pois nem sempre as mesmas estão claras, é 

premente interpretá-las e entendê-las para se tenha uma alimentação saudável 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: EDILSON FARIAS RIBEIRO  

Orientador: Wagner Jose Martins Paiva - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A leitura de imagens na escola: Contribuições para o Ensino de Ciências utilizando rótulos 

de embalagens de alimentos 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Rótulos, Alimentos industrializados, valor nutricional, diabetes, pressão arterial.  

Resumo: No dia a dia, aumenta o consumo de diversos alimentos industrializados e nos rótulos 

destes produtos há informações indicando sua composição química e alguns dados nutricionais, 

porém nem sempre percebidos pelos consumidores. Tais informações são de grande valor para 

prevenção de certas doenças tais como a diabete e a variação da pressão arterial. Para tanto, 

precisa-se capacitar os alunos da educação básica a perceber tais informações contidas nos 

rótulos que os mesmos estão consumindo, e analisar de que forma esses alimentos estão 

entrando em sua dieta diária, com o pensamento de se ter sempre uma alimentação com 

qualidade, e também de orientar no sentido de saber aquilo que se está ingerindo e sua 

quantidade dia, para prevenção de futuros problemas de saúde. É preciso ter a percepção dessas 

informações contidas nos rótulos dos alimentos, pois nem sempre as mesmas estão claras, é 

premente interpretá-las e entendê-las para se tenha uma alimentação saudável 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: EDINALVA OLIVEIRA  

Orientador: Araci Asinelli da Luz - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Representações sociais no universo dos alunos do Curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Qualidade de Vida; Unidade Didática 

Resumo: O presente estudo relata uma pesquisa ação desenvolvida com educandos do Curso de 

Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Instituto 

de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto. Foram realizadas um conjunto de cinco etapas 

para reconhecer as representações sociais de Educação Ambiental e fomentar a formação 

cientifica e prática pedagógica em Educação Ambiental: 1) problematização inicial; 2) árvore das 

ideias; 3) conceitos, concepções e atividades; 4) transposição didática; 5) avaliação do processo e 

do produto. Os resultados indicaram na primeira etapa que as representações resgatam as 

palavras: conscientização, extinção, preservação, alimentação saudável, pirâmide alimentar e 

saúde. Na segunda etapa o ambiente está representado pela natureza com o ser humano em 

destaque. Na terceira etapa utilizando à Produção Didático Pedagógica foi oportunizado a 

apropriação de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados à Educação 

Ambiental, Representação Social e Qualidade de Vida. Na quarta etapa oficinas pedagógicas no 

Zoológico Municipal de Curitiba e apresentações teatrais representaram oportunidades para que 

os educandos vivenciassem a prática pedagógica numa parceria entre as disciplinas de 

Metodologia do Ensino das Ciências e a Prática de Formação. Na quinta etapa uma discussão 

resgatou os pontos positivos e negativos do processo, tornando evidente que as representações 

iniciais foram redimensionadas e que o processo trouxe contribuições que hão de acompanhar os 

educandos em sua atuação profissional. Ao final do estudo acredita-se que conhecimentos 

socialmente elaborados aliados a uma proposta cientificamente construída fundamentam uma 

atuação critica para os futuros educadores no âmbito da educação ambiental. 
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Orientador: Araci Asinelli da Luz - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ambiente e a qualidade de vida – Um diálogo entre a Educação Ambiental e as 

Representações Sociais 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Lúdico; Estagio Supervisionado 

Resumo: O atual modelo de desenvolvimento tem como uma de suas consequência a 

degradação ambiental; a escola, através dos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais 

das Ciências apresenta os caminhos possíveis para se alterar este quadro, numa revisão de 
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valores em prol de uma consciência ambiental. Nesta perspectiva, é fundamental reconhecer o 

modo como se percebe o ambiente e a qualidade de vida em futuros educadores. O projeto de 

implementação será desenvolvido em cinco etapas: 1) Problematização inicial para diagnose das 

representações sociais e conhecimentos na área de educação ambiental e qualidade de vida; 2) 

Árvore das ideias para discussão das percepções de meio ambiente e qualidade de vida; 3) 

Conceitos e concepções para o balizamento da dimensão e interpretação dos termos que 

permitem a apropriação dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais no universo da 

educação ambiental e qualidade de vida, incluindo o desenvolvimento de atividades pedagógicas; 

4) Transposição didática visando à prática dos temas discutidos e abordados, atuando com 

crianças da Primeira Etapa do Ensino Fundamental e 5) Avaliação processual e do produto, 

analisando as vivências durante o processo ensino aprendizagem. Acredita-se que ao final os 

educando se reconhecerão como elementos do ambiente e serão capazes de repensar suas 

práticas ambientais num contexto sustentável. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS, COM RECURSOS LÚDICOS NA 

EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Drogas; Prevenção; Lúdico. 

Resumo: Um dos maiores problemas em nossa sociedade atual é a “drogadição”, tema que deve 

ser enfrentado pela família e pela sociedade e a escola não está isenta ou fora desta realidade. 

Cada vez mais cedo, crianças e adolescentes tem acesso a elas. Os jovens devem entender o 

que são drogas e o que elas provocam no organismo humano (causas e consequências), 

fortalecendo a teoria de que o conhecimento é a melhor arma contra o uso indevido de drogas e 

instrumento eficaz para a prevenção. A escola deve proporcionar uma nova forma de ensinar, 

trazendo os conteúdos de forma lúdica e criativa. Para alcançar os objetivos propostos 

trabalhamos com recursos alternativos tais como: questionários, palestras, jogos temáticos, filmes 

e documentários, dinâmicas que envolveram o tema de forma lúdica, a fim de levá-los a uma 

reflexão crítica. Com isto, pudemos observar que os alunos se mostraram muito interessados, 

pois adquiriram informações novas sobre drogas, tendo consciência de que é um problema grave 

e que se devem tomar atitudes diante desse fato. A oportunidade de se aprofundarem nesse tema, 

com atividades diversificadas possibilitou a abertura para a formação do senso mais crítico. Nossa 

expectativa é que este projeto tenha contribuído para a formação dos educandos do oitavo ano do 

Colégio Estadual Dr. José Gerardo Braga.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS, COM RECURSOS LÚDICOS NA 

EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Drogas; Prevenção; Lúdico. 

Resumo: Nos últimos tempos tem se falado muito em medidas de prevenção contra o uso de 

drogas, pois os adolescentes estão consumindo-as cada vez mais. Tema que deve ser enfrentado 

pela família e pela sociedade, e a escola não está isenta ou fora desta realidade, pois cada vez 

mais cedo, crianças e adolescentes tem acesso a elas. Nossos alunos devem entender o que são 

drogas e o que elas provocam no organismo humano (causas e consequências), fortalecendo a 

teoria de que o conhecimento é a melhor arma contra o uso indevido de drogas e instrumento 

eficaz para a prevenção. A escola deve proporcionar uma nova forma de ensinar, trazendo os 

conteúdos de forma lúdica e criativa. Nossa expectativa é que este projeto venha a contribuir para 

a formação dos educandos, especificamente do oitavo ano do Colégio Estadual Dr. José Gerardo 

Braga. Para alcançar os objetivos propostos pretende-se trabalhar com recursos alternativos tais 

como: questionários, palestras, filmes e/ou documentários, dinâmicas que envolvam o tema de 

forma lúdica, para que os alunos passem a dar significado aos conteúdos apresentados levando-

os a uma reflexão crítica.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ELCIANA GOEDERT 

Orientador: Simone Crocetti - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Objetos Digitais de Aprendizagem: auxílio na compreensão do corpo humano nas aulas de 

Ciências do 8º ano  

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: objetos digitais de aprendizagem;ODA;recursos digitais;objetos de 

aprendizagem;aprendizagem significativa 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a sistematização das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), durante os anos de 2013 e 2014, vinculado a 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná – UTFPR. O tema escolhido para a pesquisa foi a 

utilização dos objetos digitais de aprendizagem – ODAs – nas aulas de Ciências do 8º ano do 

Ensino Fundamental. As atividades desenvolvidas durante a implementação do projeto junto aos 

alunos e também a discussão gerada entre o grupo de professores participantes do Grupo de 

Trabalho em Rede, procurou demonstrar que a utilização destes recursos, além de motivar os 

alunos, propicia um melhor entendimento e visualização da complexidade do corpo humano, 

potencializando a aprendizagem significativa.  
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Professor PDE: ELCIANA GOEDERT 

Orientador: Simone Crocetti - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Objetos Digitais de Aprendizagem: auxílio na compreensão das noções básicas de 

Citologia e Histologia no Ensino Fundamental. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: células, tecidos, ODAs, histologia, citologia 

Resumo: Este material foi elaborado com o objetivo de valorizar a grande diversidade de ODAs 

(objetos digitais de aprendizagem) disponíveis, instrumentalizando o professor para garantir aos 

alunos uma melhor compreensão dos conteúdos relacionados a “células e tecidos”. Pretende 

demonstrar o quanto a aprendizagem pode ser significativa com o uso destes recursos, 

possibilitando uma melhor compreensão do funcionamento do corpo humano, visto que muito dele 

continua sendo um mistério para a maior parte de nossos alunos. O material consiste num 

Caderno Pedagógico contendo uma sequência de atividades direcionadas com sugestões de 

ODAs, e que está dividido em 3 unidades: A célula, unidade da vida; As organelas citoplasmáticas 

e o funcionamento celular; Diferenciação celular e a formação dos tecidos. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Adaptação Curricular de Pequeno Porte para o Ensino de Ciências para alunos do 9° ano 

do Ensino Fundamental Anos Finais 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: : Aprendizagem significativa. Atividades lúdicas. Dificuldades na aprendizagem. 

Resumo: O presente estudo relata as atividades realizadas durante o ano de 2014 referente a 

implementação pedagógica proposta no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O 

objetivo foi desenvolver atividades diversificadas que pudessem contribuir para uma melhor 

compreensão e assimilação dos conteúdos “Músculos e Ossos”. Considerando a grande 

dificuldade que alguns alunos apresentam, principalmente os alunos que possuem dificuldades na 

aprendizagem e necessitam de auxílio constante. O projeto de intervenção pedagógica foi 

implementado no 9º ano do Ensino Fundamental, no período vespertino no Colégio Estadual Nilo 

Cairo, onde estão inseridos cinco alunos com dificuldades na aprendizagem comprovados por 

meio de laudo médico. Este artigo relata a experiência da aplicação de um material didático – 

pedagógico, contendo textos e atividades diversificadas que tem por finalidade despertar a 

criatividade e interesse dos alunos de forma lúdica. Na análise dos resultados ficou evidente que 

a utilização de um conjunto de estratégias planejadas desperta o interesse dos estudantes pelo 

conhecimento científico, levando-os a uma aprendizagem significativa.  
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Professor PDE: ELIANA MARIA DA SILVA GUILHEN VIEIRA  

Orientador: Marcelo de Carvalho - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Adaptação Curricular de Pequeno porte para o Ensino de Ciências para alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental Anos Finais. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Inclusão; processo educativo; flexibilização; dificuldades pedagógicas. 

Resumo: Entendemos que a Escola deve se preocupar com a inclusão de todos os alunos, 

independente das condições físicas, sociais, econômicas e culturais que vivenciam ou das 

dificuldades pedagógicas que apresentam. Neste sentido esta proposta tem como desafio 

construir coletivamente condições para o atendimento desses alunos, propiciando a oferta de 

condições diferenciadas dentro do processo educativo que lhes proporcionem acolhimento e 

aprendizagem efetiva, flexibilização e adaptação curricular. 
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Orientador: Sidnei Pressinatte Junior - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Contextualização Sócio-Histórica no Ensino de Ciências - Um Estudo da Biodiversidade. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos 

Palavras-chave: Biodiversidade;Educação Ambiental;Contextualização Sócio-Histórica. 

Resumo: Este texto é resultado de estudos sobre a metodologia da Contextualização no Ensino 

de Ciências, da aplicação do material didático produzido a partir do conteúdo Biodiversidade e 

Educação Ambiental no Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE do Paraná. A partir do 

cotidiano escolar, observa-se que os estudantes conhecem os termos relacionados ao ambiente 

natural, mas não compreendem a complexidade de relações existentes na natureza, tampouco a 

relação com os aspectos sociais, políticos, éticos, econômicos e culturais. Procurou-se abordar 

esses temas dentro de uma práxis educativa, que auxilie os estudantes na compreensão da 

transformação da natureza pelo trabalho, pela análise de sua realidade, condição social e 

histórica, para que possam desejar um projeto social coletivo. Outro aspecto desenvolvido foi 

articular os conhecimentos do cotidiano dos estudantes e o conhecimento científico com relação 

ao meio ambiente, para que possam apropriar-se destes conceitos e compreender a sua relação 

direta com a natureza, sentindo-se parte dela. Na educação ambiental procura-se mostrar que a 

luta pelo ambiente natural é também uma luta pela igualdade, não aceitar que o planeta se torne 

mercadoria e a dominação do homem sobre o homem e a natureza. Partindo do pressuposto que 

os conteúdos devam ser tratados de forma contextualizada, propõe-se que tais conhecimentos 

contribuam para a crítica às contradições sociais, políticas e econômicos presentes nas estruturas 

da sociedade. E que contribuam de forma significativa na abordagem e na conscientização da 

questão ambiental. Procurou-se atingir os objetivos em que o estudante se aproprie do recorte do 

conteúdo selecionado e relacione com a educação ambiental.  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ELISANGELA GOMES FERREIRA  

Orientador: Sidnei Pressinatte Junior - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Contextualização Sócio-Histórica no Ensino de Ciências - Um Estudo da Biodiversidade. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Biodiversidade, Educação Ambiental, Contextualização Sócio-Histórica 

Resumo: O trabalho trata-se de um Caderno Pedagógico, com atividades referentes ao conteúdo 

Biodiversidade e Educação Ambiental. Partindo do pressuposto que os conteúdos devam ser 

tratados de forma contextualizada, propõe-se que tais conhecimentos contribuam para a crítica às 

contradições sociais, políticas e econômicos presentes nas estruturas da sociedade 

contemporânea. O objetivo principal é trabalhar os conceitos de biodiversidade promovendo a 

apropriação destes conceitos, compreendendo suas inter-relações e suas relações com os 

sistemas sociais, econômicos, políticos e culturais, observando que o modelo atual de 

desenvolvimento, que levou a degradação da natureza e dos valores humanos precisa ser 

questionado. As propostas de atividades são a partir de textos, imagens, reportagens, 

dramatização de cadeia alimentar, fábula, música, literatura, vídeo, recorte de filme, quadrinhos, 

pegada ecológica e atividade de campo. 
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Professor PDE: ELIZABETE LOURENCO  

Orientador: Vera Lucia Bahl de Oliveira - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ensino de Ciências por meio de jogos para EJA 

Tema: Encaminhamentos Metodologicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: EJA; biodiversidade; jogos Educativos; aprendizagem. 

Resumo: A Sequencia Didática apresentada neste estudo com o tema Biodiversidade se 

caracteriza como pesquisa com abordagem quali-quantitativa. O público-alvo são alunos do 7º 

ano do Ensino Fundamental II, do CEEBEJA – Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e 

Adultos - Londrina, Paraná. A metodologia utilizada compreendeu: aplicação de recursos lúdicos 

sobre biodiversidade, aulas expositivas, atividades lúdicas diversas e, de modo especial, o Jogo 

do Mico e o Jogo da Memória, e aplicação de instrumento para a quantificação dos níveis de 

aprendizagem. A metodologia alternativa foi utilizada com o objetivo de promover a fixação da 

aprendizagem. Os conteúdos básicos desenvolvidos foram: biodiversidade, biomas e 

ecossistemas. Para concluir, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, por meio de um 

questionário com questões abertas, para se verificar a aceitação, ou não, dos alunos em relação à 

metodologia adotada. A pesquisa quantitativa evidenciou um excelente nível de aprendizagem e a 

pesquisa qualitativa demonstrou total aprovação dos participantes em relação à metodologia 
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adotada. Pôde-se concluir, assim, que, graças à metodologia utilizada, o nível de internalização 

de conteúdos foi surpreendente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ELIZABETE LOURENCO  

Orientador: Vera Lucia Bahl de Oliveira - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ensino de Ciências por meio de jogos para EJA 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: jogo educativo, ensino de ciências, aprendizagem. 

Resumo: A educação pode auxiliar o aluno para que este consiga sua autorrealização, 

encorajando-o para que reflita sobre cada conhecimento assimilado, valorizando não somente o 

quanto o aluno pode aprender, mas como aprende, com isso, a missão da educação está 

cumprida. No ensino Básico de Educação de Jovens e Adultos os alunos estão ligados a histórias 

de exclusão sociais e econômicas, por isso, são esses alunos que merecem maior preocupação 

por parte dos educadores, que devem ajudá-los a lidar com sua própria autoestima. Diante 

dessas constatações, meu objetivo com este projeto é discutir a necessidade de que os alunos, à 

medida que concluem as etapas do ensino básico, possam adquirir conhecimentos para transpor 

em sua vida conforme o contexto que este está inserido. Na atualidade, não é possível mais 

considerar que educar é transmitir conhecimentos, assim com desenvolvimento do conteúdo 

sobre Biodiversidade estaremos incluindo jogos educativos não apenas como um entretenimento, 

mas também uma atividade que pode possibilitar a aprendizagem de várias habilidades e, por 

isso, são instrumentos para qualquer educador. Os jogos permitem o entendimento dos 

conteúdos de maneira prazerosa, permitindo maior interação aluno professor. Os jogos são, 

portanto, recursos pedagógicos para os diversos níveis de estudo.  
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Professor PDE: ELIZANGELA ORIZEU  

Orientador: Cecilia Edna Mareze da Costa - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Abordagem interdisciplinar para o combate da obesidade na adolescência. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Adolescência; obesidade; atividades físicas; alimentação balanceada e 
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interdisciplinaridade.  

Resumo: Constatou-se que no Colégio Estadual Paiçandu, assim como em muitas escolas, a 

obesidade na adolescência vem se tornando um problema cada vez mais evidente. Associada à 

obesidade, alunos estão enfrentando diversos distúrbios físicos, emocionais e psíquicos e, 

consequentemente, dificuldades na aprendizagem e nas interações. Estudos têm demonstrado 

que a troca de uma alimentação saudável pelo consumo exagerado de produtos hipercalóricos, 

juntamente com uma rotina de atividades sedentárias, são os principais fatores determinantes 

para o acúmulo exagerado de tecido adiposo e a instalação da obesidade. Na adolescência 

ocorre discriminação e rejeição, alguns conseguem superar e destacar-se no grupo, mas a 

maioria opta pelo isolamento. Mas quais são os fatores que contribuem para o aumento do índice 

de obesidade dos alunos do 6º ano do Colégio Estadual Paiçandu (Paiçandu – PR)? Como pode 

à Escola ser um agente modificador nesse contexto? O projeto proporcionou ações integradoras, 

através da interdisciplinaridade, que permitiram discutir e refletir sobre as causas e as 

consequências da obesidade na adolescência propôs mudanças que possibilitem melhoria na 

qualidade de vida e contribuiu na aprendizagem de conteúdos específicos em cada disciplina da 

grade curricular. O estudo estimulou o trabalho dos professores em relação à abordagem 

interdisciplinar no combate da obesidade na adolescência, analisaram gráficos e tabelas, 

relacionados ao cardápio alimentar e a prática de atividades físicas, mediu e classificou o IMC 

(índice de massa corporal) da turma e orientou familiares dos alunos com medidas de combate 

aos casos de baixo peso e sobrepeso. 
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Professor PDE: ELIZANGELA ORIZEU  

Orientador: Cecilia Edna Mareze da Costa - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Abordagem interdisciplinar para o combate da obesidade na adolescência. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Adolescência; obesidade; atividades físicas; alimentação balanceada; 

interdisciplinariedade.  

Resumo: Constata-se que no Colégio Estadual Paiçandu, assim como em muitas Escolas, a 

obesidade vem se tornando um problema cada vez mais evidente. Associada à obesidade estão 

diversos distúrbios físicos, emocionais e psíquicos e, consequentemente, dificuldades no 

aprendizado e nas interações interpessoais de nossos alunos. Estudos têm demonstrado que a 

troca de uma alimentação saudável pelo consumo exagerado de produtos hipercalóricos, 

juntamente com uma rotina de atividades sedentárias, são os principais fatores determinantes 

para o acúmulo exagerado de tecido adiposo e a instalação da obesidade. Na adolescência 

ocorre discriminação e rejeição, alguns conseguem superar e destacar-se no grupo, mas a 

maioria opta pelo isolamento. Mas quais são os fatores que contribuem para o aumento do índice 

de obesidade nos alunos do 6º ano do Colégio Estadual Paiçandu (Paiçandu – PR)? Como pode 

à Escola ser um agente modificador nesse contexto? O projeto tem como finalidade proporcionar 

ações integradoras, através da interdisciplinaridade, que permitam discutir as causas e as 

consequências da obesidade na adolescência e propor mudanças que possam, efetivamente, 

trazer melhoria na qualidade de vida de alunos e seus familiares. Proporcionar ações 
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interdisciplinares que permitam reflexão sobre as causas e conseqüências da obesidade na 

adolescência e melhoria na qualidade de vida de alunos do 6º ano do Colégio Estadual Paiçandu 

(Paiçandu-PR). 
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Professor PDE: ELIZETE CRISTINA SERRATI  

Orientador: Rose Meire Costa Brancalhao - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A CIÊNCIA LÚDICA NO ESTUDO DAS BACTÉRIAS ODORANTES: A BROMIDROSE 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Procarioto. Metodologia de ensino. Reprodução assexuada. 

Resumo: No ensino de ciências é importante que o professor se utilize de estratégias 

metodológicas diversificadas, como a lúdica, capaz de motivar e envolver o aluno no ato de 

aprender, levando-o a um aprendizado significativo. Este estudo utilizou a história em quadrinhos 

(HQ) como metodologia lúdica de ensino de célula procariótica, em específico, as bactérias 

odorantes do corpo humano, cuja estrutura microscópica dificulta o entendimento e o ensino. A 

HQ intitulada “A Revolta das Bactérias” apresentou características morfofuncionais destes 

organismos microscópicos, na forma de humor, justamente para chamar a atenção e foi aplicada 

a alunos do ensino fundamental. Os alunos leram a HQ e ao término das atividades foi possível 

constatar o envolvimento dos mesmos na dinâmica lúdica de ensino, o que foi comprovado pelo 

debate, onde todos colocaram sua opinião sobre o tema, demonstrando que o aprendizado foi 

alcançado. Assim, esta metodologia se mostrou bastante adequada e motivadora, o que 

certamente favoreceu o desenvolvimento cognitivo dos alunos nesta área. 
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Professor PDE: ELIZETE CRISTINA SERRATI  

Orientador: Rose Meire Costa Brancalhao - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A CIÊNCIA LÚDICA NO ESTUDO DAS BACTÉRIAS ODORANTES: A BROMIDROSE 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Bactéria, Bromidrose, Odor e Lúdico 

Resumo: Este é um projeto onde se propõe criar uma metodologia lúdica através de história em 

quadrinhos, de maneira a desenvolver uma ferramenta pedagógica que proporcione aos 

professores e aos alunos um maior envolvimento no processo que leva a compreensão de 

conceitos, que são de certa forma abstratos e complexos, como ocorre no ensino da célula. Assim, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_cien_artigo_elizete_cristina_serrati.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_cien_pdp_elizete_cristina_serrati.pdf


o presente irá abordar o conteúdo do Reino Monera, em especial, bactérias que causam mau 

cheiro no ser humano. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Tecnologia a favor da infância: resgatando a ludicidade 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Tecnologias; Brincadeiras infantis 

Resumo: O presente artigo apresenta relatos sobre a implementação do projeto “Tecnologia a 

favor da infância: resgatando a ludicidade”, colocado em prática com alunos que cursam o 6º ano 

do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Dr. Luiz Vieira, localizado no município de Telêmaco 

Borba. A presença das tecnologias no cotidiano, tanto no ambiente escolar quanto familiar 

corrobora com o processo ensino aprendizagem, mas por outro lado possibilita o acesso a 

diferentes assuntos ligados a sexualidade que estão aquém da capacidade de compreensão de 

crianças com onze anos de idade. Mediante ao exposto, este trabalho, que insere-se no 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), teve por objetivos promover o resgate das 

brincadeiras infantis e direcionar o uso das tecnologias, em detrimento a sua atual utilização 

errônea, possibilitando aos alunos conhecer e desfrutar destas e focar o interesse em atividades 

condizentes com suas respectivas idades, por meio da utilização das tecnologias disponíveis para 

o acesso à cultura, no que se refere a pesquisa pelo histórico e regras de brincadeiras infantis. A 

implementação ocorreu no primeiro semestre de 2014, de acordo com as orientações do Material 

Didático Pedagógico. Percebeu-se que os alunos utilizam as tecnologias no cotidiano com 

preferência por jogos e sites de bate papo, sem demonstrar interesse por questões relacionadas a 

sexualidade e que, se instigados, deixam a internet para divertirem-se participando de 

brincadeiras infantis. 
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Título: Tecnologia a favor da infância: resgatando a ludicidade 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Brincadeiras infantis; Tecnologia; Sexualidade 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_cien_artigo_fabiana_cristina_bonin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_cien_pdp_fabiana_cristina_bonin.pdf


Resumo: A visualização de fotos, vídeos e músicas com sentido ambíguo desperta nas crianças 

o desejo de ter experiências adultas cada vez mais cedo. Diante disso, este trabalho tem por 

objetivos promover o resgate das brincadeiras infantis e direcionar o uso das tecnologias para tal, 

em detrimento de sua atual utilização deturpada. A metodologia utilizada será a pesquisa-ação 

que ocorrerá de forma colaborativa com a equipe pedagógica, corpo docente, alunos e familiares 

de alunos que cursam o 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Dr. Luiz Vieira.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Óleo de cozinha usado:Bem ou mal para o meio ambiente? 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Óleo de cozinha.Reutilização. Sensibilização. Meio Ambiente. 

Resumo: Verificou-se que os alunos do ensino fundamental II precisam de aulas diversificadas. 

Observa-se a necessidade de atividades que motivem o interesse do educando na prática de 

experiências, para que a aprendizagem seja realizada de forma significativa, contribuindo para 

melhor rendimento escolar.Para isso usaremos o óleo de cozinha de frituras, que muitas vezes 

não recebe a correta destinação, prejudicando assim o meio ambiente. Com esse projeto 

pretende-se amenizar o impacto ambiental que essa prática acarreta, bem como sensibilizar os 

nossos educandos quanto aos benefícios da reutilização de substâncias.Realizar atividades 

práticas capazes de sensibilizar os alunos e sua família quanto à importância de descartar óleo de 

cozinha num lugar adequado ou reciclar.O experimento será desenvolvido em turno contrário com 

os alunos do 9º ano, realizando uma reunião para a explicação do projeto de implementação, 

sensibilização do objetivo e a colaboração para o mesmo, no sentido de arrecadação e coleta do 

material a ser reaproveitado (óleo de cozinha e gorduras usados). Após a produção de sabão, 

detergente e sabão em pó será organizado uma feira exposição no Colégio Estadual Rodrigues 

Alves socializando as experiências com a comunidade escolar demonstrando que é possível a 

reutilização através de receitas simples.Espera-se com esse projeto ampliar os conhecimentos e 

sensibilizar os alunos a sua família e a comunidade sobre a importância da destinação adequada 

e reaproveitamento do óleo de cozinha usado em frituras para preservar o meio ambiente. Assim 

contribuir para a formação de atitudes de cidadania nos jovens e no desenvolvimento do fazer 

científico e também motivar o espírito empreendedor. 
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Palavras-chave: Óleo de cozinha.Reutilização. Sensibilização. Meio Ambiente. 

Resumo: Verificou-se que os alunos do ensino fundamental II precisam de aulas diversificadas. 

Observa-se a necessidade de atividades que motivem o interesse do educando na prática de 

experiências, para que a aprendizagem seja realizada de forma significativa, contribuindo para 

melhor rendimento escolar.Para isso usaremos o óleo de cozinha de frituras, que muitas vezes 

não recebe a correta destinação, prejudicando assim o meio ambiente. Com esse projeto 

pretende-se amenizar o impacto ambiental que essa prática acarreta, bem como sensibilizar os 

nossos educandos quanto aos benefícios da reutilização de substâncias.Realizar atividades 

práticas capazes de sensibilizar os alunos e sua família quanto à importância de descartar óleo de 

cozinha num lugar adequado ou reciclar.O experimento será desenvolvido em turno contrário com 

os alunos do 9º ano, realizando uma reunião para a explicação do projeto de implementação, 

sensibilização do objetivo e a colaboração para o mesmo, no sentido de arrecadação e coleta do 

material a ser reaproveitado (óleo de cozinha e gorduras usados). Após a produção de sabão, 

detergente e sabão em pó será organizado uma feira exposição no Colégio Estadual Rodrigues 

Alves socializando as experiências com a comunidade escolar demonstrando que é possível a 

reutilização através de receitas simples.Espera-se com esse projeto ampliar os conhecimentos e 

sensibilizar os alunos a sua família e a comunidade sobre a importância da destinação adequada 

e reaproveitamento do óleo de cozinha usado em frituras para preservar o meio ambiente. Assim 

contribuir para a formação de atitudes de cidadania nos jovens e no desenvolvimento do fazer 

científico e também motivar o espírito empreendedor. 
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Título: Conceitos de zoologia: a ludicidade como metodologia de ensino significativo 

Tema: Análise e produção de materiais didáticos 

Palavras-chave: zoologia; aprendizagem; atividades lúdicas 

Resumo: Este artigo visa discutir os resultados obtidos durante a implementação da unidade 

didática: Conceitos de zoologia: a ludicidade como metodologia de ensino significativo, com 

alunos do 7 ano do ensino fundamental. Devido a queixa dos alunos por aulas mais dinâmicas e 

diferentes, e visto a complexidade dos conteúdos previstos para a disciplina de ciências, e 

também pelo fato dos educandos estarem na entrada da adolescência e início da puberdade, é 

relevante se pensar e renovar a metodologia aplicada nas aulas, para que a aprendizagem se 

efetive da maneira mais eficaz e agradável possível. Como as atividades lúdicas colocam a 

pessoa em plena participação nas aulas, elas podem gerar uma aprendizagem relevante e 

positiva por tornar mais concreto a fixação dos conceitos científicos. Na aprendizagem 

significativa, a motivação, indubitavelmente é uma qualidade essencial por tornar o aluno mais 

participativo, e, por conseguinte, o professor poderá trabalhar de forma mais tranquila já que não 

terá a indisciplina interferindo em sua atuação. Foram necessários dezoito momentos para 

concluir a implementação e aplicar a avaliação comparativa entre os alunos que realizaram 

apenas questionários com aqueles que fizeram apenas atividades lúdicas, chegando a uma 

conclusão que ambas as metodologias são satisfatórias, mas a ludicidade é a forma mais 
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agradável de chegar ao resultado esperado.  
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Título: Conceitos de zoologia: a ludicidade como metodologia de ensino significativo 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos 

Palavras-chave: aprendizagem: motivação; atividades lúdicas 

Resumo: Este projeto visa comprovar a eficácia das atividades lúdicas na fixação dos conceitos 

em zoologia dos invertebrados, para alunos de 7 ano, ensino fundamental. Devido a queixa por 

aulas dinâmicas e diferenciadas, e visto a complexidade dos conteúdos previstos para a disciplina 

de ciências, e também por se encontrarem na entrada da adolescência e início da puberdade, é 

relevante pensar e renovar a metodologia aplicada, para que a aprendizagem se efetive de 

maneira eficaz e agradável. Como as atividades lúdicas colocam a pessoa em plena participação, 

elas podem gerar uma aprendizagem significativa, visto que motivação é uma das qualidades 

essenciais num aprendiz, e quando se consegue isso, o professor pode trabalhar de uma forma 

mais tranquila. No desenvolver do projeto, após o estudo dos conteúdos, a turma será dividida em 

dois grupos, um terá apenas questionários a responder, o outro a fixação dos conceitos se dará 

através de atividades lúdicas. Na sequência será aplicado a mesma avaliação para os grupos 

para verificar o resultado. A expectativa é que a ludicidade seja uma aliada freqüente no cotidiano 

das aulas, tornando mais leve e fluido o trabalho do professor, solucionando aquilo que por vezes 

dificulta a aprendizagem: a falta de motivação. 
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Título: A reutilização de materiais reciclaveis , promovendo um ambiente sustentável e boa 

qualidade de vida 

Tema: Educação ambiental 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Reciclagem: Formação reflexiva, Sustentabilidade 

Resumo: A escola na atualidade tem um papel amplo em relação a tudo que diz respeito ao 

educando, propõe-se a ser um meio de melhorar a sociedade de tal forma que as pessoas 

possam fazer uso dos recursos naturais utilizando o potencial existente no meio ambiente e ao 

mesmo tempo preservando os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir a 
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manutenção do meio onde vive desde a vizinhança local até o planeta inteiro. 
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Resumo: A escola na atualidade tem um papel amplo em relação a tudo que diz respeito ao 

educando, propõe-se a ser um meio de melhorar a sociedade de tal forma que as pessoas 

possam fazer uso dos recursos naturais utilizando o potencial existente no meio ambiente e ao 

mesmo tempo preservando os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir a 

manutenção do meio onde vive desde a vizinhança local até o planeta inteiro. A reutilização de 

materiais sólidos é uma forma politicamente correta de transformar por meio da reciclagem os 

resíduos em diferentes outros objetos, que podem ser utilizados no dia-a-dia. A abordagem deste 

conteúdo inclui documentários e atividades práticas a fim de que o educando participe ativamente 

da construção do conhecimento de forma significativa e possa contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida. 
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fundamental 
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Resumo: Esta pesquisa visou inserir uma temática atual no ensino de ciências e assim estimular 

os alunos a conhecer os avanços científicos recentes. Atualmente, as pesquisas na área da 

Nanotecnologia constituem uma tendência crescente mundial e que pode ter repercussões no 

cotidiano da população. Assim, objetivou-se aplicar uma intervenção pedagógica que 

possibilitasse a inserção dessa temática no Ensino Fundamental de Ciências e avaliar sua 

eficiência. O público alvo foi uma turma de 9° ano, matutino, com 32 alunos, do Colégio Estadual 

Jorge Schimmelpfeng do município de Foz do Iguaçu, Paraná, tendo a intervenção pedagógica 

duração total de 32 horas atividades. Inicialmente foi aplicado um pré-teste onde se avaliou os 

conhecimentos prévios dos educandos relacionados à temática da nanotecnologia. Em seguida, 
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na temática geral Matéria, contemplada nos Conteúdos Estruturantes da disciplina de Ciências, foi 

abordada a nanotecnologia de forma interdisciplinar: conceitos, métodos, importância, áreas de 

aplicação, consequências sociais e questões éticas. A transposição pedagógica foi realizada 

através de aulas expositivas, análises de revistas e jornais, pesquisas na internet, utilização de 

vídeos, trabalhos e aulas práticas em laboratório. Ao final da intervenção foi aplicado um pós-teste 

para avaliar-se a eficiência da intervenção pedagógica. Verificou-se um percentual de acerto de 

55% no pós-teste comparado com 18% no pré-teste, comprovando que houve assimilação do 

novo conhecimento. Conclui-se que a intervenção realizada possibilitou a reflexão e aprendizado 

efetivo dos alunos envolvidos a respeito da nanotecnologia, onde foi possível também trabalhar 

conceitos básicos de química despertando nos educandos a curiosidade e a busca de novos 

conhecimentos. 
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Título: Nanotecnologia no Ensino de Ciências: integrando o saber científico de ponta no ensino 

fundamental 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: ciência; nanotecnologia; ensino 

Resumo: Inserir temáticas atuais no ensino de ciências de forma que os alunos percebam as 

modificações e avanços científicos recentes, é de fundamental importância para que possa ser 

formado gradativamente a partir de saberes que integram conhecimentos já consolidados e os 

que se encontram em desenvolvimento. Atualmente as pesquisas na área da Nanotecnologia é 

uma tendência mundial, portanto, faz-se necessário compreender os conceitos, avanços, 

aplicações e implicações sociais e éticas dessa temática e incorporá-la no Ensino Público de 

Ciências. Nesta proposta, a temática da Nanotecnologia será integrada ao conteúdo do Ensino 

Fundamental relacionada às práticas pedagógicas associadas às DCE (Diretrizes Curriculares da 

Educação), através de uma abordagem interdisciplinar e pluralismo metodológico, objetivando a 

formação científica básica utilizando-se um conteúdo científico atual. 
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Resumo: O uso da produção fotográfica no auxilio da compreensão e diferenciação dos conceitos 

de População, Comunidade e Sociedade para o contexto da Ecologia e do Cotidiano pode ser 

discutido de maneira coletiva. Para que esta discussão ocorra, o recorte deste trabalho se 

constitui pelas orientações das Diretrizes Curriculares para as disciplinas de Ciências e Biologia 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e pelos Cadernos Temáticos e Pedagógicos 

relacionados com a temática deste trabalho. O foco para que esta discussão se desenvolva 

possui como conteúdo estruturante a Biodiversidade e procura por meio da produção fotográfica 

relacionar as polissemias dos conceitos de População, Comunidade e Sociedade com o cotidiano 

e com o conteúdo estruturante. Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escolar utiliza a 

produção fotográfica, por meio de construção de roteiros coletivos e desenvolvida na forma de 

oficina em duas etapas sendo a primeira parte relacionada com as noções de fotografia e a 

segunda parte com as noções de produção de roteiro, e a oficina culmina em uma produção 

fotográfica a partir do roteiro coletivo desenvolvido produzido pelos alunos. Os materiais utilizados 

incluem, além dos disponíveis no ambiente escolar, o uso de máquinas fotográficas digitais e 

softwares livres para edição de imagem. Este trabalho tem a proposta de produzir as aulas de 

cada etapa na forma de script como forma para organizar o trabalho pedagógico e tem como base 

teórica a pedagogia da autonomia para compreender da polissemia de conceitos sobre População, 

Comunidade e Sociedade através do ensino e pesquisa pela produção fotográfica. 
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Sociedade 
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Resumo: O uso da produção fotográfica no auxilio da compreensão e diferenciação dos conceitos 

de População, Comunidade e Sociedade para o contexto da Ecologia e do Cotidiano pode ser 

discutido de maneira coletiva. Para que esta discussão ocorra, o recorte deste trabalho se 

constitui pelas orientações das Diretrizes Curriculares para as disciplinas de Ciências e Biologia 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e pelos Cadernos Temáticos e Pedagógicos 

relacionados com a temática deste trabalho. O foco para que esta discussão se desenvolva 

possui como conteúdo estruturante a Biodiversidade e procura por meio da produção fotográfica 

relacionar as polissemias dos conceitos de População, Comunidade e Sociedade com o cotidiano 

e com o conteúdo estruturante. Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escolar utiliza a 

produção fotográfica, por meio de construção de roteiros coletivos e desenvolvida na forma de 

oficina em duas etapas sendo a primeira parte relacionada com as noções de fotografia e a 

segunda parte com as noções de produção de roteiro, e a oficina culmina em uma produção 

fotográfica a partir do roteiro coletivo desenvolvido produzido pelos alunos. Os materiais utilizados 

incluem, além dos disponíveis no ambiente escolar, o uso de máquinas fotográficas digitais e 

softwares livres para edição de imagem. Este trabalho tem a proposta de produzir as aulas de 

cada etapa na forma de script como forma para organizar o trabalho pedagógico e tem como base 
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teórica a pedagogia da autonomia para compreender da polissemia de conceitos sobre População, 

Comunidade e Sociedade através do ensino e pesquisa pela produção fotográfica. 
 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: GLASIELY GONCALVES  

Orientador: Mateus Luiz Biancon - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A TEMÁTICA DA SEXUALIDADE NA ESCOLA: curiosidades, limites e possibilidades 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Métodos Contraceptivos; Gravidez não planejada e 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Resumo: Atualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como a fase 

entre os 10 e os 19 anos, desta forma caracteriza-se por um período de transição do 

desenvolvimento humano, correspondente a passagem da infância para a fase adulta marcada 

por transformações físicas e emocionais. Considerado por muitos, como um momento de conflito, 

fase de descobertas e experimentações. Segundo dados da UNESCO ( 2004 ) “ os jovens vêm 

iniciando a vida sexual muito mais cedo” , muitas vezes sem conhecerem o funcionamento do 

próprio corpo. Em função dessa imaturidade e falta de conhecimento, acabam por experienciar 

uma gravidez não planejada ou adquirem algumas doenças sexualmente transmissíveis. A 

educação tem como função conscientizar os/as alunos/as com relação à tomada de decisões, 

compromissos e responsabilidades, cabendo ao professor desempenhar um papel esclarecedor 

com relação às inúmeras dúvidas existentes, sobre mitos e verdades da sexualidade, 

necessitando utilizar de linguagens objetivas, claras, acessíveis e que venham de encontro aos 

anseios dos/as adolescentes. É importante destacar a prevenção às DSTs e a gravidez não 

planejada, já que os/as adolescentes estão iniciando sua vida sexual mais cedo. Diante dos 

desafios vividos pelos professores nas escolas os Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCNs) de 

Orientação Sexual e o Caderno Temático da diversidade – Sexualidade apresentam conteúdos 

relevantes, produzidos para subsidiar à prática pedagógica e reflexiva no âmbito escolar. Este 

projeto visa destacar de que forma o ensino de ciências pode contribuir na prevenção as DSTs e 

a gravidez não planejada.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: GLASIELY GONCALVES  

Orientador: Mateus Luiz Biancon - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A TEMÁTICA DA SEXUALIDADE NA ESCOLA: curiosidades, limites e possibilidades 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: exualidade; Adolescência; Métodos Contraceptivos; Gravidez não planejada e 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Resumo: Atualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como a fase 
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entre os 10 e os 19 anos, desta forma caracteriza-se por um período de transição do 

desenvolvimento humano, correspondente a passagem da infância para a fase adulta marcada 

por transformações físicas e emocionais. Considerado por muitos, como um momento de conflito, 

fase de descobertas e experimentações. Segundo dados da UNESCO ( 2004 ) “ os jovens vêm 

iniciando a vida sexual muito mais cedo” , muitas vezes sem conhecerem o funcionamento do 

próprio corpo. Em função dessa imaturidade e falta de conhecimento, acabam por experienciar 

uma gravidez não planejada ou adquirem algumas doenças sexualmente transmissíveis. A 

educação tem como função conscientizar os/as alunos/as com relação à tomada de decisões, 

compromissos e responsabilidades, cabendo ao professor desempenhar um papel esclarecedor 

com relação às inúmeras dúvidas existentes, sobre mitos e verdades da sexualidade, 

necessitando utilizar de linguagens objetivas, claras, acessíveis e que venham de encontro aos 

anseios dos/as adolescentes. É importante destacar a prevenção às DSTs e a gravidez não 

planejada, já que os/as adolescentes estão iniciando sua vida sexual mais cedo. Diante dos 

desafios vividos pelos professores nas escolas os Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCNs) de 

Orientação Sexual e o Caderno Temático da diversidade – Sexualidade apresentam conteúdos 

relevantes, produzidos para subsidiar à prática pedagógica e reflexiva no âmbito escolar. Este 

projeto visa destacar de que forma o ensino de ciências pode contribuir na prevenção as DSTs e 

a gravidez não planejada.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: HELENA MARIA TASSI  

Orientador: Edmilson Cezar Paglia - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Problemas de aprendizado e de saúde causado pela poluição sonora no ambiente escolar 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Cìências 

Palavras-chave: Poluição sonora, webquest, aprendizagem. 

Resumo: Este artigo refere-se ao projeto de pesquisa e implementação que foi desenvolvido no 

período de 2013 e 2014, realizado no Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, no município de 

Colombo-Pr, tendo como sujeitos os estudantes da 8º série turma “A” do ensino fundamental do 

período da tarde. Os estudantes tiveram seus conhecimentos aferidos através de mapa conceitual, 

realizando um no inicio e outro no final da implementação. Através do uso de webquest foram 

realizadas atividades de revisão de literatura e encaminhamentos metodológicos específicos que 

proporcionou aos estudantes a percepção dos efeitos da poluição sonora na aprendizagem e na 

saúde como um todo, nos respectivos meses de fevereiro e junho. A principal questão foi 

observar como os estudantes percebem a poluição sonora no ambiente escolar levando-os a 

reflexão sobre a mesma, para que possam reconhecer que a poluição sonora traz prejuízos à 

saúde física e mental e possam combatê-la em sua fonte.  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: HELENA MARIA TASSI  

Orientador: Edmilson Cezar Paglia - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A dificuldade educacional e de saúde causada pela poluição sonora no ambiente escolar 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Webquest; poluição sonora; aprendizagem  

Resumo: O Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga está situado ao lado de um terminal de 

ônibus, com fluxo intenso de veículos o dia todo, buzinas, carros de som, pessoas conversando 

dentro e fora da escola e nas quadras de esportes. Com o aumento significativo desses ruídos o 

processo de ensino e aprendizagem acaba sendo prejudicado.Outra situação que está causando 

problemas relacionados a saúde dos estudantes é o uso inadequado de aparelhos sonoros com 

fones de ouvido.Diante dessa situação percebeu-se a necessidade de sensibilizar os estudantes 

quanto aos efeitos danosos da poluição sonora no ambiente escolar e na vida em comunidade. A 

partir da utilização de uma Webquest serão realizadas atividades de revisão de literatura e 

sistematização de encaminhamentos metodológicos específicos que proporcionem aos 

estudantes a percepção dos efeitos da poluição sonora na aprendizagem e na saúde como um 

todo.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: HERNANDES ALBERTO CRESPO  

Orientador: Maria Julia Corazza - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Drogas:A prevenção participativa da comunidade escolar do Colégio Estadual Alberto 

Santos Dumont - EFMP Campina da Lagoa - Paraná 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Drogas. Prevenção. Momentos Pedagógicos. Comunidade Escolar 

Resumo: Este artigo trata de um relato de experiência sobre o processo de formação continuada 

de professores e pedagogos do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont EFMP do município de 

Campina da Lagoa/PR, e das ações coletivas, desenvolvidas por meio de um projeto 

interdisciplinar junto aos estudantes do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, voltadas para a 

prevenção ao uso de drogas. A intervenção pedagógica teve o objetivo de promover a formação 

continuada dos professores e pedagogos, propiciando fundamentos teórico-metodológicos 

necessários à capacitação dos mesmos na produção de estratégias e materiais didático-

pedagógicos para atuarem de forma consciente, participativa e coletiva na prevenção ao uso 

indevido de drogas no ambiente escolar e na comunidade. Esta problemática é relevante, uma 

vez que o consumo de drogas, além de afetar a saúde, a conduta psíquica e social dos 

estudantes, interfere no processo de ensino e aprendizagem, levando à repetência e evasão 
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escolar. A proposta foi fundamentada em três momentos pedagógicos, Problematização Inicial, 

Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. No primeiro momento foi feito o 

levantamento e discussão da problemática das drogas no Colégio, no segundo momento ocorreu 

o estudo da temática por meio de textos, apostilas, cartilhas, documentários, filmes e depoimentos 

de familiares de usuários, no terceiro momento foram elaboradas estratégias e produção didático-

pedagógicos pelos professores e pedagogos para serem aplicados junto aos alunos do 7º, 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental. Os resultados mostraram a importância da prevenção participativa 

e constante em todas as escolas e em todas as disciplinas.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: HERNANDES ALBERTO CRESPO  

Orientador: Maria Julia Corazza - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: DROGAS: A PREVENÇÃO PARTICIPATIVA DA COMUNIDADE ESCOLAR DO COLÉGIO 

ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT EFMP DE CAMPINA DA LAGOA ESTADO DO 

PARANÁ 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Drogas, Ambiente Escolar, Prevenção, Professores, Estratégias Metodológicas. 

Resumo: Esta unidade didática foi elaborada com o intuito de promover uma prática contínua de 

prevenção ao uso indevido de drogas no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont do Município 

de Campina da Lagoa. O material consiste de uma proposta de formação continuada sobre os 

problemas que as drogas trazem para a escola e toda sociedade e será utilizado durante um 

curso para os professores e equipe pedagógica deste Colégio. O curso terá uma duração de 40 h 

e o objetivo de proporcionar reflexões, discussões e elaboração de conhecimentos e propostas 

metodológicas para um trabalho coletivo e consciente de prevenção ao uso indevido de drogas no 

ambiente escolar e comunidade, iniciando-se pelo Ensino Fundamental. A proposta está 

fundamentada nos três momentos pedagógicos descritos por Delizoicov e Angotti (1994). No 

primeiro momento será feito o levantamento e discussão da problemática, em seguida no 

segundo momento será realizado um estudo em grupos separados por áreas, sobre os tipos de 

drogas, propriedades químicas, efeitos fisiológicos, psicológicos e sociais, formas de tratamento e 

medidas preventivas; no terceiro momento os grupos irão elaborar estratégias metodológicas e 

produzir materiais para inserirem o estudo das drogas no contexto dos conteúdos de suas 

disciplinas no Ensino Fundamental. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: IARA ANTONIA FABRO  

Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: TRABALHANDO A EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: EM FOCO OS EDUCADORES 
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Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; formação de educadores; diversidade de gênero e sexo, 

preconceito, homofobia 

Resumo: O presente artigo apresenta e discute um projeto para educadores da escola sobre a 

temática Educação Sexual no ambiente escolar. O projeto foi desenvolvido visto a necessidade de 

possibilitar discussões e estabelecer compreensão sobre as manifestações e comportamentos 

sexuais dos jovens aos diferentes profissionais que trabalham com estes jovens e crianças, sejam 

eles, professores, direção, pedagogos, agentes l e ll (auxiliares da escola). Os próprios 

educadores reconhecem que poucos estão preparados para lidar com as diferentes situações que 

têm se apresentado na escola, referentes à temática apresentada. Assim, obtivamos neste 

trabalho, promover através da discussão de artigos e vídeos subsídios para os educadores 

encontrarem estratégias diferenciadas para abordarem o tema com maior naturalidade, e possam 

assim, auxiliar os alunos a compreenderem o funcionamento do seu corpo, desenvolvendo sua 

sexualidade de forma saudável e equilibrada, bem como, auxiliar a conscientização a respeito das 

diferenças de gênero e sexo, de forma natural e isenta de preconceitos, formando adultos que 

terão condições de serem felizes, independentes e críticos, e saberem respeitar-se e respeitar o 

próximo e suas diferenças. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: IARA ANTONIA FABRO  

Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: TRABALHANDO A EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: EM FOCO OS PROFESSSORES 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; formação de professores; diversidade de gênero e sexo; formação 

social 

Resumo: Atualmente, com o advento das novas tecnologias como a internet, celulares, redes 

sociais e afins, o fenômeno de vulgarização do corpo, tornou-se algo comum e banal, provocando 

uma difusão de conceitos e costumes, que até então, quando existentes, eram mantidos na 

obscuridade e no viés do pecaminoso. Diante das diferentes formas de comportamentos e 

manifestações sexuais dos alunos(as), da ocorrência de uma i/maturidade cada vez mais precoce, 

esta unidade visa promover um trabalho com os professores de ciências e biologia sobre a 

temática, auxiliando-os na proposição de atividades em sala de aula, onde, a partir do 

desenvolvimento destas, possam promover junto ao alunado a compreensão dos contextos 

formalizadores para a temática. Assim, estes poderão se entender e compreender quanto a sua 

constituição morfofisiológica, bem como, no entendimento da necessidade de valorização e 

respeito pelo próprio corpo. Portanto é objetivo deste trabalho, aplicar estratégias diferenciadas 

para que os professores abordem o tema com a naturalidade necessária, para levar os mesmos a 

compreenderem o funcionamento do seu corpo e desenvolver sua sexualidade de forma saudável 

e equilibrada. Assim, os professores devem auxiliar a conscientização a respeito das diferenças 

de gênero e sexo, de forma natural e isenta de preconceitos. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: IRAQUEL RIBEIRO  

Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ENSINO DE CIÊNCIAS NA BUSCA DE DIFERENTES ALTERNATIVAS AVALIATIVAS 

PARA INCLUIR AS DIFERENÇAS: ESTUDO DE CASO. 

Tema: A Avaliação No Ensino De Ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem. Avaliação. Conhecimento. Dificuldades. Paralisia Cerebral. 

Resumo: RESUMO Este artigo discute a avaliação de um estudante com paralisia cerebral na 

área de Ciências, matriculado no 7º ano do ensino fundamental. O mesmo decorre de uma 

pesquisa exploratória e descritiva que buscou através de um estudo de caso, analisar o processo 

de aquisição de conhecimentos pelo aluno e suas dificuldades acadêmicas no processo ensino-

aprendizagem diante dos conteúdos desenvolvidos em sala. A partir daí, então, cogitou-se a 

possibilidade de elaborar estratégias avaliativas que possibilitassem ao educando atingir suas 

metas na disciplina de Ciências. Para a coleta de dados usou-se os seguintes instrumentos de 

pesquisa:1) Análise da documentação escolar e particular do aluno; 2) entrevista com os 

responsáveis pelo aluno; 3) questionários direcionados à equipe pedagógica, gestor e professores; 

4) análise do material didático do aluno; 5) observação do aluno em sala. A metodologia escolhida 

foi a do portfólio de aprendizagem. Os resultados revelaram que algumas das dificuldades 

enfrentadas pelo aluno em sala de aula são decorrentes de sua deficiência físico-motora e não 

cognitiva necessitando portanto, de um olhar mais apurado por parte dos profissionais que o 

atendem. Outro aspecto determinante foi a necessidade do coletivo escolar estar melhor 

orientado e capacitado para saber lidar com as “diferenças”, através de parcerias com outras 

áreas da saúde como ( psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia etc...) e tecnológica, para assim, 

poderem desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade voltado à real necessidade do aluno, 

pois essa é uma tarefa de toda sociedade e não somente da educação.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: IRAQUEL RIBEIRO  

Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Ensino de Ciências na Busca de Diferentes Alternativas Avaliativas Para Incluir as 

Diferenças: estudo de caso 

Tema: Avaliação no ensino de ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem conhecimento; dificuldades; paralisia cerebral; encefalopatia 

crônica infantil não progressiva 

Resumo: Este material tem por finalidade realizar uma investigação qualitativa através de um 

estudo de caso, cujo objeto de estudo possui paralisia cerebral ou encefalopatia crônica infantil 

não progressiva. O mesmo propõe observar como ocorre o processo de aquisição de 

conhecimentos pelo aluno e quais as suas dificuldades acadêmicas no processo de ensino e 
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aprendizagem, diante dos conteúdos desenvolvidos em sala. A partir daí, então, proporcionar 

condições específicas de acompanhamento, formas, técnicas, estratégias diferentes e ajustes 

necessários que possibilite o seu apreender, a construção do conhecimento e a verificação 

(avaliação) do seu rendimento escolar frente aos conteúdos propostos. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: IRENE BAPTISTEL SCOMACAO  

Orientador: Cassiana Baptista Metri - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Consumo consciente: ações para redução, reutilização e reciclagem de resíduos 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: consumo consciente; reutilização; reciclagem 

Resumo: Este artigo apresenta a síntese dos resultados do projeto de intervenção intitulado 

\"Consumo consciente: ações para redução, reutilização e reciclagem de resíduos\", desenvolvido 

no Colégio Estadual Profº Vidal Vanhoni. O objetivo desse trabalho foi sensibilizar o educando 

para a problemática do lixo na sua comunidade e a importância do uso sustentável e consciente 

dos recursos naturais. A prática de ações que contribuem para a redução da produção do lixo, 

reutilização e reciclagem de materiais, só é possível mediante uma mudança de postura e hábitos. 

Partindo do princípio que a mudança deve acontecer em cada cidadão, este projeto proporciona 

vivências para que os educandos sejam sensibilizados e conscientizados que os recursos 

naturais são finitos, e que o homem deve buscar viver em harmonia com a natureza como forma 

de evitar danos irrecuperáveis. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: IRENE BAPTISTEL SCOMACAO  

Orientador: Cassiana Baptista Metri - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Consumo consciente: ações para redução, reutilização e reciclagem de resíduos 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Reciclagem, consumo consciente, meio ambiente, reutilização, redução 

Resumo: O crescimento da geração de resíduos tem ocasionado graves danos à natureza, uma 

vez que o destino final desse material são os lixões a céu aberto. O meio ambiente precisa ser 

preservado e para isso se faz necessário mudanças de hábitos e atitudes, de modo a formar 

conceitos em relação ao consumo consciente e sustentável dos recursos naturais. Evitar o 

desperdício hoje proporciona às gerações futuras a garantia da geração de recursos e para que 

isso aconteça de forma efetiva, é imprescindível a reutilização de materiais descartados como 

fonte de matéria-prima para a indústria e a reciclagem como forma de redução do lixo e economia 
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de recursos naturais. Partindo do princípio que a mudança deve acontecer em cada cidadão, esta 

unidade didática tem como objetivo promover práticas que auxiliem na proteção e preservação do 

meio ambiente, buscando vivências para que os educandos sejam sensibilizados e 

conscientizados sobre a importância do uso sustentável e consciente dos recursos naturais.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A PEGADA ECOLÓGICA COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO NA RELAÇÃO 

MEIO AMBIENTE E ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Meio Ambiente. Pegada Ecológica. Educação Ambiental 

Resumo: O presente artigo surgiu da implementação de um projeto de intervenção, que teve 

como proposta de sensibilização dos estudantes sobre a conservação dos recursos naturais por 

meio de uma metodologia de ensino baseada na Pegada Ecológica e sua relação com o Meio 

Ambiente. O público alvo foi os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. A proposta 

didático–metodológica contou com atividades e ações fundamentadas no processo ensino 

aprendizagem relacionadas à Educação Ambiental e o impacto causado pelo mau uso dos 

recursos naturais. As ações desenvolvidas fazem o uso de uma metodologia diferenciada e 

diversos recursos articulando conteúdos da disciplina de Ciências e a realidade ambiental da 

comunidade escolar. Nas atividades constaram com vídeos de consumo consciente, aula de 

campo explorando os espaços físicos do colégio, observação e identificação da interferência da 

ação humana na natureza; introdução aos conceitos de Ecologia e Teste da “Pegada Ecológica”, 

que questiona o estilo de vida e o que cada ser humano faz para proteger o meio ambiente. 

Concluímos que, as atividades desenvolvidas, deram resultados satisfatórios, principalmente pelo 

fato do projeto trabalhar com a realidade diária dos educandos em todos os lugares que 

frequentam e por aproveitar a experiência extraclasse aliada à experiência em sala de aula; 

fazendo com que o educando sinta interesse pelos conteúdos desenvolvidos, associando-os com 

sua vivência diária e assim extraia proveito do aprendizado que seja útil e necessário para sua 

vida.  
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Professor PDE: IRONICE DA FONSECA MAZETO  

Orientador: Silmara Sartoreto de Oliveira - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA PARA A SUSTENTABILIDADE E 

CONSUMO CONSCIENTE 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Crise Ambiental; Práticas Educativas; Qualidade de Vida. 

Resumo: Nos dias contemporâneos a educação ambiental vem como um dos temas mais 
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utilizados em estratégias para o enfrentamento da crise ambiental. Neste sentido o presente artigo 

tem como objetivo apresentar uma discussão teórica sobre a educação ambiental como 

transformadora do meio ambiente, a qual visa a melhoria na nossa qualidade de vida, do nosso 

meio ambiente e assume um papel essencial no desenvolvimento sustentável. É através da 

educação ambiental que podemos modificar o quadro crescente da degradação ambiental. O 

Brasil possui uma das legislações mais completas no mundo que pretendem garantir o uso 

conservacionista e também de preservação do enorme e diversificado patrimônio nacional 

ambiental. Através da sustentabilidade e consumo consciente a escola passa a assumir um papel 

importante nas questões ambientais estabelecendo valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

competências e atitudes voltadas à preservação do meio ambiente. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: PAPEL E RESÍDUOS SÓLIDOS: redução urgente, compromisso de aluno consciente 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Papel; Resíduos Sólidos; Redução; Compromisso; Reutilização  

Resumo: A problemática do lixo, como a quantidade e o destino dos resíduos sólidos gerados 

têm sido discutida por vários segmentos da sociedade, e as escolas como formadoras de 

cidadãos críticos, devem ter participações importantes nestas discussões. O propósito deste 

trabalho foi o de contribuir para promover uma discussão na redução de resíduos nas fontes 

geradoras, por meio de educação ambiental. A ausência de informação entre os alunos em 

relação ao custo de produção e de comercialização do papel e dos demais resíduos faz com que, 

seja imprescindível e necessário mostrar a importância da redução no consumo dos mesmos. A 

temática deste texto está alicerçada em pesquisa realizada na disciplina de Ciências com alunos 

do 6º ano, sendo estes do período vespertino do Colégio Estadual Olavo Bilac - EFM no município 

de Amaporã, no Estado do Paraná. A pesquisa teve como objetivo verificar a atuação dos alunos 

no levantamento de material reciclável, especificamente o papel desperdiçado diariamente nas 

salas de aula. A abordagem foi de cunho qualitativo e como instrumentos de pesquisa foram 

utilizados questionários respondidos pelos alunos da referida turma, atividades de campo, 

experimentos, entre outros. Foi efetuada também uma análise gravimétrica dos resíduos gerados 

em todas as turmas, tanto do período matutino como vespertino e noturno. Ficou evidenciado que 

as dificuldades estavam relacionadas às próprias deficiências na formação inicial. Os resultados 

obtidos mostraram o crescimento da preocupação com a questão ambiental no sentido de 

construir novos valores que possibilitem uma visão mais consciente dos problemas que ocorrem 

pela ação antrópica.  
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Orientador: Lucila Akiko Nagashima - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 

de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PAPEL E RESÍDUOS SÓLIDOS: REDUÇÃO URGENTE, COMPROMISSO DE ALUNO 

CONSCIENTE 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Papel; Resíduos Sólidos; Redução; Compromisso; Reutilização 

Resumo: A sociedade no decorrer dos anos vem desencadeando um consumo exagerado, 

resultando num desperdício que atinge o planeta devido ao acúmulo de resíduos sólidos e rejeitos 

produzidos. Os lixões e aterros não estão mais suportando a grande quantidade de lixo que chega, 

e ainda levando-se em conta que, uma grande parcela poderia ser reutilizada e outra poderia ser 

reciclada. Vê-se, então, a necessidade de desenvolver um trabalho que leve à reflexão sobre as 

atitudes que podem ser tomadas, para que haja uma redução e também um destino adequado 

dos resíduos sólidos inclusive no ambiente escolar, já que se observa um grande desperdício de 

papel nas salas de aula. No intuito de mostrar a importância da redução do consumo, da 

reutilização e da reciclagem, principalmente do papel, e apresentá-los à Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), é que se fundamenta esta unidade didático- pedagógica, buscando a 

interação do processo ensino-aprendizagem com a realidade vivenciada pelo aluno. 
 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ISAMARA MAYER BRAZ WOLF  

Orientador: ANTONIO CARLOS PINHO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A imagem e o ensino de ciências: despertando o interesse pela leitura do mundo 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Tirinhas; Histórias em Quadrinhos; Motivação; Aprendizagem lúdica. 

Resumo: Este artigo é parte integrante do projeto de ação cujo objetivo é propor a utilização das 

imagens no ensino de ciências para despertar o interesse do aluno pela leitura do mundo. 

Atualmente no ambiente escolar, quando são trabalhados os conteúdos curriculares da disciplina 

de Ciências, os alunos tem a oportunidade de compreender os conhecimentos científicos básicos 

orientados pelo professor da disciplina. Não podemos ignorar a influência dos diversos meios de 

divulgação da Ciência. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são mais um desses instrumentos, 

a favor de estratégias de motivação do ensino de ciências, visando à melhoria da interpretação e 

do uso da linguagem padrão. A proposta deste trabalho fundamenta-se na utilização das tirinhas e 

das histórias em quadrinhos, de modo que os mesmos funcionem como um recurso pedagógico a 

ser utilizado para auxiliar na assimilação dos conceitos de ciências por parte dos alunos, 

despertando no educando, de forma lúdica, o desejo de conhecer e, assim venha a contribuir para 

a melhoria do desempenho escolar dos alunos com baixa aprendizagem, pela leitura e 

interpretação, melhorando assim seu rendimento escolar. 
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Orientador: ANTONIO CARLOS PINHO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A imagem e o ensino de Ciências: despertando o interesse pela leitura do mundo. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Tirinhas; Histórias em Quadrinhos; Motivação; Aprendizagem lúdica 

Resumo: Este caderno pedagógico é parte integrante do projeto de ação cujo objetivo é propor a 

utilização das imagens no ensino de ciências para despertar o interesse do aluno pela leitura do 

mundo. Atualmente no ambiente escolar, quando são trabalhados os conteúdos curriculares da 

disciplina de Ciências, os alunos tem a oportunidade de compreender os conhecimentos 

científicos básicos orientados pelo professor da disciplina. Não podemos ignorar a influência dos 

diversos meios de divulgação da Ciência. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são mais um 

desses instrumentos, a favor de estratégias de motivação do ensino de ciências, visando à 

melhoria da interpretação e do uso da linguagem padrão. A proposta deste trabalho fundamenta-

se na utilização das tirinhas e das histórias em quadrinhos, de modo que os mesmos funcionem 

como um recurso pedagógico a ser utilizado para auxiliar na assimilação dos conceitos de 

ciências por parte dos alunos, despertando no educando, de forma lúdica, o desejo de conhecer e, 

assim venha a contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos alunos com baixa 

aprendizagem, pela leitura e interpretação, melhorando assim seu rendimento escolar. Este 

caderno está dividido em três partes sendo: a unidade um referente ao conteúdo de astronomia a 

ser trabalhado com alunos do 6º ano; a unidade dois com o conteúdo classificação dos seres 

vivos direcionado ao 7º ano do Ensino Fundamental, e na unidade três propõe um estudo da 

linguagem utilizada nos quadrinhos. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Aplicações das Leis de Newton em nosso Cotidiano. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências.  

Palavras-chave: Leis de Newton; Estratégias; Experimentação; Ensino de Física. 

Resumo: Este artigo é resultado da implementação da Unidade Didática “Aplicações das Leis de 

Newton em nosso cotidiano”, desenvolvido com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto - E.F.M.P, município de Paranavaí. Teve como 

objetivo proporcionar ao aluno o conhecimento do movimento e das forças da Física, bem como 

seus efeitos, para a construção de mecanismos para aplicações desses fenômenos no cotidiano 

do aluno. Foi utilizado a experimentação e diversas atividades ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento, privilegiando o fazer, o manusear, o operar, o agir e o refletir em diferentes 

formas e níveis. E dessa forma, possibilitou a construção do conhecimento pelo próprio aluno, 

desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do 

conhecimento científico como verdade estabelecida e inquestionável. Os resultados obtidos por 
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meio das atividades investigativas auxiliaram na compreensão dos fenômenos estudados, 

principalmente daqueles que não eram possíveis de se observar na prática. Tudo isto visando 

superar os conteúdos fragmentados e buscando a contextualização de conceitos científicos com 

fatos da vida diária. Foram utilizados questionários diagnósticos e levantamento de hipóteses para 

conduzir o aluno na elaboração dos modelos teóricos atualmente aceitos pela comunidade 

científica. Os resultados das análises iniciais e finais desses questionários mostraram que, 

inicialmente os conceitos de força e movimento não eram relacionados ao cotidiano dos alunos, 

no entanto, ao utilizar encaminhamentos diversificados houve apropriação dos conceitos 

trabalhados. 
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Título: Aplicações das Leis de Newton em nosso Cotidiano. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências.  

Palavras-chave: Leis de Newton; estratégias; experimentação; ensino de física. 

Resumo: Esta Unidade Didática intitulada “Aplicações das Leis de Newton em nosso cotidiano” 

aborda a temática: Estratégias para o Ensino em Física na disciplina de Ciências. Pretende 

buscar formas de utilizar a experimentação para abordar, discutir e comprovar conceitos 

relacionados com os conteúdos da Força e do Movimento, com ênfase nas “Leis de Newton”. 

Para tanto, além da experimentação, serão utilizadas tecnologias educacionais, como o 

computador, internet, vídeos e simulações de atividades práticas encontradas em sites ou sítios 

específicos para esse fim, que auxiliarão na compreensão dos fenômenos estudados, 

principalmente os que não podem ser observados na prática. Tudo isso visando superar os 

conteúdos fragmentados e buscando a contextualização de conceitos científicos com fatos da 

vida diária. A problemática inicial foi: será possível vencer os obstáculos epistemológicos que 

estão envolvidos na compreensão dos conceitos físicos, através de experimentações e 

demonstrações, possibilitando ao aluno a certeza da importância das ciências em sua vida? Para 

tentar responder essa problemática será desenvolvido um material com alunos do 9º ano do 

ensino fundamental, no período matutino, em 16 encontros semanais, perfazendo um total de 32 

horas com atividades direcionadas ao tema proposto. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O Ensino de Ciências na prevenção da obesidade infanto-juvenil: da fisiologia à saúde 

pública. 

Tema: Avaliação no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ciência; Saúde escolar, Prevenção primária; Obesidade. 

Resumo: Com o estilo de vida sedentário e a falta de orientação nutricional há um grande 

aumento das taxas de sobrepeso e obesidade em alunos de escolas públicas, o que pode causar 

um comprometimento da saúde desse público. Este estudo objetivou implantar e avaliar a 

eficiência de um projeto de intervenção pedagógica com alunos do oitavo ano do Ensino 

Fundamental de uma escola de Foz do Iguaçu-PR. Esta intervenção foi realizada por meio de 32 

horas-aula de atividades, onde a alimentação saudável e as medidas de prevenção da obesidade 

foram abordadas na disciplina de Ciências. No conteúdo sobre corpo humano e sistema digestório, 

onde foram abordados: Alimento, nutriente e saúde, pirâmide alimentar, saúde nutricional e 

hábitos alimentares saudáveis. A metodologia adotada foi baseada em atividades práticas, vídeos, 

pesquisas na internet e apresentação de trabalhos sobre o tema. Para a avaliação da eficiência 

da intervenção foi aplicada um pré-teste antes da intervenção e um pós-teste ao final. Verificou-se 

que as atividades promoveram um maior interesse por parte dos alunos a respeito do tema. Além 

disso, contatou-se que no pós-teste os alunos mostraram uma ampliação de seus conceitos a 

respeito da importância dos hábitos saudáveis de vida, alimentação saudável e doenças 

associadas com a obesidade e medidas de prevenção. Podemos observar através dos resultados 

alcançados a necessidade de maior atenção por parte da disciplina de Ciências na orientação 

sobre hábitos alimentares saudáveis, incluindo desde cedo nas escolas ações que despertem o 

interesse sobre esse tema e esclarecimentos sobre qualidade de vida. 
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Título: O Ensino de Ciências na prevenção da obesidade infanto-juvenil: da fisiologia à saúde 

pública. 

Tema: Avaliação no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Saúde do escolar; Prevenção; obesidade; Ciências. 

Resumo: O Ensino de Ciências, especificamente as aulas sobre corpo humano, constituem em 

uma oportunidade para esclarecer os alunos sobre hábitos saudáveis de vida, problemas que a 

obesidade pode acarretar ao corpo humano a longo prazo, e sobre medidas preventivas para se 

evitar o surgimento da obesidade nesse público. Assim, esta proposta procurará abordar a saúde 

humana e a orientação sobre a concepção de corpo humano como um todo, um sistema 

integrado juntamente com outros sistemas que interagem com o meio ambiente e que reflete a 

história de vida do sujeito, o que inclui o seu estilo de vida e hábitos alimentares. Abordará 

também a compreensão do significado da obesidade e como esta condição influência o dia-dia do 

jovem obeso abordando os problemas de saúde decorrentes dessa condição, as medidas 
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preventivas, o funcionamento do sistema digestório e sobre nutrição, integrando essas 

informações com o conteúdo preconizado pelos DCEs do Ensino de Ciências. Esses temas serão 

trabalhados a partir de uma abordagem que valorizará o aspecto lúdico da aprendizagem e para 

isso essa intervenção utilizará diversos recursos pedagógicos como: aulas no Laboratório de 

Ciências, aulas expositivas dialogadas, vídeos, leituras de textos selecionados e atividades 

lúdicas relacionadas ao tema. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: BIODIVERSIDADE EM UMA ABORDAGEM ECOLÓGICA: UMA PROPOSTA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL COM A UTILIZAÇÃO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Literatura científica. Conhecimento ecológico. Biodiversidade. Ilha de 

Racionalidade. 

Resumo: Resumo O objeto de estudo desta intervenção pedagógica foi a construção de 

conhecimentos na disciplina de ciências tendo como instrumento de aprendizagem a utilização de 

textos de divulgação científica a respeito da biodiversidade. Há dificuldade em construir 

conhecimentos sobre a necessidade de valorizar a biodiversidade pela dificuldade em se 

reelaborar conceitos preservação e conservação do meio e sobre todas as formas de vida que 

nele habitam. O objetivo desse estudo foi investigar o desenvolvimento de uma alternativa de 

aprendizagem envolvendo textos de divulgação científica, com a intenção de familiarizar o 

educando aos termos usuais desta modalidade textual e promover o hábito de leitura na 

apreensão de conceitos biológicos. Os objetivos específicos foram: construir um referencial 

teórico sobre o tema biodiversidade, diagnosticar as concepções que os estudantes envolvidos 

possuem sobre biodiversidade e alguns conceitos relacionados à ecologia, coletar e analisar 

dados, mediante diferentes instrumentos de coleta, para evidenciar a reconstrução das 

percepções dos estudantes envolvidos durante o desenvolvimento da unidade didática e elaborar 

o artigo final. Os estudos propostos levaram os alunos a desenvolver a percepção de que os 

textos de divulgação científica são importantes instrumentos de aprendizagem do conteúdo de 

ecologia.  
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Título: BIODIVERSIDADE EM UMA ABORDAGEM ECOLÓGICA: UMA PROPOSTA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL COM A UTILIZAÇÃO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Literatura científica; Conhecimento; Biodiversidade; Racionalidade. 

Resumo: Este estudo tem como temática a biodiversidade tomando como instrumento de 

aprendizagem o uso de textos de divulgação científica. O objetivo do projeto é investigar o 

desenvolvimento de alternativas metodológicas de aprendizagem para familiarizar o aluno com a 

linguagem científica e torná-lo conhecedor dos conceitos biológicos. Tendo em vista que a 

biodiversidade é um tema estruturante e que os alunos leem textos de maneira superficial não 

construindo os conhecimentos necessários para formar uma concepção sólida a respeito de 

ecologia e biodiversidade, o estudo volta sua intenção para desvelar as respostas ao problema 

investigando se no contexto do ensino de ciências, os textos de divulgação científica contribuem 

para o entendimento de conteúdos estruturantes como a biodiversidade. Desta forma deve ser 

fundamentada a metodologia a ser usada na intervenção estabelecendo o método das ilhas de 

racionalidade (FOUREZ, 1997) para formar conhecimentos sobre textos científicos, uma vez que 

essa metodologia possibilita trabalhar de forma interdisciplinar e desenvolver conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais (CAMPOS; NIGRO, 1999). As Diretrizes Curriculares 

trazem as considerações a respeito da leitura científica como recurso pedagógico que permite a 

aproximação entre os estudantes e o professor, pois permite que o aluno aprofunde os seus 

conceitos em relação às publicações analisadas. O ensino de ciências e a metodologia de ilhas 

de racionalidade representa uma integração do conteúdo com outras áreas do currículo 

compondo um trabalho interdisciplinar, isso representa poder conduzir os alunos a identificar as 

bases sociais dos conteúdos de ciências a serem desenvolvidos na escola (NEHRING et al. 2002).  
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Título: A Prática Investigativa como Instrumento Metodológico utilizado pelos professores no 

Ensino de Ciências 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Prática Investigativa; Ciência; Aprendizagem; Contextualização 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir e refletir qualitativamente, após ter sido 

oportunizado aprofundamentos teórico-práticos, disponibilizados na forma de encontros para 

estudos, suporte aos professores do Colégio Estadual Nestor Victor - Ensino Fundamental Médio 

e Normal, do município de Pérola - Paraná, para que compreendessem os fundamentos 

metodológicos da prática investigativa, podendo assim, serem subsidiados no processo ensino 

aprendizagem de ciências. Justifica-se a pesquisa do tema pelo fato de se fazer urgente entre os 

profissionais da educação a inserção de novas metodologias de ensino ao ministrar aulas de 

ciências. Desta forma, faz-se necessário que os educadores primeiramente, reflitam sobre as 

metodologias utilizadas, para que possam oportunizar aos educandos formas de aprendizagem 
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mais significativas. Na metodologia proposta ao desenvolver este trabalho o professor deve atuar 

como mediador do conhecimento, questionando e problematizando os conteúdos a serem 

trabalhados, visando instigar os alunos à reflexão, ao raciocínio, à pesquisa e à observação mais 

detalhada de si e do seu entorno, para conseguir relacionar os conhecimentos científicos com 

situações cotidianas. 
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Título: A prática investigativa como instrumento metodológico utilizado pelos professores no 

ensino de ciências 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Prática investigativa; Ciências; Aprendizagem; Contextualização. 

Resumo: Através do presente Material Didático, tem-se a finalidade de proporcionar subsídios 

teórico-práticos, dando suporte aos professores de modo a tornarem suas práticas pedagógicas 

com caráter investigativo, contextualizando o ensino de ciências. Com o desenvolvimento deste 

material didático pedagógico, busca-se permitir aos educadores refletir sobre as metodologias que 

atualmente utilizam, tendo como maior desafio proporcionar aos estudantes um ensino - 

aprendizagem mais significativo. O presente material apresenta-se na forma de uma Unidade 

Didática que será dividida em quatro capítulos e desenvolvida por meio de estratégias distintas, 

como leitura e explanação oral, reflexões, debates, trabalhos em grupo e individual, pesquisas em 

variadas fontes, vídeos e apresentação de modelos de aulas e atividades investigativas a serem 

utilizadas em sala de aula.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Ciências e Interdisciplinaridade para aulas de campo. 

Tema: Atividade de campo interdisciplinar na Ilha do Mel 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ilha do Mel; Manguezal; Aulas de campo 

Resumo: Esta proposta apresenta a disciplina de Ciências de forma interdisciplinar integrando 

outras disciplinas em um nível didático e pedagógico com características de campo. Apresentou-

se nos moldes de uma intervenção pedagógica com produção didática definida dentro dos 

conteúdos estruturantes conforme as diretrizes curriculares. De forma interdisciplinar, foi 

explorado uma parcela dos recursos naturais da Ilha do Mel, disponibilizadas em suas áreas de 

preservação, destacando os manguezais, alguns setores da Estação Ecológica e outros do 

Parque Estadual. Nesses temas, a proposta pedagógica diversificou as abordagens com 
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linguagens interdisciplinares e suas relações. O estudo do ecossistema manguezal proporcionou 

aos educando a oportunidade de compartilhar seu conhecimento, de interagir com sua realidade, 

argumentar e buscar informações, com atividades desmembradas em dois momentos, no campo 

e em sala de aula. Referenciando as áreas da reserva ambiental criou-se uma dinâmica que 

envolveu os alunos em diversos pontos da Ilha através de visitações e observações. Nessa 

oportunidade, o aluno demonstrou conhecimento parcial sobre os temas abordados, porém, se 

mostrou aberto as novas informações. Dentro desse contexto procurou-se situar o educando no 

seu próprio meio ambiente, conduzindo as informações sobre a posição geográfica da Ilha, seus 

ecossistemas e os impactos ambientais. Enfim, procurou-se analisar e discutir a realidade na qual 

está inserido, desenvolvendo habilidades de interpretação das características do ambiente. 

Estimulou-se o aluno à pesquisa das informações relacionada ao tema e a busca pela 

compreensão dos fenômenos presentes na biodiversidade. Com essas atividades, foi possível 

consolidar o encaminhamento básico pro conhecimento científico inserido num contexto 

pedagógico interdisciplinar com aulas de campo.  
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Título: Ciências e Interdisciplinaridade para aulas de campo. 

Tema: Atividade de campo interdisciplinar na Ilha do Mel 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ilha do Mel; Manguezal 

Resumo: Esta proposta como produção didática tem por finalidade apresentar a disciplina de 

Ciências interligada à interdisciplinaridade e seus conceitos em um universo didático com 

características de campo, pois se trata de uma ilha. Tem por finalidade buscar através da 

interdisciplinaridade, trabalhar a questão da diversidade cultural num processo de colaboração e 

respeito. Reconhecendo-se como parte de um grupo social que se articula, se organiza, que 

contribui e que respeita as diversas manifestações. Com a atividade de campo busca-se 

diversificar as abordagens, por meio das linguagens interdisciplinares e suas relações. Apresenta 

em sua intenção a oportunidade de buscar o conhecimento dentro da sua realidade e ter 

parâmetros pedagógicos para associar as informações coletadas no campo com as fornecidas 

pelos livros didáticos. Dentro de uma prática interdisciplinar, no campo, explorar os recursos 

proporcionados pela reserva ambiental, distribuída nesse momento em três segmentos, o Parque 

Estadual, Estação Ecológica e o manguezal, com a finalidade de conhecer, respeitar e preservar 

o ambiente legado pela natureza. Dentro desse contexto, objetiva-se expor aos alunos os 

impactos ambientais relacionados à ocupação desordenada e ao fluxo turístico na Ilha do Mel. 

Onde se procura analisar e discutir a realidade ambiental na qual o educando está inserido, 

desenvolvendo habilidades de interpretação das características proporcionadas pelo ambiente. 

Estimular o aluno a pesquisar informações relacionadas ao tema e a busca pela compreensão 

dos fenômenos presentes no meio ambiente. Procura-se com essas atividades consolidar o 

encaminhamento básico para o conhecimento científico dentro da realidade local, inserido num 

contexto pedagógico em acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica. 
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Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: TRABALHANDO A (DES)INFORMAÇÃO DOS 

ALUNOS ADOLESCENTES 

Tema: Analise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Adolescência; Educação; Sexualidade 

Resumo: A iniciação sexual está ocorrendo cada vez mais cedo, o que tem gerado muitos 

problemas na escola, na sociedade e no projeto de vida de muitos adolescentes. Diante dessa 

realidade este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto de intervenção 

pedagógica intitulado: “A educação sexual na escola contribuindo para o desenvolvimento da 

sexualidade do adolescente de forma segura e responsável” desenvolvido com adolescentes do 

9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Rui Barbosa em Jacarezinho (Pr), que teve 

como objetivo, através de estratégias diferenciadas, proporcionar maiores conhecimentos sobre o 

tema, possibilitando, assim, o desenvolvimento e o exercício de uma sexualidade prazerosa e 

responsável, ligada ao exercício da cidadania, que implica respeito a si mesmo e ao outro, 

contribuindo para garantir a todos direitos básicos como saúde, informação e conhecimento 
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Título: O Papel da Educação na Sexualidade do Indivíduo: A Educação Sexual na Escola  

Tema: Analise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Oficinas de sexualidade;Sexualidade Humana;Educação Sexual 

Resumo: Muito se tem falado e mostrado sobre sexo, sexualidade e DSTs nos últimos anos. 

Contudo, os adolescentes têm dúvidas e questionamentos sobre esses assuntos, que necessitam 

serem respondidos de maneira franca e simples. Reconhecendo as dificuldades de se estabelecer 

um diálogo efetivo com os adolescentes sobre essa temática, efetivou-se aqui uma revisão de 

literatura sobre o tema educação sexual. Essa produção se justifica ao ter em vista desenvolver, 

através de oficinas, uma ação crítica, reflexiva e educativa, no sentido de satisfazer a curiosidade 

dos adolescentes sobre sexualidade. Oportuniza-se, assim, um espaço em que possam 

esclarecer suas dúvidas e (re) formular questões, o que possibilita uma aprendizagem significativa 

no sentido de produzir conhecimento, desenvolver o respeito a si mesmo, ao outro e à 

coletividade. 
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Título: O CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS ORGÂNICAS COMO RECURSO PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Plantas medicinais; Cultivo orgânico; Atividades terapêuticas; 7º ano do Ensino 

Fundamental 

Resumo: RESUMO: O objetivo deste trabalho foi despertar nos alunos que compõem o público 

alvo o interesse para o cultivo correto das plantas medicinais e os cuidados com a preservação 

ambiental para que as mesmas não sejam contaminadas com nenhum tipo de produto químico 

tóxico. As plantas medicinais produzidas organicamente são hoje utilizadas para manipulação 

pela indústria química de medicamentos, sendo as mesmas livres de qualquer tipo de produto 

químico, em especial os agrotóxicos. O conceito de ervas ou plantas medicinais trata de vegetais 

com algum tipo de substância que tem ação ativa para agir contra vários tipos de doenças. Na 

visão histórica, sabe-se que há uma dependência do homem ao longo dos milênios, em buscar 

nas plantas os efeitos positivos contra várias doenças. O cultivo correto exige cuidados especiais, 

sendo também da mesma qualidade a secagem, o empacotamento, a disposição e a validade. 

Este tema é de extrema importância para a saúde em qualquer parte do mundo, e, em especial 

para as classes com menores condições aquisitivas que muitas vezes as utilizam para elaborar 

seus chás na tentativa de sanar seus problemas de saúde. Motivo pelo qual o assunto foi 

escolhido para ser trabalhado com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual José Luiz Gori - Ensino Fundamental e Médio do Município de Mandaguari, visando 

ampliar os conhecimentos sobre plantas medicinais orgânicas, mediante atividades diversificadas, 

não só em conteúdo, mas também com atividades práticas, visto ser necessário formar novas 

gerações com a visão de desenvolvimento sustentável em todas as atividades 
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Título: O CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS ORGÂNICAS COMO RECURSO PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 
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Palavras-chave: Plantas medicinais; Produtos orgânicos; Horta. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a apropriação dos conhecimentos do que são 

produtos orgânicos, como identifica-los, entender como é o controle da qualidade dos mesmos. O 

conceito de ervas ou plantas medicinais, um breve histórico ao longo do tempo de sua utilização, 

a identificação de algumas variedades de plantas medicinais a técnica do preparo do solo e 

plantio. No final desta etapa os alunos colocarão em prática os conhecimentos adquiridos e com a 

orientação do professor, prepararão uma horta, finalizando com uma exposição de todo processo 

a comunidade escolar. 
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Título: A Relação Lixo-Consumo Tratada nas Aulas de Ciências do Ensino Fundamental 
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Resumo: Este artigo é parte integrante das atividades de formação continuada de professores 

participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação 

do Estado do Paraná. Com o presente artigo pretende-se despertar o senso crítico sobre as 

questões ambientais, como lixo e consumo no âmbito escolar e social, para que os educandos e 

toda a comunidade escolar se tornem agentes transformadores e auxiliem na disseminação de 

uma cultura de consumo consciente, promovendo assim a sustentabilidade e a manutenção do 

meio ambiente. Nesse sentido adotamos a prática dos 5Rs: Repensar, Reduzir, Recusar, 

Reutilizar e Reciclar. De fato, é impossível não consumir, mas é importante ressaltar que toda 

forma de consumo, por mais simples que seja, impacta o ambiente à nossa volta. A metodologia 

utilizada para a condução das atividades foram diálogos, palestras e visita. Este trabalho foi 

desenvolvido junto a 60 alunos dos 6ª anos do Ensino Fundamental na faixa etária entre 10 e 11 

anos do Colégio Estadual 1º Centenário, situado no bairro Centro, Campo Largo – PR durante o 

primeiro e o segundo trimestres de 2014.  
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Título: A Relação Lixo-Consumo nas Aulas de Ciências do Ensino Fundamental 
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Palavras-chave: Lixo; Consumo; Sustentabilidade; Ambiente; 

Resumo: Com a presente Unidade Didática pretende-se despertar o senso crítico dos alunos 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_cien_artigo_jose_ancelmo_de_messias.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_cien_pdp_jose_ancelmo_de_messias.pdf


sobre as questões ambientais, como lixo e consumo no âmbito escolar e social, de modo a 

contribuir para que os educandos e toda a comunidade escolar se tornem agentes 

transformadores e auxiliem na disseminação de uma cultura de consumo consciente, promovendo 

assim a sustentabilidade e manutenção do meio ambiente. Entretanto, para que os indivíduos 

possam interpretar os problemas sócio-ambientais e elaborar respostas pertinentes a eles é 

necessário que a educação em todos os níveis esteja sintonizada com essas discussões. 
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Resumo: O desempenho dos alunos em Ciências, observado com base em avaliações 

internacionais, é lastimável, colocando o Brasil dentre os últimos lugares. Este panorama 

educacional atinge todos os discentes, mas afeta diretamente àqueles que possuem 

necessidades educacionais especiais, os quais se deparam ainda com uma série de dificuldades 

inerentes à sua condição. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem constituir 

um elemento a mais nas práticas pedagógicas vivenciadas pelos alunos nas aulas de Ciências, 

uma vez que as TIC acrescentarão uma ampliação no acesso a recursos didáticos ao processo 

de ensino-aprendizagem. Diante deste cenário, desenvolveu-se uma pesquisa no Colégio 

Estadual Amyntas de Barros, o qual está criando uma tradição na educação dos surdos. Por não 

existir um material didático adaptado às suas necessidades, os alunos surdos apresentam 

dificuldades em compreender e rever os conteúdos tratados em sala. O uso de Objetos Digitais de 

Aprendizagem (ODA) para trabalhar conteúdos na área de Ciências pode ser somado à 

metodologia já utilizada. A receptividade e o envolvimento dos alunos da turma inclusiva de 

Ciências do 6º ano foi evidente. O Edmodo despertou o interesse pelo conteúdo através de 

atividades como vídeos, enquetes e quiz, bem como permitiu uma boa interação entre alunos e 

deles com o professor. A objetividade que o conteúdo é apresentado, e a variedade de atividades 

do livro digital suscitaram a curiosidade, facilitando a compreensão e sua realização. A webquest 

foi o ODA que teve maior receptividade devido a sua proposta colaborativa e a experimentação. 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: JOSEANE MARIA RACHID MARTINS  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Objetos Digitais de Aprendizagem como Ferramenta Metodológica para o Ensino de 

Ciências sob uma Perspectiva Inclusiva 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências  

Palavras-chave: Ciências, objetos de aprendizagem, educação inclusiva 
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Resumo: O desempenho dos alunos em Ciências, observado com base em avaliações 

internacionais, é lastimável colocando o Brasil dentre os últimos lugares. Este panorama 

educacional atinge todos os discentes, mas afeta diretamente àqueles que possuem 

necessidades educacionais especiais, os quais deparam-se ainda com uma série de dificuldades 

inerentes à sua condição. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem 

acrescentar ao processo de ensino-aprendizagem de Ciências uma ampliação no acesso a 

recursos didáticos, além de estimularem os processos de compreensão dos conteúdos. O uso de 

Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) para trabalhar conteúdos na área de Ciências pode ser 

somado à metodologia já utilizada pelos docentes na tentativa de permitir uma melhor 

compreensão de conceitos e de fenômenos da natureza. Assim, pretende-se analisar a produção 

de ODA (livro digital, webquest e edmodo) adaptados às necessidades especiais de alunos 

surdos do 6º ano, assumindo tais objetos como uma contribuição para processo de ensino-

aprendizagem dos demais alunos da classe inclusiva. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: As TIC na escola e na disciplina de Ciências: possibilidades interdisciplinares 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências . 

Palavras-chave: Tecnologias ;Ensino; Formação Continuada; Mídias 

Resumo: Esta pesquisa de intervenção pedagógica, apresenta considerações sobre o uso das 

tecnologias na escola, tendo como objetivo maior contribuir com a formação de professores/as do 

Colégio Estadual Carlos Zewe Coimbra por meio de grupos de estudos sobre o uso das 

tecnologias e suas mídias na prática docente buscando a interdisciplinaridade. Questiona-se: O 

uso das tecnologias contribuem para a consolidação do processo de ensino e aprendizagem no 

campo da escola? A metodologia será a da pesquisa-ação onde se pretende dialogar com os 

professores/as sobre as dificuldades que encontram para inserir o trabalho com as tecnologias e 

suas mídias em seu âmbito de ação. Há uma interlocução com pesquisadores dos Estudos 

Culturais que compreendem as mídias com finalidade pedagógica para além de um recurso 

instrumental. Como resultado desse projeto de ação de trabalho buscou-se estimular o uso das 

tecnologias em favor da prática docente e produzir material didático com apoio das mídias.  

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: JOSIANE CUSTODIO JORGE  

Orientador: Denise Rosana da Silva Moraes - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: As TIC na escola e na disciplina de Ciências: possibilidades interdisciplinares 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências . 

Palavras-chave: Tecnologias; Ensino; Formação Continuada. 

Resumo: Esta proposta didático-pedagógica apresenta considerações sobre o uso das 
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tecnologias na escola, tendo como objetivo maior contribuir com a formação de professores/as e 

funcionários/as do Colégio Estadual Carlos Zewe Coimbra por meio de grupos de estudos sobre o 

uso das tecnologias e suas mídias na prática docente buscando a interdisciplinaridade. 

Questiona-se: O uso das tecnologias contribuem para a consolidação do processo de ensino e 

aprendizagem no campo da escola? A metodologia será a da pesquisa-ação onde se pretende 

dialogar com os professores/as sobre as dificuldades que encontram para inserir o trabalho com 

as tecnologias e suas mídias em seu âmbito de ação. Há uma interlocução com pesquisadores 

dos Estudos Culturais que compreendem as mídias com finalidade pedagógica para além de um 

recurso instrumental. Como resultado desse projeto de ação de trabalho com as mídias e de 

estímulo ao seu uso como componente pedagógico, será elaborado material didático coletivo 

interdisciplinar.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: JOSIANE DE FATIMA LACERDA SOFKA  

Orientador: Nilson Bueno Kominek - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ambiente web no processo ensino-aprendizagem de Ciências 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Internet; Contextualização; Pesquisa; Ciências; Blog Educativo 

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a importância da pesquisa, contextualização e 

utilização da Internet como ferramenta de trabalho no processo ensino-aprendizagem de Ciências. 

O presente texto demonstra resultados obtidos com o trabalho da implementação de atividades 

contextualizadas, descritas na produção didático pedagógica e da construção do blog educativo: 

Matéria e Energia. A intervenção foi realizada baseando-se nos pressupostos do construtivismo e 

teve como público alvo os alunos do 9º ano do ensino fundamental. A metodologia centrou-se na 

pesquisa bibliográfica e na observação ativa da pesquisadora como membro do grupo na 

construção do espaço virtual cooperativo. A análise dos resultados aponta que práticas 

contextualizadas, fazendo o uso de tecnologias, pesquisa cientifica orientada e trabalho coletivo 

chamam a atenção dos educandos e, ainda que em pequena escala, propicia discussões e 

aumenta a participação, contribuindo para a aprendizagem significativa e para a construção do 

conhecimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Uso do Blog no Processo de Ensino-Aprendizagem de Ciências 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: contextualização; pesquisa; blog; matéria e energia; ciências  

Resumo: O presente material Pedagógico tem como objetivo estimular os alunos do 9º ano, do 
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Colégio Estadual Dr. Décio Dossi, às práticas de pesquisa e investigação utilizando como 

instrumento de trabalho o uso do blog educativo. Pretende-se com isso propiciar um ambiente 

diferenciado de aprendizagem, em que o aluno não tenha somente a possibilidade de ter contato 

com o conhecimento através da pesquisa virtual como também produza o seu próprio material 

científico. A proposta do projeto é instigar o aluno a pesquisa e a construção do conhecimento. A 

aplicação desse projeto será direcionada primeiramente ao professor, o qual será orientado sobre 

o encaminhamento e direcionamento das atividades de pesquisa e, posteriormente ao aluno, o 

qual receberá informações sobre as atividades de pesquisa e o funcionamento do ambiente de 

estudo. O blog, entre outros gêneros midiáticos, será utilizado como uma forma de diário em que 

além da disposição das atividades ainda deverá abrigar espaço específico para o fórum de 

discussão e também espaços para a postagem dos trabalhos de pesquisa dos alunos. Este 

trabalho será executado durante o primeiro bimestre do ano letivo de 2014 e contemplará os 

conteúdos estruturantes Matéria e Energia. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: JUCEMARA DE LIMA  

Orientador: Carla Cristine Kanunfre - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: IDENTIFICAÇÃO DO CRONOTIPO DE UMA POPULAÇÃO DE ALUNOS DO CEEBJA-

UEPG E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS DA CRONOBIOLOGIA NAS ATIVIDADES 

ESCOLARES E SOCIAIS 

Tema: Tecnologia e linguagem no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Cronobiologia. Tipos cronobiológicos. Ritmos biológicos. Aprendizagem. 

Resumo: A cronobiologia é uma área da Biologia que preocupa-se com o estudo dos ritmos 

biológicos e sua relação com o meio ambiente. Cada organismo reage de maneira diferente aos 

estímulos ambientais, por isso o presente trabalho foi realizado com o objetivo de orientar os 

alunos quanto ao horário de melhor rendimento e fornecer estratégias que possam auxiliá-los a 

garantir o melhor desempenho. O público alvo foram os alunos do Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos Ensino Fundamental II e Médio (CEEBJA-UEPG) mediante o ano 

letivo de 2014. A metodologia usada foi a pesquisa-ação, por meio da aplicação de um 

questionário online contido no Google Docs, face a identificação dos tipos cronobiológicos, 

propostos por HORNE & OSTBERG (1976), com adaptação de BENEDITO-SILVA et al., (1990). 

Foram apresentados os conceitos de cronobiologia, ritmos biológicos, tipos cronobiológicos e 

seus efeitos no organismo. Como configuração metodológica construiu-se um guia norteador das 

atividades diárias dos sujeitos, selecionando por amostragem a classificação dos cronotipos 

seguida da análise dos dados. Notou-se maior prevalência (55%) do cronotipo intermediário, 25% 

foram classificados como moderadamente matutinos. Os indivíduos considerados de cronotipos 

extremos apresentaram-se na população em baixa frequência, 6% vespertinos e 9% matutinos. 

Os resultados obtidos mostram a necessidade da reorganização das atividades diárias e 

escolares, considerando o seu ritmo de vida, em sintonia com o adequado funcionamento do 

organismo. Como perspectivas desta análise aproximamos o valor da pesquisa da vida escolar e 

social revelando a importância da cronobiologia e seus princípios.  
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Título: Aplicação dos princípios da cronobiologia nas atividades escolares e sociais 

Tema: Tecnologia e linguagem no ensino de Ciências 

Palavras-chave: cronobiologia; tipos cronobiológicos; aprendizagem 

Resumo: Tendo em vista a maneira diferenciada como os organismos reagem aos estímulos 

ambientais este trabalho trata da cronobiologia que é uma área da Biologia que estuda os ritmos 

biológicos e sua relação com o meio ambiente. Este tem o objetivo de esclarecer e orientar os 

alunos quanto ao horário de melhor rendimento escolar, mostrar ao trabalhador do período 

noturno quais as implicações no organismo por trocar a noite pelo dia e fornecer estratégias que o 

auxilie a conseguir uma melhor qualidade de vida. A metodologia é a pesquisa-ação onde será 

aplicado um questionário de identificação dos tipos cronobiológicos, propostos por HORNE & 

OSTBERG (1976). Através de uma amostragem com 06 voluntários será realizada uma entrevista 

antes da aplicação do questionário e depois da explicação sobre a cronobiologia. Explicação que 

apresentará os conceitos de cronobiologia, ritmos biológicos, tipos cronobiológicos e seus efeitos 

no organismo. Os resultados obtidos mostrarão a necessidade desse conhecimento para uma 

melhor organização das atividades diárias.  
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Título: INVESTIGAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES: ENFOQUE 

EM AÇÚCAR E ALIMENTOS PROCESSADOS 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Açúcar; Adolescentes; Hábitos alimentares 

Resumo: Essa pesquisa teve como objetivo investigar os hábitos alimentares de estudantes do 

Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual do Paraná e, por meio da elaboração e aplicação 

de uma unidade didática, contribuir para a reeducação alimentar dos envolvidos, incentivandoos à 

redução do consumo de açúcar e alimentos processados, melhorando sua qualidade de vida e 

evitando futuras doenças. Por se tratar de pesquisa com cunho quantiqualitativo, investigou sobre 

hábitos saudáveis, quanto à alimentação e descanso (dormir) necessários, influência da mídia na 

escolha dos alimentos, entendimento de que o açúcar simples se encontra embutido nos 

alimentos e classificado como carboidrato e a necessidade da ingestão de água para o 

funcionamento adequado do organismo. Durante o desenvolvimento da unidade didática, os 

dados foram coletados em três momentos: mediante questionário inicial, ficha de observação dos 

educandos envolvidos no projeto e síntese final. Ainda foram desenvolvidos cartazes, paródias e 
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charges. Os resultados indicaram que houve, por meio da pesquisa, reconstrução do 

conhecimento acerca do consumo de açúcar e da importância de manter uma alimentação 

equilibrada. 
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Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Açúcar, o vilão? 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Açúcar; Alimentação; Ensino Fundamental; Mídia. 

Resumo: Tendo em vista que a alimentação adequada é de suma importância para o 

desenvolvimento do ser humano e sua saúde, pressupõe-se que a ingesta de alimentos 

gordurosos e açucarados pode influenciar em nossa disposição, já que o alimento é tido como 

fonte de energia, “combustível” para as atividades diárias, podendo prejudicar o interesse e o 

rendimento escolar, deixando os educandos sonolentos, irritados ou, ainda agitados. Assim, neste 

projeto pretende-se buscar informações mais concretas sobre a alimentação, o excesso de açúcar 

e a sua influência na aprendizagem e na saúde dos educandos. Também evidenciar como a mídia 

pode influenciar nesse processo. Vamos utilizar do espaço escolar para incentivarmos os 

adolescentes a desenvolver hábitos saudáveis, restringindo o uso e consumo excessivo de açúcar 

e gordura e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, prevenindo doenças futuras. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Utilizando o Libre Office Impress e o Portal Dia a Dia Educação para produzir recursos 

didáticos no ensino de Ciências 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências  

Palavras-chave: Tecnologias na Educação; Recursos Didáticos; Ensino de Ciências. 

Resumo: O presente estudo surgiu a partir da observação de que apesar dos investimentos do 

governo para instrumentalizar as escolas com recursos tecnológicos e capacitar os educadores 
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para utilizá-los, a grande maioria dos recursos disponibilizados eram pouco ou não utilizados 

pelos professores em sua ação docente. Em conversas com os educadores, descobriu-se que 

não possuíam recursos didáticos para serem utilizados com os recursos tecnológicos, 

principalmente o projetor multimídia e a TV Pendrive. A partir desta constatação, desenvolveu-se 

este projeto para capacitar os professores do Ceebja Campo Comprido para utilizarem o Libre 

Office Impress e os recursos do Portal Dia a Dia Educação na elaboração de recursos didático-

pedagógicos para serem utilizados com os recursos tecnológicos disponíveis na escola. Com o 

uso de um tutorial, os professores foram capacitados para utilizarem o Libre Office Impress e os 

recursos de imagem e vídeo do Portal Dia a Dia Educação na produção de recursos didáticos, e 

com isso passaram a fazer uso dos recursos presentes na escola para enriquecer a sua prática 

pedagógica. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Construindo recursos didáticos utilizando o BrOffice Impress e Portal Dia a Dia Educação 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências  

Palavras-chave: Tecnologias na Educação; Recursos Didáticos; Ensino de Ciências. 

Resumo: Esta produção didática foi desenvolvida para orientar a capacitação dos professores de 

Ciências do Ceebja Campo Comprido na utilização do BrOffice Impress e dos recursos de 

imagem e vídeo do Portal Dia a Dia Educação, para produção de recursos didático a serem 

utilizados com os recursos tecnológicos presentes na escola. Trata-se de uma produção didática 

desenvolvida com os objetivos específicos de auxiliar os professores de Ciências do Ceebja 

Campo Comprido para a correta utilização do BrOffice Impress na elaboração de recursos 

didáticos; desenvolver o interesse pela utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na escola; 

e, demonstrar a importância da utilização dos recursos do Portal Dia a Dia Educação para o 

enriquecimento da prática pedagógica. 
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Título: Alimentação equilibrada em prol da qualidade de vida do aluno 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências;Alimentação Equilibrada;Prática Pedagógica;Cultura 

Alimentar 

Resumo: O presente trabalho discute as ações pedagógicas no ensino de ciências 

especificamente no que diz respeito ao tema alimentação, uma vez que o que se ensina não 

condiz com a adesão dos alunos a uma prática saudável. É necessário que o aluno entenda ou 
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aprenda (reaprenda) o significado e a importância de se comer bem (sem exagero), sensibilizando 

e adotando práticas de uma alimentação saudável, adotando novo estilo de vida, ampliando 

conceitos e principalmente que a prática adotada de uma alimentação equilibrada se estenda 

junto à família. O objetivo é investigar os significados de alimentação equilibrada a fim de 

desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem para a prática alimentar equilibrada e 

sensibilizar os alunos e seus familiares para a mudança da cultura alimentar e, dessa forma, 

promover qualidade de vida e saúde dos sujeitos. A metodologia utilizada no presente trabalho 

apresenta uma abordagem qualitativa, direciona-se para pesquisa-ação participativa, sendo 

desenvolvidas atividades envolvendo as quatro fases da pesquisa-ação, por meio de discussões, 

pesquisas, análise e reflexões em classe, possuindo a intenção de resolver as questões do 

problema na prática, de forma ativa interativa e com a participação de todos os envolvidos, 

despertando um desejo real de mudança e possível solução do problema. 
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Título: Alimentação equilibrada em prol da qualidade de vida do aluno  

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências;Alimentação Equilibrada;Prática Pedagógica;Cultura 

Alimentar 

Resumo: O presente trabalho discute as ações pedagógicas no ensino de ciências 

especificamente no que diz respeito ao tema alimentação, uma vez que o que se ensina não 

condiz com a adesão dos alu nos a uma prática saudável. É necessário que o aluno entenda ou 

aprenda (reaprenda) o significado e a importância de se comer bem (sem exagero), sensibilizan 

do e adotando práticas de uma alimenta ção saudável, adotando novo estilo de vida, ampliando 

conceitos e principalmente que a prática adotada de uma alimentação equilibrada se estenda 

junto à família.O objetivo é investigar os significados de alimentação equilibrada a fim de 

desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem para a prática alimentar equilibrada e 

sensibilizar os alunos e seus familiares para a mudança da cultura alimentar e, dessa forma, 

promover qualidade de vida e saúde dos sujeitos. A metodologia utilizada no presente trabalho 

apresenta uma abordagem qualitativa, direciona-se para pesquisa-ação participativa, sendo 

desenvolvidas atividades envolvendo as quatro fases da pesquisa-ação, por meio de discussões, 

pesquisas, análise e reflexões em classe, possuindo a intenção de resolver as questões do 

problema na prática, de forma ativa interativa e com a participação de todos os envolvidos, 

despertando um desejo real de mudança e possível solução do problema.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Vamos brincar com a Tabela Periódica. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Vamos brincar com a Tabela Periódica; Atividade lúdica. 

Resumo: O artigo relata a proposta de intervenção realizada no ano de 2014, em um colégio da 

rede estadual de ensino, localizado no município de Wenceslau Braz. A proposta objetivou 

despertar nos alunos das séries finais do ensino fundamental, o interesse pela química através do 

lúdico, do inusitado, de novas formas para o ensino de química. O trabalho foi norteado pela 

leitura de autores cujas obras pesquisadas, tratam do binômio ensino-aprendizagem. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Vamos brincar com a Tabela Periódica. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: CTS; Ensino de Química; Tabela Periódica. 

Resumo: A ciência é construída socialmente. Os conhecimentos da química atual foram 

construídos a partir de descobertas históricas. Este trabalho visa o aprimoramento dos alunos em 

relação às dificuldades no estudo da Tabela Periódica, tornando-os mais autônomos em seus 

conhecimentos. Seu objetivo é orientar os alunos para uma aprendizagem científica, interativa, 

coletiva e co-responsável. Na metodologia será desenvolvido em uma Unidade Didática com três 

etapas correspondentes a cinco encontros, com tarefas extraclasse. Este trabalho está dividido 

em três etapas, que são: 1º) Contando uma História sobre Química: nesta etapa os alunos 

pesquisarão sobre vultos relacionados à química; 2º) Criando e Brincando com a Organização e 

Critérios: serão trabalhados com as Tabelas de Mendeleev e Moseley e Cartas Enigmáticas e, 3º) 

Usando a Criatividade, fazendo inter-relações: os alunos construirão tabelas de diferentes 

formatos, quando explicarão os critérios utilizados e todo o material produzido será exposto no 

Varal do Conhecimento. Espera-se que os participantes brinquem e internalizem conceitos de 

historicidade e processo ao trabalhar com as Tabelas Periódicas. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: STOP VERMINOSES - O que você precisa saber. 

Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Verminoses; Ensino; Metodologias alternativas 
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Resumo: As parasitoses intestinais afetam principalmente crianças e adolescentes. O objetivo do 

presente trabalho foi sensibilizar e oportunizar reflexões sobre atitudes comportamentais 

observadas no dia a dia do escolar e que contribuem para a disseminação das verminoses. O 

estudo foi desenvolvido com 26 alunos do 7º ano e 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Dr. Tancredo de Almeida Neves pertencente ao município de Ortigueira – PR, sendo que 

a maioria dos alunos reside à beira da rodovia, na área rural. As intervenções educativas 

abordaram a questão da higiene pessoal e ambiental, destacando a relação com a disseminação 

das enteroparasitoses. Na metodologia foram utilizadas atividades lúdicas como teatro, vídeos, 

simuladores, histórias em quadrinhos e músicas. Ao término das atividades observou-se que o 

conjunto das dinâmicas estimulou a discussão dos conteúdos e facilitou a participação conjunta 

dos alunos, resultando na produção de paródias sobre verminoses e medidas preventivas. As 

paródias foram apresentadas à comunidade escolar simulando o Programa de The Voice Brasil 

de um canal aberto de televisão, renomeado pelos alunos na oportunidade como The Voice 

Verminoses. De forma dinâmica, a apresentação contou com a participação dos professores da 

escola no papel de jurados que avaliaram a letra das paródias. A diversificação de metodologias 

tornou as aulas atrativas e prazerosas e os alunos demonstraram o entendimento do conteúdo 

deixando fluir a criatividade.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: STOP VERMINOSES - O que você precisa saber. 

Tema: Tecnologias e linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: ENTEROPARASITOSES; ESCOLARES; ATIVIDADES LÚDICAS. 

Resumo: O professor é o intermediador entre o conhecimento popular vivenciado pelo aluno e o 

conhecimento sistematizado. É seu dever realizar um trabalho de sensibilização para as questões 

sociais que afetam a comunidade, entre elas as parasitoses intestinais. Nesta questão é evidente 

a importância de intervenções educativas que dêem significados ao aprendizado do aluno para 

que ele se torne um elo de ligação com a comunidade. Nesta unidade didática o professor poderá 

trabalhar com metodologias diversificadas e de uma forma lúdica apresentar ao aluno o conteúdo 

sobre as principais parasitoses intestinais, com enfoque nos meios de contaminação e profilaxia. 

Tornará, assim, as aulas mais atrativas e prazerosas, e de forma criativa poderá despertar nos 

alunos o interesse e a curiosidade por um tema muitas vezes repugnante. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: OS SONS E A POLUIÇÃO SONORA GERADOS NA ESCOLA: UMA INTERVENÇÃO 
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PROBLEMATIZADORA 

Tema: Fundamentos e Encaminhamentos metodológicos para o Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Poluição Sonora, sons, ruídos 

Resumo: O presente artigo objetiva mostrar os resultados do desenvolvimento de uma produção 

didático-pedagógica implementada no contexto do PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná). Com o uso de estratégias didático-metodológicas 

diferenciadas, trabalhou-se, durante o 1º. Semestre letivo de 2014, o tema: “Os sons e a poluição 

Sonora: uma intervenção problematizadora” com alunos do 8° ano do Ensino Fundamental, de um 

Colégio da Rede Estadual do Município de Maringá/ PR. Como resultado das proposições 

planejadas para a intervenção didática, constaram-se a sensibilização dos educandos quanto ao 

problema da Poluição Sonora em diferentes ambientes e, em especial, na escola, bem como, a 

participação efetiva e o interesse na realização das atividades tematizando o assunto.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: OS SONS E A POLUIÇÃO SONORA GERADOS NA ESCOLA:UMA INTERVENÇÃO 

PROBLEMATIZADORA 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Poluição Sonora;Som;Ruído 

Resumo: Com o aumento da Poluição Sonora na sociedade atual, tornar-se necessário adotar 

estratégias para sensibilização dos educandos sobre os problemas decorrentes desse tipo de 

poluição, e conduzi-los numa perspectiva intervencionista de educação ambiental, a possíveis 

mudanças de hábitos que contribuam para a aquisição de medidas preventivas e para a melhora 

a qualidade de vida.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO SEXUAL: A ESCOLA VISTA COMO UM AMBIENTE DE DISCUSSÃO E 

REFLEXÃO SOBRE A SEXUALIDADE 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no ensino de ciências  

Palavras-chave: educação sexual; ensino de ciências; lúdico; uso de imagens. 

Resumo: A sexualidade é inerente ao ser humano e é imprescindível para o desenvolvimento 

social da criança e do jovem. Na atualidade entende-se que a escola não deve deixar de lado o 

tema Educação Sexual, pois é o lugar propício para promover um ambiente de discussão e 

reflexão sobre a temática. Pensando nessa problemática o presente artigo, foi elaborado com o 

intuito de relatar as atividades realizadas durante o processo de Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica que foi aplicado no período de fevereiro a junho de 2014, no Colégio 
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Estadual São Bartolomeu, no município de Apucarana, estado do Paraná, tendo como público 

alvo os alunos matriculados no 8º ano do ensino fundamental. Um dos principais objetivos do 

projeto de intervenção foi propiciar ao educando um ambiente de discussão e análise sobre 

questões que estão relacionadas com a sexualidade humana. Para realizar a implementação do 

trabalho fez-se necessário a utilização de metodologias diferenciadas como o lúdico (através de 

músicas e jogos) e o uso de imagens (confecção de histórias em quadrinhos) que proporcionaram 

ao educando a aquisição dos conceitos sobre sexualidade de maneira prazerosa, facilitando 

assim o processo de aprendizagem. Conclui-se nesse trabalho que cabe à escola fomentar 

discussões que contribuam para que os educandos desenvolvam uma visão crítica, positiva e 

responsável quanto a sua sexualidade.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação Sexual: Um tema desafiador para o professor da educação básica 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação Sexual; Ensino de ciências; lúdico 

Resumo: A sexualidade é inerente ao ser humano e é imprescindível para o desenvolvimento 

social da criança e do jovem. Devido a essa importância nas últimas décadas tem se discutido 

muito a Educação sexual no Brasil. Na atualidade entende-se que a escola não deve deixar de 

lado o tema Educação Sexual, pois ela é o lugar propício para promover um ambiente de 

discussão e reflexão sobre a temática. O presente artigo elenca um referencial teórico sobre a 

importância da inclusão do tema Educação Sexual no âmbito da escola pública do Estado do 

Paraná e foi elaborado com o intuito de proporcionar aos professores da educação básica 

momentos de análise e reflexão sobre a relevância de incluir educação sexual no currículo escolar. 

O artigo fornece um embasamento teórico que irá auxiliar o professor nos debates e análises em 

sua sala de aula sobre o tema sexualidade. Concomitantemente com a temática Educação Sexual, 

esse artigo traz uma discussão teórica sobre o uso do lúdico como uma ferramenta metodológica 

diferenciada no Ensino de Ciências, visto que para que ocorra uma aprendizagem significativa o 

educando deve se apropriar do conhecimento de forma agradável e prazerosa 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Trabalhando Sexualidade na escola: Uma abordagem direcionada à realidade dos alunos. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade, Ensino Fundamental, adolescentes. 
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Resumo: O presente artigo aborda “A sexualidade e gravidez na adolescência: uma abordagem 

de prevenção’’, busca realizar algumas reflexões sobre a reprodução Humana e Sexualidade no 

Ensino Fundamental. Percebe-se que atualmente, há uma grande preocupação com altos índices 

de adolescentes grávidas. Pretende-se com essa pesquisa elaborar um estudo sobre estes 

resultados, que evidenciam a necessidade de realização de um trabalho que envolva capacitação 

e formação dos professores e que seja capaz de promover uma mudança no cotidiano escolar. 

Neste sentido, desenvolver atividades com o intuito de prevenir a gravidez precoce nas escolas, 

pode ser um meio eficaz e fundamental para diminuir os altos índices de adolescentes. 

Preocupado com essa temática, este artigo tem por objetivo principal entender quais são as 

dificuldades encontradas pela escola para abordar o tema sexualidade relacionando a importância 

da família nesse processo. A finalidade de este artigo é de acrescer mais uma fonte de pesquisa 

sobre o tema, a metodologia utilizada foi à pesquisa bibliografia onde a consulta em trabalhos de 

diversos autores foram determinantes para execução deste estudo. 
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Título: Trabalhando Sexualidade na escola: Uma abordagem direcionada a realidade dos alunos 

Tema: nálise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Gravidez, Prevenção; DSTs 

Resumo: Atualmente observa-se uma grande preocupação com altos índices de adolescentes 

grávidas. Com certa frequência são divulgados nos mais diversos meios de comunicação, 

pesquisas, estudos, destacando a importância de programas e campanhas de orientação e 

prevenção sexual. Sendo a sexualidade, entendida como uma construção social, histórica e 

cultural, sente-se a necessidade de ser discutido na escola - espaço privilegiado para o 

tratamento pedagógico desse desafio educacional contemporâneo.A proposta do trabalho 

educativo com a diversidade sexual é inseri-la nas diversas disciplinas do currículo por meio dos 

conteúdos elencados nas Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica. Para 

tanto,procurou-se destacar a importância de uma mudança no ensino da sexualidade, visando 

buscar uma maior conscientização para com o tema, pois os jovens têm disponíveis, diversas 

informações, faltando apenas colocá-las em prática.A sexualidade dos jovens atuais é 

influenciada por uma série de fatores, dentre eles podemos destacar a questão social, a religiosa, 

o determinismo biológico e a falta de valorização corporal, e, contudo é importante que a escola 

assuma o papel colaborador na formação deste adolescente, e para que isso aconteça é 

necessário rever suas práticas pedagógicas, pois o presente trabalho demonstra que atividades 

diferenciadas, uma metodologia participativa, reflexiva e crítica. O estudo será desenvolvido em 

cinco unidades. Unidade I: Sistema reprodutor feminino e masculino. Unidade II: Sexo e 

Sexualidade. Unidade III: Métodos contraceptivos. Unidade IV: DSTs e Unidade V: Gravidez na 

adolescência. Acredita- se que ao final do trabalho as adolescentes informações que permitam a 

reflexão sobre seu bem-estar, e o exercício de sua sexualidade 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Avaliar com qualidade o processo ensino aprendizagem: reflexões da prática docente  

Tema: Avaliação no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Avaliação contínua; Prática docente. 

Resumo: Avaliação escolar tem sido considerada apenas etapa final de um processo. Contudo, 

documentos norteadores da educação salientam que se trata de uma etapa do processo 

necessária para orientar as ações posteriores a serem tomadas para que o conhecimento seja 

consolidado pelo aluno. Este artigo propõe a reflexão sobre o ato de avaliar como momento para 

provocar ação-reflexão-ação tanto docente e quanto discente bem como valorizar a avaliação no 

processo ensino-aprendizagem. Por meio do embasamento teórico, procura esclarecer o 

significado de avaliação, como atividade contínua, emancipadora e que garanta o acesso ao 

conhecimento por parte do aluno. A análise do Projeto Político Pedagógico da escola, possibilitou 

identificar a teoria pedagógica, bem como as metas e objetivos a serem alcançados e a 

concepção de avaliação que fundamenta a prática pedagógica. Em seguida a comparação, 

individualmente, do Plano de Trabalho Docente com as informações coletadas do Projeto Político 

Pedagógico, possibilitou uma reflexão sobre a atuação. Ao expor as dúvidas e questionamentos, 

as ideias a respeito do tema e as conclusões após o aprofundamento teórico, explicitando como a 

teoria poderia intervir na prática, foi possível pensar e repensar mudanças necessárias na relação 

ensino - aprendizagem dos professores, alunos e da escola.  
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Título: Avaliar com Qualidade o Processo Ensino-Aprendizagem  

Tema: Avaliação no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Avaliação Contínua; Prática Docente. 

Resumo: Avaliação escolar tem sido considerada apenas a etapa final de um processo. Contudo, 

documentos norteadores da educação salientam que se trata de uma etapa do processo 

necessária para orientar as ações posteriores a serem tomadas para que o conhecimento seja 

consolidado pelo aluno. Há uma dificuldade de compreensão por parte dos alunos e dos 

professores quanto ao significado de avaliação e recuperação no processo ensino-aprendizagem, 

como atividade contínua, emancipadora e que garanta o acesso ao conhecimento por parte do 

aluno. Este Caderno Temático pretende propor a reflexão sobre o ato de avaliar como processo 

de ação-reflexão-ação docente e discente, assim como promover uma análise sobre a 

diversificação de características e formas de avaliação. Após apresentar embasamento teórico 

para refletir sobre o processo de avaliação ensino-aprendizagem, espera-se definir, coletivamente, 
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formas de registros das ações trilhadas pelos alunos nas atividades de avaliação e de 

recuperação, como partes integrantes do processo ensino-aprendizagem 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Educação Ambiental para alunos do 6º ano: sensibilização sobre a coleta seletiva de lixo 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Reciclagem; educação ambiental; meio ambiente; lixo 

Resumo: A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, sendo que 

uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Este artigo apresenta os resultados obtidos na 

implementação da Unidade Didática: “Educação Ambiental para alunos do 6º ano: Ações de 

sensibilização sobre a coleta seletiva de lixo”, realizada no Colégio Estadual Sertãozinho no 

município de Matinhos, PR.. O objetivo do trabalho foi sensibilizar os educandos do 6º ano para a 

questão ambiental por intermédio de atividades teóricas e práticas, onde os mesmos produziram 

vários materiais entre, jogos, utensílios domésticos, brinquedos e outros. Essa temática também 

foi abordada no GTR (Grupo de Trabalho em Rede). Neste espaço, os professores da Rede 

Estadual de Educação do Paraná fizeram contribuições que demonstraram que as práticas de 

Educação Ambiental nas escolas por meio de projetos pontuais e temáticos aproximam o 

conhecimento escolar da realidade da sociedade. A participação dos alunos foi empolgante, foi 

muito satisfatório vê-los trabalhando empenhados e se apropriando dos conhecimentos para a 

execução de cada atividade. Estimular a consciência ambiental nos educandos é a forma mais 

simples de se iniciar um trabalho mais amplo de conservação do meio ambiente 
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Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação Ambiental para alunos do 6º ano: sensibilização sobre a coleta seletiva de lixo 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Reciclagem; educação ambiental; meio ambiente; lixo. 

Resumo: A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem 

toda a diferença, sendo que uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. O lixo é produzido 

diariamente em todas as atividades humanas. A reciclagem veio para amenizar essa produção 

indesejada, além de aliviar os lixões e aterros sanitários. Esse projeto busca contribuir para a 

inclusão da Educação Ambiental na perspectiva interdisciplinar e nos currículos escolares, 
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proporcionando ações que sensibilizem os educandos do 6º ano sobre a importância da coleta 

seletiva de lixo.  
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Professor PDE: LUCIANE REGINA VALENGA  

Orientador: Akemi Teramoto de Camargo - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Prática de Hábitos Alimentares Saudáveis para Melhoria na Qualidade de Vida 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Alimentação saudável; Qualidade de vida; Saúde; Reeducação Alimentar 

Resumo: .Este artigo apresenta um relato da implementação do projeto inserido no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE)-SEED/UEPG, sobre o tema \"A prática de hábitos 

alimentares saudáveis para a melhoria na qualidade de vida\", realizado com os alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maria Loiola Guimarães, do município de Ortigueira-

PR. O trabalho tem com objetivo de conhecer, analisar e refletir sobre os hábitos alimentares 

desses alunos, e posteriormente pretende-se a intervenção com ações que contribuam para a 

reeducação alimentar, conscientizando-os e propondo uma alimentação saudável como princípio 

de uma vida com qualidade.Para que a aprendizagem seja significativa foram realizadas 

atividades em sala de aula como a produção de cartazes, textos, paródias, teatros, jogos, entre 

outros. Estas ferramentas possibilitam aos alunos envolvidos compartilharem seus conhecimentos 

adquiridos com os demais alunos da escola, comunidade escolar e, ainda em casa, com 

familiares e vizinhos, fazendo com que as atitudes saudáveis aprendidas em relação à 

alimentação sejam multiplicadas e possam melhorar a qualidade de vida de todos. O 

desenvolvimento das atividades com os adolescentes proporcionou momentos de discussões e 

reflexões relevantes. O interesse demonstrado pelos alunos sugere que, embora esta fase da vida 

possa ser muito conflituosa, adolescentes também são capazes de participar ativamente quando 

estimulados 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Prática de Hábitos Alimentares Saudáveis para Melhoria na Qualidade de Vida 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Qualidade de vida. Saúde. Reeducação Alimentar 

Resumo: EEste trabalho, que se insere no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)-

SEED/UEPG, tem como temática o estudo dos hábitos alimentares dos alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Estadual Maria Loiola Guimarães, do município de Ortigueira-Pr, 

com objetivo de conhecer, analisar e refletir sobre os hábitos alimentares desses alunos, 
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propondo uma educação alimentar saudável. Para isso, será aplicado um questionário para 

análise da alimentação diária e história familiar de patologias. Com base nos resultados, e com 

auxilio de um nutricionista, será feito um trabalho, a partir do qual se pretende intervir com ações 

que contribuam para a reeducação alimentar, conscientizando-os e propondo uma alimentação 

saudável como fonte de vida com qualidade. Para que a aprendizagem seja significativa, realizar-

se-ão atividades em sala de aula como a produção de cartazes, textos, paródias, teatros, jogos, 

entre outros, que possibilitarão aos alunos envolvidos compartilharem seus conhecimentos 

adquiridos com os demais alunos da escola, comunidade escolar, e ainda em casa, com 

familiares e vizinhos, fazendo com que as atitudes saudáveis aprendidas em relação a 

alimentação sejam multiplicadas e possam melhorar a qualidade de vida de todos. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: UM ESTUDO ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Obesidade; Saúde; Adolescente; llha de Racionalidade 

Resumo: As mudanças de hábitos alimentares e o estilo de vida sedentário nos últimos anos têm 

contribuído, significativamente, para o aumento da obesidade e sobrepeso nos adolescentes o 

qual torna-se um fator preocupante devido as consequências que persistem na idade adulta, 

pelos riscos de enfermidades. Desta forma, há necessidade de se orientar os estudantes quanto 

ao estilo de vida mais saudável, mudando hábitos alimentares e praticando atividade física. Assim 

sendo, este estudo tem o objetivo de investigar as percepções de alunos do ensino fundamental 

sobre a obesidade e a relação com a não ingestão de alimentos saudáveis. Também verificar se 

houve mudanças nas percepções destes estudantes com o desenvolvimento de uma proposta 

didático-pedagógica a respeito deste assunto. Será realizado um levantamento de dados para o 

Índice de Massa Corporal (IMC), com alunos do Ensino Fundamental Público que frequentam a 

disciplina de ciências no 8º ano.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A noção de obesidade no ensino fundamental 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Obesidade; Adolescentes; Alimentos saudáveis; Sobrepeso. 

Resumo: Atualmente a obesidade tem se caracterizado como uma doença crônica e epidêmica, 
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sendo fator de risco para uma série de doenças graves detectadas ainda na adolescência. Nesta 

perspectiva, a aula de Ciência pode contribuir na transformação de hábitos alimentares e na 

motivação da prática da atividade física regular. Essa mudança implica alterações 

comportamentais no adolescente. A alimentação saudável aliada a prática de esportes diminui os 

riscos de doenças crônicas, possibilitando assim um estilo de vida mais saudável. Além disso, 

fatores como o equilíbrio entre consumo e acumulação de gordura corporal, podem ter influência 

genética, contribuindo para a obesidade. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES METODOLOGIAS PARA A COMPREENSÃO DOS 

GRANDES GRUPOS VEGETAIS 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: botânica, recursos didáticos, aula de campo 

Resumo: Com a utilização de ferramentas assim como a fotografia digital, atividades lúdicas, 

pesquisas na internet e construção de modelos tridimensionais podem auxiliar na buscar pelo 

conhecimento e ao mesmo tempo despertar o interesse dos alunos sobre os conteúdos de 

Ciências e em particular da Botânica. Este trabalho foi desenvolvido durante o primeiro semestre 

do ano de 2014, com os alunos do Sétimo ano \'B\' em uma escola do campo (Professor 

Francisco Gawlouski) localizado no município de Paulo Frontin, PR. Inicialmente os alunos 

responderam a um pré-teste para averiguação do conhecimento prévio dos mesmos sobre os 

quatro grandes grupos de vegetais terrestres (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 

angiospermas). Em seguida, foram realizadas atividades em sala de aula (apresentação e 

discussão do tema) procurando evidenciar a importância do tema proposto. Posteriormente, os 

alunos realizaram pesquisas sobre o tema, sendo que os conhecimentos foram utilizados em 

jogos didáticos (dados, cartas e trilhas). A seguir, os alunos, já com conhecimentos teóricos sobre 

os vegetais, participaram de uma aula de campo, com o intuito de visualizar e fotografar todos os 

grupos vegetais e suas características. As imagens foram por eles usadas para criar 

apresentações de slides (indicando as características dos vegetais) e para confeccionar modelos 

tridimensionais dos grupos vegetais estudados. Por fim, os alunos participantes responderam a 

um pós-teste (similar ao pré-teste). Os resultados mostraram que houve um aumento no número 

de respostas corretas de 33,5% para 88.7%, evidenciando a importância de atividades 

diferenciadas no ensino de Botânica. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Utilização de diferentes metodologias para a compreensão dos grandes grupos de plantas 

terrestres 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: sétimo ano; fotografia; aula de campo 

Resumo: Atualmente observa-se no ensino fundamental um distanciamento que ocorre entre o 

conteúdo e a realidade, que muitas vezes é evidenciado ou ampliado pelo uso de um livro didático 

inadequado a realidade regional. Muitas vezes o aluno além de ter dificuldades em aprender 

nomes que lhes são pedidos, dificilmente associa esse conhecimento a realidade. Observa-se 

que esta se fazendo algo que não satisfaz na plenitude as expectativas de conhecimento 

esperado do aluno. Considerando que a escola onde o presente projeto será implantado é uma 

escola do campo, onde os alunos estão intimamente ligados a plantas, a natureza e a atividades 

agropecuárias é imprescindível uma estratégia de aprendizagem que envolva o contexto do aluno. 

Pois a aprendizagem deve ter significado para ser real e atrair o seu interesse. A tecnologia está 

cada vez mais presente na vida das pessoas e é uma forma de trazer e expor informação e 

conhecimento de forma dinâmica inovadora e com múltiplas possibilidades de acordo com a 

criatividade do professor. Pretende-se então através desta proposta tornar significativo o 

aprendizado do aluno de forma a ainda a não agredir o meio ambiente, evitando ao máximo 

coletas de plantas que estiverem na natureza. O objetivo será identificar vegetais, caracterizando-

os; Reconhecer a importância dos grandes grupos na natureza; Relacionar cada grupo as suas 

características. Os recursos tecnológicos estão sendo cada vez mais utilizados pelas pessoas em 

geral e também na educação, portanto recursos como TV pendrive, projetor de multimídia, 

fotografia digital, laboratório de informática serão utilizados como instrumentos facilitadores e 

motivadores para a aprendizagem. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA UTILIZANDO A INTERNET 

COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA ATRAVES DE SITE SOBRE ASTRONOMIA: 

FENÔMENOS ASTRONÔMICOS TERRESTRES PRESENTES NO NOSSO DIA A DIA 

Tema: Tecnologia e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; ensino da Astronomia; sequência didática. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo central a reflexão sobre a abordagem de alguns 

fenômenos básicos astronômicos contemplados pelas DCE do Estado do Paraná na disciplina de 

Ciências do Ensino Fundamental com o conteúdo estruturante de Astronomia. Explanaremos 

sobre a importância da Astronomia no nosso dia a dia, a sua presença e interferência em nossas 

vidas, oportunizando a expressão e a valorização do conhecimento empírico do aluno e a sua 

correlação com o conhecimento científico. Dando ênfase à necessidade da diversificação do uso 

de recursos didáticos na abordagem desse conteúdo, a promoção de uma efetiva 
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interdisciplinaridade referente ao tema Astronomia, proporcionando maior motivação e curiosidade 

dos nossos alunos. Será desenvolvida uma sequência didática que proporcionará aos alunos uma 

participação ativa em todos os conceitos abordados. Esses conceitos seguem as orientações das 

DCE de Ciências, permeando situações do cotidiano do aluno. A sequência didática foi 

desenvolvida utilizando-se de recursos didáticos diversos, porém, fazendo maior uso da 

tecnologia digital especificamente o uso da internet. Visando subsidiar os professores em suas 

práticas pedagógicas potencializando-as especificamente na disciplina de ciências. Que 

possamos com essa sequência didática, refletirmos sobre as nossas práticas quanto à 

abordagem sobre o ensino de Astronomia. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Astronomia em um click 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: astronomia, fenômenos astronômicos, tecnologia digital, unidade didática 

Resumo: Com a presente Unidade Didática pretende-se contribuir para a potencialização do 

ensino de Astronomia proporcionando aos professores e alunos do ensino fundamental uma 

complementação sobre o assunto proposto pelas Diretrizes Curriculares do Paraná. A unidade 

didática propõe abordar o conteúdo sobre Astronomia de forma interativa e instigante, 

despertando-os para uma visão mais crítica e reflexiva sobre o conteúdo de astronomia 

apresentados em outros materiais didáticos utilizados.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: APRENDIZADO DOS CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE POR MEIO 

DOSOFTWARE EDUCATIVO 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos  

Palavras-chave: Aprendizagem. Simulação. Cotidiana. Circuitos elétricos. 

Resumo: No ensino de Ciências Naturais o conteúdo de eletricidade achava-se 

descontextualizado e, da forma como era trabalhado no ensino fundamental pouco contribuía para 

o seu entendimento. A utilização do Software de Simulação permitiu a representação de modelos 

de sistemas elétricos usados no cotidiano contribuindo para a melhor aprendizagem dos 

estudantes uma vez que a realidade apresentada pelo software se aproximava muito da 

encontrada no dia a dia. O nome é Crocodile Clips e pretende-se com ele que os estudantes além 
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de adquirirem os conhecimentos básicos de eletricidade, também aprendam como utilizá-los no 

seu cotidiano. Desta forma pretende-se superar uma lacuna que existe nesta área de ensino, 

desmistificando a dificuldade em aprender o conteúdo. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: LUIZ SEBASTIAO SANTOS SCUCATO  

Orientador: Edmilson Cezar Paglia - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Uso do Software Crocodile Clips 3.5 para construir os conceitos básicos de Eletricidade 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos  

Palavras-chave: Aprendizagem; Simulação ; Cotidiana; Circuito elétricos 

Resumo: Atualmente o ensino descontextualizado da eletricidade pouco contribui para o 

entendimento do tema. A utilização do Software de Simulação permite a representação de 

modelos de sistemas elétricos usados no cotidiano. O seu nome é Crocodile Clips e preten-de-se 

com ele que os estudantes venham além de adquirir os conhecimentos básicos de eletricidade, 

também aprendam como utiliza-los no seu cotidiano. Pretende-se superar essa dificuldade, o 

propondo um trabalho através de UNIDADE DIDATICA com vários subtemas e o uso 

concomitante do software de Simulação Crocodile Clips 3.5 com a finalidade de contextualizar e 

reconstruir os conceitos básicos de eletricidade e circuitos elétricos, com ênfase na associação de 

resistores. Esta unidade será dividida em nas seguintes partes que são as seguintes:  
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Etapa: Artigo 

 

Título: INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ PRECOCE: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos 

Palavras-chave: Adolescência, Gravidez, prevenção, métodos contraceptivos e ISTs. 

Resumo: É uma questão de cidadania orientar nossos alunos sobre métodos de prevenção tanto 

da Gravidez, como das infecções sexualmente transmissíveis. Esta implementação da Produção 

Didático Pedagógica teve como objetivo motivar os alunos do 8° ano a adotarem práticas seguras 

para evitar as Infecções Sexualmente Transmissíveis e gravidez na adolescência através de 

debates, dinâmicas produção de história em quadrinho, Jogos Didáticos. A implementação deste 

projeto possibilitou a abordagem da ISTs e da gravidez de maneira descontraída, permitindo 

ensinar conhecimentos relevantes pra incentivar práticas sexuais com responsabilidade. Além 

disto, as atividades lúdicas possibilitaram o conhecimento das transformações ocorridas no corpo.  
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Professor PDE: LUZIA APARECIDA LIMA  

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO 

8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Adolescência, prevenção, IST, AIDS e métodos. 

Resumo: Todo o ser humano tem o direito de receber informações sobre mudanças em seu 

corpo, como cuidar dele e como solucionar dúvidas freqüentes sobre sexualidade bem como 

reconhecer e refletir sobre os principais riscos do relacionamento sexual. A escola não pode 

fechar os olhos para esta realidade, é uma questão de cidadania orientar nossos alunos sobre 

métodos de prevenção tanto da Gravidez como das infecções sexualmente transmissíveis. 

Portanto, esta unidade didática tem como objetivo motivar os alunos do 8° ano Colégio Estadual 

Professor José Carlos Pinotti a adotarem práticas seguras para evitar a transmissão de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis e Gravidez na adolescência por meio de dinâmicas e atividades 

lúdicas.  

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARGARETH METZ WEINHARDT  

Orientador: Maria de Fatima Ribeiro Raia - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Sexualidade na adolescência: conhecendo os métodos contraceptivos e seus respectivos 

usos.  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Adolescência; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Gravidez Precoce; 

Métodos Contraceptivos 

Resumo: Na adolescência as mudanças que acontecem no corpo dos meninos e das meninas 

indicam que já estão se preparando para a reprodução, pois esta fase é caracterizada por uma 

série de transformações nos vários aspectos: físico, psicológico, social e cultural da vida do 

adolescente. Nossos jovens de hoje estão iniciando sua vida sexual ativa muito cedo e são 

desprovidos de informações corretas e seguras, tem-se então a necessidade de sensibilizá-los 

com informações cientificas atualizadas e seguras sobre as formas de prevenção. Este artigo é a 

apresentação do projeto de intervenção na escola “Sexualidade na adolescência: conhecendo os 

métodos contraceptivos e seus respectivos usos”, com o objetivo de qualificar o processo de 

ensino e aprendizagem dos métodos anticoncepcionais na prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e da gravidez precoce. Este trabalho foi realizado com os alunos do 8º ano “B” do 

Colégio Estadual “General Carneiro” do município de Lapa-Paraná. As estratégias de ação 

basearam-se em leituras de textos, discussões, reflexões, pesquisas, filmes, palestra e jogos 

educativos. Diante das atividades realizadas com os alunos percebeu-se que ocorreram 

conhecimentos significativos por parte dos mesmos, sanaram muitas de suas dúvidas e tabus, 

levando este conhecimento para suas vidas, agindo com atitudes mais responsáveis e saudáveis. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARGARETH METZ WEINHARDT  

Orientador: Maria de Fatima Ribeiro Raia - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Sexualidade na Adolescência: conhecendo os métodos contraceptivos e seus respectivos 

usos. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências  

Palavras-chave: Adolescente,prevenção,métodos contraceptivos, DST. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo qualificar o processo de ensino aprendizagem 

dos métodos contraceptivos na prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 

gravidez precoce, subsidiando com bases teórico-metodológicas os alunos para conhecerem os 

meios de prevenção para que tenham uma vivência da sexualidade com menos riscos à sua 

saúde. A iniciação sexual na adolescência exige responsabilidade e segurança, pois a partir desta 

iniciativa os adolescentes estarão expostos e vulneráveis à gravidez indesejada e às doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). O trabalho de prevenção possibilita oferecer informações 

científicas e atualizadas sobre as formas de prevenção, na maioria das vezes os adolescentes 

tem pouca informação e os professores tem como função, sensibilizar e esclarecer os 

adolescentes muitas de suas dúvidas e tabus, fazer com que eles adquiram novos conhecimentos 

para que possam inserir em suas vidas. Essa produção poderá ser utilizada pelos demais 

professores da Rede da SEED-PR para enriquecimento de suas práticas em sala de aula. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARGARET MARIA ISTSCHUK  

Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A LEITURA DE IMAGENS: UMA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Semiótica; leitura de imagens; impacto ambiental; educação ambiental. 

Resumo: Este artigo resultou da implementação de um projeto de intervenção pedagógica sobre 

educação ambiental, com alunos do 9° ano do ensino fundamental da educação básica, na 

disciplina de ciências, regularmente matriculados em escola pública da rede de ensino estadual 

do Paraná. A base teórica da intervenção consistiu no uso de imagens para desenvolver, 

paralelamente, a observação, a criticidade, a capacidade criativa e a construção de conhecimento 

sobre questões ambientais, com ênfase para a preservação da Mata Atlântica. Tal direcionamento 

teve como elemento propulsor o fato dos alunos participantes da intervenção serem moradores do 

município de Colombo-PR, localizado em região limítrofe à Mata Atlântica. Neste projeto, a leitura 

de imagens, com base em princípios e fundamentos da semiótica, foi utilizada como estratégia de 
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ensino e de aprendizagem de conceitos relacionados a impactos ambientais com perspectiva para 

uma educação ambiental, desenvolvida em dez atividades sequenciais previamente planejadas 

pela autora e descritas neste texto. Os resultados obtidos consistiram na demonstração da 

imaginação e da criatividade, a partir de representações imagéticas. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARGARET MARIA ISTSCHUK  

Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A leitura de imagens como estratégia de aprendizagem em educação ambiental 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação ambiental. Impactos ambientais. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica destina-se a professores de ciências, envolvendo o 

estudo dos impactos ambientais através de imagens, na construção do conhecimento e de 

atitudes de educação ambiental. Este material didático tem como objetivo, propor a leitura de 

imagens como estratégia para a compreensão do conteúdo sobre o impacto ambiental por alunos 

da educação básica, consistindo em conteúdos e atividades sugestivas e orientações 

pedagógicas dirigidas a professores da área de ciências. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA APARECIDA ZANDONADI SANTOS  

Orientador: Rosilda Aparecida Kovaliczn - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O RÁDIO COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DE ENTEROPARASITOSES 

Tema: Encaminhamentos Metodologicos no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Spots; Rádio AM; Parasitos intestinais 

Resumo: Diante da variedade de tecnologias de comunicação existentes atualmente, o rádio 

ainda é um dos meios de difusão de informações com grande alcance na população. Com o 

objetivo de elucidar sobre formas de contágio e prevenção de enteroparasitoses, alunos do 

Colégio Estadual Altair Mongruel, em Ortigueira (Paraná) elaboraram e gravaram spots 

(mensagens) de rádio, posteriormente veiculados em uma rádio local. Como resultados, a maioria 

dos investigados afirmou que os spots anunciados na rádio ajudaram a população no cotidiano 

em relação a como se prevenir das doenças causadas por parasitas intestinais. A vivência 

permitiu aos envolvidos um aprofundamento sobre este importante meio de comunicação além de 

levar conhecimentos sobre o assunto à sociedade, desenvolver nos ouvintes - e mesmo entre os 

alunos - o senso crítico para uma reflexão sobre higiene e a possível mudança de hábitos que 

propiciam a disseminação de parasitos intestinais 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA APARECIDA ZANDONADI SANTOS  

Orientador: Rosilda Aparecida Kovaliczn - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O RÁDIO COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DE ENTEROPARASITOSES 

Tema: Encaminhamentos Metodologicos no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Rádio; enteroparasitoses; prevenção. 

Resumo: Este trabalho visa a produção de mensagens denominadas spots para radio, uma 

propaganda falada, narrada ou interpretada através de elementos sonoros. Será desenvolvido 

com alunos do 7° ano do Colégio Estadual Altair Mongruel de Ortigueira (PR) com o objetivo de 

informar a comunidade escolar em geral sobre formas de contágios e prevenção das principais 

parasitoses intestinais que afetam crianças e adolescentes. Os alunos produzirão textos, frases, 

diálogos contendo as informações referente as parasitoses intestinais: formas de contagio e 

profilaxia, dicas de higiene pessoal, cuidados com a água e importância do saneamento básico. 

Os spots criados serão gravados nos celulares dos alunos ou em seus respectivos notebooks 

para a divulgação na caixa de som da escola nos intervalos de aula, ou ainda, na própria radio do 

município após consentimento dos pais/responsável pelos alunos e aquiescência da direção da 

rádio. Pretende-se que os alunos conheçam a importância do radio como veiculo de comunicação 

e sua abrangência na socialização dos conhecimentos apreendidos sobre enteroparasitoses. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA CRISTINA DE MOURA 

Orientador: DALVA CASSIE ROCHA - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Aprendizagem versus aplicabilidade de recursos tecnológicos no ensino de Ciências. 

Tema: Análise e produção do uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem 

do ensino de ciências.  

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, Ensino-aprendizagem, Recursos metodológicos  

Resumo: O artigo aborda fundamentos teóricos e a importância da utilização de recursos 

tecnológicos como estratégias metodológicas no ensino de ciências. Tem como objetivo 

apresentar a importância da inserção da aplicabilidade de recursos tecnológicos disponíveis no 

ambiente escola, levar em consideração que a utilização de mídias educativas não poderá ter 

caráter meramente mecânico e instrumental. A formação tecnológica do professor deve permitir o 

planejamento de aulas, aliando o uso de recursos tecnológicos com o fato de que estes devam 

estar voltados para a elaboração de atividades diferenciadas, que proporcionem, de fato, a 

aprendizagem significativa para o aluno. 
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Professor PDE: MARIA CRISTINA DE MOURA 

Orientador: DALVA CASSIE ROCHA - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aprendizagem versus aplicabilidade de recursos tecnológicos no ensino de ciências 

Tema: Análise e produção do uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem 

do ensino de ciências. 

Palavras-chave: Tecnologias educacionais; recursos metodológicos; WebQuest  

Resumo: Não basta apenas buscar instrumentos metodológicos na área tecnológica. É preciso 

transcender a prática apenas operacional desses recursos, de maneira que o uso desse 

conhecimento técnico, seja objeto de experimentação e reflexão da própria práxis para possibilitar 

aprendizado para o aluno e para o professor. Este trabalho aborda fundamentos teóricos e a 

importância da utilização de recursos tecnológicos como estratégias metodológicas no ensino de 

ciências. Como metodologia será desenvolvido em uma Unidade Didática dividida em cinco 

etapas correspondentes a cinco encontros, com tarefas extraclasse. 1ª) será realizada a 

identificação dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, análise do uso e a aplicabilidade 

dos mesmos como estratégias metodológicas; 2ª) Uma WebQuest sobre TICs será executada 

pelos participantes; 3ª) Apresentação, discussão e análise da WebQuest; 4ª) Produção de uma 

WebQuest pelos participantes com enfoque interdisciplinar e, 5ª) Apresentação da WebQuest 

produzida pelos participantes. Como resultado, espera-se que os participantes superem a prática 

apenas operacional do uso de TICs, ao intensificar a aplicação desses como recursos 

metodológicos.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA CRISTINA ZUQUI LAVERDI  

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: OS SABERES NA ESCOLA DO CAMPO: CONSTRUINDO UMA IDENTIDADE PELA 

INVESTIGACÃO CAMPESINA NA CULTURA DO CAFÉ. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Conhecimento;Jovem Campesino;Cultura do cafe. 

Resumo: Para a implementação do projeto proposto, ocorreu inúmeras oportunidades de reflexão 

coletiva, sobre a identidade da escola do campo que temos e da que queremos, todas etapas 

abordaram os saberes existentes e necessários para o sucesso de nossas discussões.As ações 

foram desenvolvidas focadas na valorização dos saberes aplicados para o sujeito campesino.Os 

parceiros do núcleo de agroecologia da UEM, foram cruciais para a efetivação que reforçaram os 

encaminhamentos na construção de nosso P.P.P. e consequentemente de nosso P.T.D, o 

ambiente moodle construído colaborou para a autonomia de estudo e exploração das tecnologias 

bem como demonstrou possibilidades virtuais do conhecimento sobre nossa cultura do café 

trazendo possibilidades ínfimas formais e informais juntamente com produção e sustentabilidade, 

como nossas responsabilidades contemporâneas.  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA CRISTINA ZUQUI LAVERDI  

Orientador: TANIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: OS SABERES NA ESCOLA DO CAMPO: CONSTRUINDO UMA IDENTIDADE PELA 

INVESTIGACÃO CAMPESINA NA CULTURA DO CAFÉ. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Saberes. Educação do Campo. Coletividade. 

Resumo: Na atual organização pedagógica do estado do Paraná busca-se aproximar a ciência no 

cotidiano do aluno da zona rural. Este processo é necessário ao preparar o plano do trabalho 

docente (PTD), apropriação do conhecimento; preocupação pertinente e necessária, 

principalmente no que diz respeito à valorização do jovem campesino, onde poderá buscar seu 

crescimento no saber e aplicá-lo em sua propriedade e o ambiente de cultivo. A proposta 

apresentada é a temática da “cultura do café”, o professor e os diversos saberes, trabalhando 

com a realidade do aluno para uma formação completa e voltada a construção da identidade de 

seu espaço escolar. A escola faz um elo entre o que se deve aprender e aplicar, considerando e 

contribuindo para a construção da identidade dos discentes, quanto ao contexto socioeconômico 

e cultural de sua comunidade. Trabalhar com as diretrizes curriculares do ensino ciências (DCEs) 

e diretrizes da educação do campo e que nestas estejam simultaneamente presente o 

compromisso com o desenvolvimento e a sustentabilidade 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA DE FATIMA GARLA SELLA  

Orientador: Eduardo Jose de Almeida Araujo - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A EDUCAÇÃO À SERVIÇO DA REDUÇÃO DA ASCARIDÍASE E DA AQUISIÇÃO DE 

HÁBITOS DE HIGIENE NA ESCOLA 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Higiene. Saúde. Verminose. Prevenção. 

Resumo: : A ascaridíase é uma das verminoses mais comuns no Brasil, principalmente nas áreas 

rurais e na periferia das grandes cidades, onde a população vive em condições caóticas, sem 

estrutura sanitária básica, sendo maior a incidência dessa parasitose. O objetivo desse artigo é 

apresentar os resultados de um projeto de intervenção pedagógica realizado na disciplina de 

Ciências na turma do sétimo ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Benjamin Constant, 

Londrina-PR, no que tange o ensino da Ascaridíase, Fisiologia Intestinal e Hábitos de Higiene por 

meio de práticas pedagógicas diferenciadas. O referido projeto foi desenvolvido com35 alunos. 

Além da tradicional exposição do tema por meio de aulas teóricas, foram realizadas diferentes 

tipos de atividades para fixação dos conteúdos. Antes e depois da realização dessas atividades, 
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aplicou-se um questionário sobre Ascaridíase e hábitos de higiene para todos os alunos 

participantes do projeto. Os resultados mostraram que após as atividades pedagógicas, os 

estudantes evidenciaram significativo aumento de apropriação de conhecimento. Ao final do 

projeto, outro questionário foi aplicado à família dos estudantes e os resultados revelaram que 

não houve uma sintonia entre as atividades da escola e o ganho de conhecimento na família. 

Concluiu-se que as atividades pedagógicas utilizadas neste projeto de intervenção pedagógica 

foram adequadas para transmissão de conhecimento sobre Ascaridíase, Fisiologia Intestinal e 

Hábitos de Higiene.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA DE FATIMA GARLA SELLA  

Orientador: Eduardo Jose de Almeida Araujo - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Ensino da Ascaridíase, Hábitos de Higiene e Fisiologia Intestinal por Meio de Práticas 

Pedagógicas Inovadoras. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: ascaridíase; prevalência; hábitos de higiene; práticas pedagógicas; parasitose. 

Resumo: O projeto consiste na elaboração de uma unidade didática sobre ascaridíase, o 

conteúdo já faz parte do programa curricular, devido a prevalência dessa verminose. E o objetivo 

é esclarecer as formas de prevenção por intermédio de práticas pedagógicas, visando mudanças 

de atitude relacionada aos hábitos de higiene como prevenção passando esses conhecimentos 

para a família, amigos e comunidade onde vivem. Participarão deste projeto alunos do 7ºano do 

período vespertino do 1º semestre de 2014 do Colégio Estadual Benjamin Constant, na cidade de 

Londrina, Paraná. Para tanto, após aprovação da direção da escola e dos pais dos alunos que 

participarão deste projeto, será realizada a seguinte estratégia de ação: Avaliação diagnóstica, 

Exposição do tema, aulas expositivas, apresentação de vídeos, atividades práticas em 

Laboratório e várias atividades de fixação.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA ESTELA ALBUQUERQUE 

Orientador: Fabio de Azevedo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 

Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS E O SEU USO, COMO RECURSO DIDÁTICO NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e Linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Práticas docentes. Novas tecnologias. Ensino-aprendizagem. 

Resumo: As novas tecnologias como ferramentas pedagógicas buscam caminhos para ampliar a 

qualidade do ensino e da aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo demonstrar como a 
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utilização das diversas tecnologias como: computadores, projetores e TV multimídias podem dar 

suporte ao professor na elaboração de suas aulas, tornando-as mais criativas e atrativas aos 

alunos. Para tanto, foi ministrado um curso de capacitação para 17 professores da Rede Pública 

Estadual de Ensino, docentes do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela de Ensino 

Fundamental e Médio do Município de São Jorge do Patrocínio-PR. Além disso, também foi 

produzido um material didático, disponibilizado aos professores, contendo um passo a passo da 

utilização do software BrOffice Impress, versão 3.2 e de apresentação multimídia, bem como de 

atividades desenvolvidas em grupo e individualmente na elaboração de aulas com a utilização 

desses recursos tecnológicos. Os resultados mostraram que ao término das atividades 

desenvolvidas na capacitação, os professores sentiram-se capazes de utilizar e aplicar essas 

ferramentas nas suas práticas pedagógicas e demonstraram grande interesse em utilizá-las 

rotineiramente a fim de diversificar a forma de expor os conteúdos aos alunos. Portanto, 

consideramos que um apoio extra para a utilização dessas tecnologias com desprendimento e 

segurança seja uma necessidade real dos professores, e assim, concluímos que, na Rede Pública 

de Ensino, haja eventuais carências semelhantes, sem as quais consideramos que poderia haver 

subutilização das tecnologias ora disponíveis.  

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA ESTELA ALBUQUERQUE 

Orientador: Fabio de Azevedo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 

Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS E O SEU USO, COMO RECURSO DIDÁTICO NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS. 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos 

Palavras-chave: Tecnologia; Professores; Prática pedagógica; Apresentações multimídias. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica, desenvolvida para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Educação do Estado do Paraná tem como 

objetivo fornecer um material didático de suporte à utilização das diversas tecnologias 

(computadores, projetor e TV multimídias) presentes nas escolas públicas do Paraná. O foco 

principal deste material didático residirá na instrução, treinamento e prática no uso de softwares 

de criação, edição e exibição de apresentações multimídias, a fim de que o professor utilize sem 

embaraço as tecnologias disponíveis na escola. Este material será desenvolvido na forma de uma 

Unidade Didática composta por cinco capítulos que trará o passo a passo para a utilização destes 

recursos. Nossos pressupostos são de que os professores que apresentam dificuldade em 

preparar suas práticas pedagógicas através destes recursos computacionais sejam encorajados a 

utilizá-los, de modo a tornar suas aulas mais atrativas e significativas aos alunos, e a 

aprendizagem mais efetiva, à medida que os conteúdos possam ser elaborados e abordados de 

maneira mais criativa. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA GORETTI STUPKA  
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Orientador: CLOVIS ROBERTO GURSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 

Letras de União d 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Publicidade e Música: Perigo no Aumento do Consumo de Bebidas Alcoólicas entre 

Adolescentes e Jovens. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Alcoolismo. Adolescente. Mídia. 

Resumo: O trabalho aqui apresentado é parte integrante das atividades de formação continuada 

do Projeto de desenvolvimento Educacional (PDE), realizado entre os meses fevereiro a maio de 

2014, com alunos do 9º ano “B” e “C” do Colégio Estadual Monsenhor Pedro Busko – EFM, de 

Paulo Frontin – PR. O tema é a influência da mídia no aumento do consumo de bebidas alcoólicas 

entre adolescentes e jovens, um problema que tem aumentado e a idade de inicialização tem 

diminuído. Este artigo objetivou demonstrar as facetas da mídia para seduzir o público no 

consumo de bebidas alcoólicas nessa faixa etária. Através de atividades investigatórias obteve-se 

um perfil do público alvo e o conhecimento que possuíam dos problemas causados pela ingestão 

de bebidas alcoólicas. Foram analisadas músicas que fazem alusão ao uso de bebidas alcoólicas 

e propagandas de cerveja apresentadas na mídia brasileira. Concluiu-se que as músicas 

estudadas são conhecidas e cantadas, porém suas letras não são analisadas de forma crítica e 

que as propagandas sobre cerveja apresentadas na mídia brasileira trazem fascínio e aguçam a 

curiosidade em utilizar o produto, principalmente pela alegria e beleza que elas expressam, 

fazendo com que os adolescentes e jovens consumam bebidas alcoólicas, principalmente cerveja, 

cada vez mais novos e mais tarde desenvolvam o alcoolismo. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA GORETTI STUPKA  

Orientador: CLOVIS ROBERTO GURSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 

Letras de União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Publicidade e Música: Perigo no Aumento do Consumo de Bebidas Alcoólicas entre 

Adolescentes e Jovens 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: alcoolismo; adolescente; publicidade 

Resumo: A presente Unidade Didática tem por finalidade desenvolver um trabalho de alerta aos 

perigos que o alcoolismo pode causar no ser humano e também identificar as reais finalidades da 

mídia que utiliza diversas estratégias para atingir as pessoas com relação ao consumo de bebidas 

alcoólicas em publicidades e músicas, atingindo principalmente jovens e adolescentes que 

apresentam uma personalidade indefinida e os predispõem aos perigos do alcoolismo. O 

propósito desta Unidade Didática está em trabalhar com os alunos das turmas do 9º ano, pois 

estes se encontram nessa fase de transição da adolescência, onde buscam a inserção nos 

grupos sociais e estão vulneráveis aos perigos do consumo de drogas, inclusive do álcool. O 

trabalho será realizado envolvendo interpretações de comerciais e músicas alusivas a bebidas 
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alcoólicas disponíveis na mídia brasileira. Serão aplicados pré e pós-testes, pesquisas e 

entrevistas sobre óbitos ocorridos em acidentes de trânsito no município por possíveis influências 

de bebidas alcoólicas, confecção de cartazes alertando sobre os perigos do alcoolismo, 

apresentação dos resultados das pesquisas para a comunidade escolar sob a forma de mini 

palestras e exposição de vídeos e fotos.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA LUIZA ZANAO  

Orientador: Virginia Iara de Andrade Maistro - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO SEXUAL: LIÇÃO A SER FEITA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Educação sexual; Saúde; Gravidez precoce; Infecções sexualmente 

transmissíveis 

Resumo: O presente trabalho, direcionado aos trinta e dois alunos do oitavo ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Marumbi, tem como finalidade propiciar uma ação educativa, 

enfocando questões que remetem à sexualidade e à educação sexual. É compreensível que a 

Educação Sexual não se restringe a uma mera informação reprodutiva ou preventiva, nem se 

limita a ser um instrumento de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), ou 

mesmo da gravidez precoce, ela envolve a promoção da saúde física e reprodutiva, relações de 

gênero, relações interpessoais e afetivas. Os resultados obtidos demonstram o êxito do projeto, 

pois abrimos espaços, vivenciamos situações, trocamos ideias, repensamos valores, 

desmistificamos assuntos polêmicos que, infelizmente, nos tempos atuais ainda ou são tratados 

veladamente ou nem sequer são mencionados, alcançando assim a expectativa almejada. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA LUIZA ZANAO  

Orientador: Virginia Iara de Andrade Maistro - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NO CONTEXTO ESCOLAR: REFLEXÃO E RESSIGNIFICAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES, EMOÇÕES E VALORES. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Educação sexual; Saúde; Gravidez precoce; IST. 

Resumo: Esta unidade didática é uma produção didático-pedagógica, direcionado aos alunos do 

8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Marumbi - Ensino Fundamental Médio e 

Normal - Paraná - Pr, Núcleo Regional de Educação de Apucarana-Pr. O presente trabalho tem 

como finalidade propiciar uma ação educativa, enfocando questões que remetem à sexualidade e 

a educação sexual. É compreensível que a Educação Sexual não se restringe a uma mera 

informação reprodutiva ou preventiva, nem se limita a ser um instrumento de prevenção de 
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Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), e outras ou mesmo da gravidez precoce, ela 

envolve a promoção da saúde física e reprodutiva, relações de gênero, relações interpessoais e 

afetivas. A escola como instituição formal de educação, cabe criar um espaço de discussão com 

os adolescentes a fim de contribuir para que os mesmos trabalhem conhecimentos, habilidades e 

mudança de comportamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA REGINA POLONI  

Orientador: Gisele Maria de Andrade de Nobrega - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Utilização de práticas permeando a compostagem como método de ensino aprendizagem. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Mapa conceitual, composteira, lixo, reciclagem, aula de Ciências. 

Resumo: Com o desenvolvimento rápido de tecnologias e acessos às mesmas, as informações 

têm sido disseminadas de maneira muito mais acelerada, sendo assim as práticas pedagógicas 

atuais passam a ter de buscar um melhor espaço. Outra consequência deste rápido 

desenvolvimento tecnológico é a facilidade e quantidade com que os produtos vieram a ser 

consumidos, trazendo à tona mais uma vez as discussões sobre consumo sustentável, ecologia e 

resíduos. Embrenhada neste contexto, a escola deve tomar partido, principalmente através da 

disciplina de Ciências que tem como funções claras criar este ambiente de debate com os alunos 

e esclarecer tais temáticas. Dado o panorama geral, propõe-se então um método de ensino que 

irá aliar prática e teoria, proporcionando maior dinâmica ao processo de ensino – aprendizagem e 

enfatizando a importância dos conteúdos, a compostagem, reciclagem e lixo. Para compreender o 

resultado do trabalho é feita a analise de dois mapas conceituais construídos pelos alunos, um 

antes da pesquisa e outro após a mesma. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA REGINA POLONI  

Orientador: Gisele Maria de Andrade de Nobrega - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Projeto mini composteiras:uma forma de reciclagem 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos 
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Palavras-chave: compostagem, mini composteira , lixo orgânico 

Resumo: Atualmente, com o desenvolvimento rápido de tecnologias e acessos às mesmas, as 

informações têm sido disseminadas de maneira muito mais acelerada, sendo assim as práticas 

pedagógicas atuais passam a ter de buscar seu espaço, ou melhor, reconquistá-lo. Outra 

consequência deste rápido desenvolvimento tecnológico é a facilidade e quantidade com que os 

produtos vieram a ser consumidos, trazendo à tona mais uma vez as discussões sobre consumo 

sustentável, ecologia e resíduos. Embrenhada neste contexto, a escola deve tomar partido, 

principalmente através da disciplina de Ciências que tem como funções claras criar este ambiente 

de debate com os alunos e esclarecer tais temáticas. Dado o panorama geral, propõe-se então 

um método de ensino que irá aliar prática e teoria, proporcionando maior dinâmica ao processo de 

ensino – aprendizagem e enfatizando a importância dos conteúdos estudados em sala. O foco 

central será o lixo orgânico, produzido na cozinha da escola que será transformado em 

fertilizantes nas composteiras coletivas e individuais que serão construídas com material 

reciclável. Após a transformação dos resíduos em adubo orgânico, este será usado em canteiros 

criando assim uma comparação entre um canteiro fertilizado com tais recursos e outro sem 

qualquer fertilizante. A expectativa ao final do projeto, é que se crie uma consciência sobre 

resíduos (destino e produção), sobre consumo e claro fenômenos da ciência (compostagem). 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIA SOELI DOS SANTOS POMBAL  

Orientador: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A BOTÂNICA: CONTEMPLAÇÃO DE ALGUMAS ESPÉCIES DA FLORA PARANAENSE 

AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: conscientização, extinção, ecossistema. 

Resumo: Por que quando se planta algumas espécies de árvores seja no pátio da escola, na rua 

ou em um parque, essas são destruídas? E por que outras são retiradas do seu habitat e 

replantadas em residências como planta ornamental? Os conteúdos do programa de Botânica 

para os alunos do sétimo ano são suficientes para propiciar a construção do conhecimento em 

relação à percepção das plantas que compõe a vegetação que ainda resta? Este trabalho contém 

aulas, que se dividiram em leituras de textos com debates, visita ao Jardim Botânico, saídas de 

campo e avaliações, fazendo com que o aluno tivesse uma maior interação com o conteúdo de 

Botânica. Estas ações ocorreram com maior clareza à sensibilização do aluno para que 

compreendesse a importância da conservação de espécies vegetais ameaçadas de extinção e o 

quanto é relevante para o meio ambiente a recomposição da vegetação nativa. As alunas e os 

alunos observaram a vegetação no entorno do colégio, recolhendo material de algumas espécies 

ameaçadas de extinção e procuraram adquirir conhecimento sobre a importância para o 

ecossistema e, consequentemente para o bioma.  
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Professor PDE: MARIA SOELI DOS SANTOS POMBAL  

Orientador: ELIZABETH DE ARAUJO SCHWARZ - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Botânica: Contemplação de algumas espécies da flora paranaense ameaçadas de 

extinção. 

Tema: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Ciências; conscientização; plantas em extinção; ecossistema; vegetação. 

Resumo: A falta da conscientização das pessoas moradoras da região em relação a pouca 

vegetação que ainda resta na área onde o colégio está situado. O xaxim, por exemplo, uma 

pteridófita que está ameaçada de extinção, está sendo retirado do seu habitat e sendo plantada 

nas residências como planta ornamental, assim como plantas de grupos diversos tais como o 

pinheiro-do-paraná que é uma gimnosperma, a imbuia, as canelas, o cedro e outras que são 

angiospermas. Sendo a escola a mediadora de conhecimento, é de extrema necessidade que 

seja feita essa mediação nas salas de aula, entre aluno e professor. Este trabalho contém 18 

aulas que se dividirão com leituras de textos com debates, visita ao jardim botânico, saídas de 

campo e avaliações, fazendo com que o aluno tenha uma maior interação com o conteúdo de 

Botânica. Para que ocorra com maior clareza a sensibilização do aluno para que compreenda a 

importância da conservação de espécies vegetais ameaçadas de extinção e o quanto é relevante 

para o meio ambiente a recomposição da vegetação nativa. As alunas e os alunos deverão 

observar a vegetação no entorno do colégio, recolhendo material de algumas espécies 

ameaçadas de extinção e procurar adquirir conhecimento sobre a importância para o ecossistema 

e por conseqüência para o bioma.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIEMA RIBEIRO  

Orientador: LILIANI MARILIA TIEPOLO - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Uso desejável da água no ambiente escolar 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Água; Educação Ambiental; Crise Ambiental 

Resumo: Em meu projeto trouxe a tona o questionamento do uso responsável pela água, visto 

que como relatei a água é um dos recursos naturais mais importantes para o planeta Terra. Pois 

todas as espécies que habitam o nosso planeta, necessitam dela para sobreviverem. Após 

analise de campo no Colégio Estadual Paulo Leminski foram identificadas varias ações que 

poderiam ser desenvolvidas para tornar o uso da água consciente, sem desperdícios. Partindo 

deste principio comecei a desenvolver meu projeto, primeiramente identificando os córregos, rios, 

nascentes, que tem seus percursos próximos, ou na redondeza da escola, que visivelmente se 

detecta, a poluição dos mesmos. Após esta analise comecei a descrever ações para sanar minha 

problematização, ou melhor diminuir e incutir nos alunos o hábito responsável do uso da água 

dentro do ambiente escolar, bem como a extensão destes cuidados em suas próprias casas, pois 

sabemos que é uma forma de se atingir a sociedade e transferindo aos alunos estes cuidados, 
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assim estariam eles influenciando seus familiares bem como a comunidade local, tendo 

consciência que isso e também uma educação ambiental. Primeiramente analisando com os 

alunos o custo e gasto da água na escola para vermos qual é o nosso gasto deste uso, depois 

que terminarmos o projeto em uma reavaliação analisar os dados sequentes para ver se o uso 

real baixou. Com isso pretendo demostrar aos alunos que eles são capazes de diminuir e ser 

responsáveis no uso e cuidado com este bem tão precioso que temos que é a água. 
 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARIEMA RIBEIRO  

Orientador: LILIANI MARILIA TIEPOLO - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Orientações do uso desejável da água no Ambiente Escolar 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Água; Educação Ambiental; Crise Ambiental 

Resumo: A presente unidade didática tem como objetivo investigar os principais locais de 

desperdício da água no Colégio Estadual Paulo Leminski, através de anotações e registros dos 

locais observados por uma turma do Ensino Fundamental. Após estes levantamentos a turma ira 

produzir um folder com orientações para o uso desejável da água, o folder será entregue a 

comunidade Escolar, pretendendo que os alunos levem para suas próprias casas estes cuidados 

com o uso da água, influenciados seus familiares bem como a comunidade local. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARILDA CARVALHO  

Orientador: Adriana Kataoka - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Consumismo-Desafio para Sustentabilidade 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Consumismo; Consumo; Suustentabilidade 

Resumo: O artigo apresenta atividades de intervenção pedagógica desenvolvidas com os alunos 

dos 9º anos do ensino fundamental e com todas as séries do ensino médio do Colégio Estadual 

César Stange – Ensino Fundamental e Médio, em Guarapuava, Estado do Paraná, no primeiro 

semestre de 2014. Este projeto foi desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE. Devido à análise de muitos problemas vivenciados no cotidiano escolar, onde muitos alunos 

deixavam de consumir itens necessários como uniforme e material escolar, dentre outros objetos 

de primeiras necessidades, e possuíam objetos de alto valor, os quais eram incompatíveis com 
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suas situações econômicas, focalizou-se,portanto, os hábitos de consumo dos educandos, se 

este se pautava nas necessidades ou nos desejos. Realizamos o projeto “Consumismo” utilizando 

a metodologia da pesquisa participativa, problematizamos os hábitos de consumo dos educandos 

e posteriormente construiu-separódias, peças teatrais e composição de canções 

ecológicas,realizamos as atividades propostas através da diversificação de materiais didáticos 

com o objetivo de despertar o interesse dos adolescentes e promover a construção de 

conhecimentos, o consumo consciente e a construção de atitudes de vida que promovam a 

sustentabilidade. Considerou-se que os objetivos foram alcançados com a realização de 

atividades interativas e participativas. 
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Título: Consumismo Desafio para Sustentabilidade. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Consumismo;Consumo;sustentabilidade. 

Resumo: Apresentamos neste segundo momento do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), o material didático que se trata de um caderno pedagógico, o qual apresenta algumas 

atividades referentes à construção de ações sustentáveis, pois, vivemos a realidade social de 

aquisições exageradas de bens, que resulta da reciclagem de vontades e desejos os quais são 

incentivados e criados pelo marketing midiático. Neste caderno apresentamos atividades 

pautadas na metodologia da pesquisa participante a qual procura envolver e desenvolver sinergia 

com os interesses dos atores sociais objetivou-se propor aos educandos atividades reflexivas que 

venham gerar novas atitudes em relação à sustentabilidade 
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Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL ALÉM DO ÂMBITO ESCOLAR: o processo de sensibilização e 

conscientização ambiental dos educandos e educandas com a realidade socioambiental de São 

João do Triunfo 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Educação ambiental. Práticas sustentáveis. Meio ambiente. 

Resumo: Resumo: O objetivo deste trabalho foi buscar a reflexão e a conscientização da 

importância da preservação e valorização do meio ambiente, devido a grande preocupação com 

os problemas ambientais que estavam ocorrendo em São João do Triunfo. Foi utilizada uma 

metodologia de investigação, reflexão e intervenção com práticas sustentáveis que buscaram 
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ajudar os educandos e educandas a mudarem seus hábitos e atitudes, visando uma melhora no 

modo de se posicionar frente às questões ambientais. Os resultados foram excelentes, visto que a 

turma demonstrou grande interesse, participação e disseminação de ideias relevantes sobre 

cuidados com o meio ambiente. Acredita-se que, com a utilização do material didático pedagógico 

durante a implementação do projeto, na realização das atividades propostas, ocorreu o despertar 

da consciência de assumir a responsabilidade de proteção à natureza, estabelecendo assim, 

harmonia com o meio ambiente. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O processo de sensibilização e conscientização ambiental dos educandos e educandas 

com a realidade socioambiental de São João do Triunfo 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Educação ambiental; Práticas sustentáveis; Meio ambiente 

Resumo: O objetivo geral deste caderno pedagógico é buscar a reflexão e a conscientização da 

importância da preservação e valorização do meio ambiente. Para a realização do projeto 

\"Educação além do âmbito escolar\", será utilizada, neste caderno, uma metodologia de 

investigação, reflexão e intervenção no que diz respeito à falta de valorização e ao desrespeito ao 

meio ambiente, e também com a exploração inconsequente da natureza. Serão realizadas 

práticas sustentáveis que ajudem os educandos e educandas a mudarem seus hábitos e atitudes, 

visando uma melhora no modo de se posicionar frente às questões ambientais. O público alvo 

será representado por educandos e educandas do oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Francisco Neves Filho, município de São João do Triunfo, estado do Paraná. Espera-se 

que, com a utilização do referido caderno, na realização das atividades propostas, ocorra o 

despertar da consciência de assumir a responsabilidade de proteção à natureza, estabelecendo 

assim, harmonia com o meio ambiente. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E INTERVENÇÃO NO 

COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS – SÃO MATEUS DO SUL (PR) NA PREVENÇÃO DO 

TABAGISMO. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 
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Palavras-chave: Tabagismo; Adolescência; Prevenção 

Resumo: Este artigo refere a desenvolvimento, relatos e resultados do projeto: Ações Didático 

pedagógicas de conscientização e intervenção no Colégio Estadual Duque de Caxias São Mateus 

do Sul PR,o qual teve como principal objetivo a prevenção do tabagismo entre adolescentes. O 

projeto foi desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2013, do 

Estado do Paraná que ocorreu no Colégio Estadual Duque de Caxias para os alunos do 6º Ano A 

do Ensino Fundamental, no município de São Mateus do Sul, PR onde se percebeu que o 

tabagismo tem muita influência ou está muito presente entre os escolares adolescentes. A 

implementação visou promover reflexão e possível mudança de atitude em relação ao tabagismo. 

O início deu-se através da utilização de uma cartilha construída a partiu de vivências docentes na 

escola. A cartilha foi desenvolvida com diferentes atividades, todas com enfoque no tabagismo 

entre elas, destacamos os textos científicos,charges, produções de textos, vídeos, produção de 

histórias em quadrinhos, panfletos e desenhos. Foi também realizada a aplicação de um 

questionário para identificar os conhecimentos prévios e posteriores a implementação do projeto 

por parte dos alunos sobre o tema tabagismo, bem como para com os pais dos mesmos A 

sistematização do trabalho deu-se com a realização das atividades da cartilha. Nossos resultados 

apontaram que o conceito de tabagismo foi entendido, que a grande maioria entende que o 

cigarro prejudica não só os fumadores, mas a todos. Ainda nas atividades desenvolvidas, também 

constatamos por parte dos alunos, motivação, curiosidade e interesse em participar e transmitir os 

conhecimentos adquiridos aos familiares. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E INTERVENÇÃO NO 

COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS – SÃO MATEUS DO SUL (PR) NA PREVENÇÃO DO 

TABAGISMO. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: tabagismo; adolescência; prevenção. 

Resumo: Este trabalho pretende avaliar o consumo do tabaco em familiares de escolares do 6o 

ano, do Colégio Estadual Duque de Caxias – São Mateus do Sul, promover a consciência crítica 

sobre os males que este causa ao organismo através de ações didático pedagógicas e destacar a 

importância de não iniciar o seu consumo, visto que no Sul do Paraná existe um grande número 

de famílias produtoras de tabaco e que o colégio recebe grande número de estudantes filhos de 

produtores. Como metodologia de trabalho, será aplicado aos alunos e as suas famílias 

questionários específicos que visam conhecer a prevalência do fumo nestas famílias, bem como 

identificar conhecimentos prévios e posteriormente assimilados pelos alunos em relação a esse 

tema, antes e após trabalhos em sala de aula. Pretende-se ainda desenvolver ações didático-

pedagógicas de intervenção e conscientização com os alunos, através da aplicação de atividades 

contidas em uma cartilha (desenvolvida pela autora deste projeto) e elaboração de folders 

informativos que serão distribuídas na comunidade escolar. Neste sentido, acredita-se que a 
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educação escolar tem um papel importante na prevenção e orientação, já que devemos agir como 

mediadores no processo de formação do sujeito, tendo como objetivo formar cidadãos 

conscientes, capazes de tomar decisões e fazer escolhas sem influências de outros, 

principalmente em relação ao uso do cigarro.  
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Título: Horta Orgânica: Alimentação Saudável/Qualidade de Vida 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Horta Orgânica, Escola, Compostagem, Recicláveis, Qualidade de Vida 

Resumo: O objetivo principal deste projeto foi estimular e orientar os alunos sobre a necessidade 

de adequação de hábitos alimentares saudáveis para melhoria da qualidade de vida, além de 

levá-los a adquirir conhecimentos para a transformação de suas realidades e de seus familiares, 

através da construção de pequenas hortas em suas residências, com utilização de adubação 

orgânica. A escola é o lugar ideal para se repassar informações aos alunos e, consequentemente, 

levá-los à mudança de seus hábitos alimentares e estimular seus familiares a fazerem 

reeducação alimentar através da horta orgânica, além de possibilitar trabalhar conteúdos que 

abordem alimentação equilibrada e até mesmo uma nova visão em relação a práticas 

sustentáveis. No decorrer do projeto pôde-se perceber o envolvimento dos alunos e também dos 

funcionários da escola e até mesmo da comunidade. Houve uma grande colaboração de 

familiares na doação de adubos orgânicos, materiais recicláveis, mudas de hortaliças, 

colaborando desta forma para o melhor desenvolvimento do projeto, o qual também possibilitou 

uma nova visão em relação a conservação do meio ambiente e a melhoria de qualidade de vida.  
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Título: Horta Orgânica: Alimentação Saudável/Qualidade de Vida 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Horta orgânica, escola, compostagem, recicláveis, qualidade de vida. 

Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. O objetivo 

principal é incutir nos alunos a idéia de que a preparação de uma horta orgânica e o 
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conhecimento sobre o consumo diário de alimentos saudáveis são necessários para mudanças de 

hábitos fundamentais para uma vida melhor. Com a construção da horta orgânica escolar espera-

se que os alunos possam adquirir conhecimentos, levando-os à transformação de sua realidade e 

de seus familiares, através da construção de pequenas hortas em suas residências, com 

utilização de adubação orgânica. A escola é o lugar ideal para repassar as informações para que 

os alunos mudem seus hábitos alimentares e estimulem seus familiares a fazerem reeducação 

alimentar através de uma horta orgânica. 
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Título: Modelos de Intervenção Pedagógica na Abordagem da Sexualidade em Adolescentes 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade. Adolescentes. Diálogos. Reflexões 

Resumo: Este artigo trata dos resultados dos modelos de intervenção pedagógica e as atividades 

propostas quanto à sexualidade para 28 alunos do 8º ano do período matutino da Escola Estadual 

Professor Augusto Bahls, Ensino Fundamental, Faxinal – PR. A promoção da reflexão e da 

discussão que levassem ao conhecimento sobre os diversos assuntos que remetem à 

sexualidade foi a tônica deste trabalho, de forma simples, envolvendo e direcionando os jovens 

para que pudessem manifestar suas dúvidas de forma natural e saudável e, assim, definindo 

modelos de intervenção pedagógica que possibilitaram o enfoque e análise dos assuntos 

abordados de maneira crítica, ética, livre de pudores, (pré) conceitos, dogmas e tabus. O artigo 

relata as estratégias aplicadas, tais como: dinâmicas, trechos de filmes, músicas, quadrinhas, jogo 

e teatro, as quais envolveram troca de conhecimentos que proporcionou aos adolescentes 

reflexões dos valores e da sexualidade.  
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Título: MODELOS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ABORDAGEM DA SEXUALIDADE EM 

ADOLESCENTES 

Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Sexualidade. Modalidades didáticas. Adolescência. Contexto Escolar 

Resumo: A produção didática, modelos de intervenção pedagógica na abordagem da 

sexualidade em adolescentes propõem atividades com o objetivo de levar os jovens do 8º ano a 

discutir e refletir sobre a temática da sexualidade. A proposta consiste em promover o 

conhecimento sobre os mais variados temas que envolvem a sexualidade de forma simples, 

inserindo atividades diversificadas, direcionando as discussões e reflexões para que os 
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aprendizes possam manifestar suas dúvidas, anseios e curiosidades de maneira que 

compreendam que este assunto é parte essencial de seu desenvolvimento e da sua saúde. Ao se 

lançar mão de diversos modelos de intervenção pedagógica que possibilitem a abordagem da 

sexualidade de maneira crítica, ética, livre de pudores (pré) conceitos, dogmas e tabus, tem-se a 

finalidade de contribuir para que as modalidades didáticas utilizadas possam desmistificar, 

esclarecer, provocar mudanças de comportamento, promover a conscientização dos adolescentes 

quanto à educação sexual e a sua importância em suas vidas.  
 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: MARISA GUELLER SCHENEKEMBERG  

Orientador: Wagner Jose Martins Paiva - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL: RESÍDUOS SÓLIDOS, 

MOSTRANDO SEUS AVANÇOS E DESAFIOS 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Preservação ambiental; lixo; mudanças de hábitos; consciência ambiental. 

Resumo: A elaboração deste artigo e as reflexões teóricas são decorrentes do trabalho final de 

curso do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, com o encaminhamento do projeto 

no Colégio Estadual Nereu Ramos – EFM, envolvendo alunos do sétimo ano. O objetivo central 

do trabalho foi aplicar e descrever a implementação da proposta de intervenção pedagógica, já 

que o lixo produzido por nós, é hoje uma das principais preocupações relacionadas à preservação 

ambiental em todo o planeta. No decorrer das atividades pedagógicas foram criadas novas 

metodologias de trabalho para levar o educando ao comprometimento com o meio ambiente, ao 

qual está inserido. Enfim, este contou com atividades teóricas, práticas e extraclasses que 

visaram mudanças de hábitos e consciência sobre as suas ações comportamentais que 

ofereceram melhoria da qualidade de vida, e percepção sobre a natureza e problemas que nos 

afligem em nosso cotidiano. 
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Título: Educação ambiental para a Escola Fundamental: Resíduos sólidos, mostrando seus 

avanços e desafios 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Educação ambiental. Resíduos sólidos. Redução de consumo. Cotidiano escolar. 

Resumo: Como se sabe, o lixo produzido até o início do século XX era praticamente composto 

por materiais orgânicos, que se reintegravam no ciclo da natureza e serviam como adubo. Hoje, 

devido o crescente aumento dos habitantes e do largo poder aquisitivo, estamos consumindo 

intensamente, muitas vezes muito mais do que o necessário, contribuindo com a degradação 
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ambiental. Diante disso, o que podemos fazer para tornar menos agravante o problema de nosso 

planeta? Devemos pensar globalmente e agir individualmente para que esse problema não se 

torne um caos socioambiental cada vez maior, para que isso ocorra devemos disseminar a 

formação de cidadãos comprometidos com a preservação ambiental, que diretamente atinge a 

qualidade de vida da sociedade. Por meio desta implementação de pesquisa de educação 

ambiental, surge então, a necessidade de uma maior consciência por parte dos educandos, em se 

fazer uso das formas de reutilização de materiais recicláveis produzidos em vários ambientes, 

separando e encaminhando-os à reciclagem. A partir daí, análises serão feitas para que os 

educandos coloquem em prática o trabalho da conscientização ambiental, disseminando seus 

conhecimentos adquiridos. 
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Título: Sexualidade no Contexto Escolar 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Adolescência; Gravidez na Adolescência; Reprodução Humana 

Resumo: O presente artigo faz parte das atividades do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED) e tem como objetivo relatar os resultados dos estudos e discussões realizadas 

junto aos alunos do 8º ano do Colégio Estadual Santo Antonio de Pinhão – PR, NRE de 

Guarapuava sobre “Sexualidade”. A metodologia utilizada possibilitou aos alunos reflexões sobre 

as conseqüências que a maternidade e a paternidade precoce podem causar na vida dos 

adolescentes, pois estes devem aproveitar o tempo livre para estudar, passear se divertir, ficar, 

namorar, mas sempre procurando ter responsabilidade sobre suas ações para que no futuro não 

venham a se arrepender dos seus atos. 
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Título: Sexualidade no Contexto Escolar 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Reprodução humana; Adolescência; gravidez precoce; Livro Didático. 

Resumo: O presente estudo tem por finalidade trabalhar o tema sexualidade na adolescência que 

é hoje um tema compreendido como pertinente às discussões de saúde publica e social. 

Situações como gravidez precoce e DSTs, dentre outras, são as questões de maior destaque 

neste debate, haja vista, derivadas a estas, decorrem problemas pessoais e sociais que, na 
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grande maioria das vezes e, principalmente em centros urbanos menores, portanto mais locais 

quanto à cultura e formas de agir, culminam em evasões escolares, sendo, também, precoce a 

exclusão social que este adolescente sofre com isto. Pretende – se desenvolver uma mudança de 

atitude do educando em relação à temática de estudo, contando com o envolvimento dos alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Santo Antonio.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Sexualidade na Adolescência: A escola fazendo uso das tecnologias na educação sexual 

aos adolescentes. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Recursos Tecnológicos; Adolescente; 

Resumo: Este artigo relata a experiência da implementação do projeto “Sexualidade na 

Adolescência: A Escola Fazendo uso das tecnologias na Educação Sexual aos Adolescentes”, 

investigação, caracterização e conscientização desenvolvido no decorrer do Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE da Rede Pública Estadual do Paraná, na Escola Estadual 

Ruth Martinez Corrêa – E F no município de Ribeirão do Pinhal, nos anos de 2013/2014. 

Apresenta o percurso da realização do projeto, desde sua concepção, a trajetória da realização, 

implementação, desafios encontrados e resultados obtidos. O trabalho com o tema Sexualidade 

na adolescência se fez necessário porque é nesse período que o/a adolescente está mais 

vulnerável, envolto/a em muitas informações. Então, procuramos desenvolver uma proposta que 

o/a levasse a compreender os aspectos de saúde, de forma a prevenir gestações não planejadas, 

e evitar as Doenças Sexualmente Transmissíveis, utilizando recursos tecnológicos. Apresenta 

também a produção da Unidade Didática desenvolvido como apoio pedagógico a implementação 

do projeto na escola. Aponta as contribuições trazidas pela atuação num Grupo de Tutoria em 

Rede – GTR para a expansão do assunto Sexualidade e validação do trabalho. Os resultados da 

implementação apontam a importância de toda a comunidade escolar ser envolvida, quando se 

trabalha uma temática tão séria quanto a Sexualidade, e a real importância de um Projeto como 

este no âmbito escolar. 
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Título: Sexualidade na Adolescência: A escola fazendo uso da tecnologia na educação sexual 

aos adolescentes. 
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Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Tecnologias; Adolescente; Auto-estima 

Resumo: O tema Sexualidade se faz necessário porque é na adolescência que o indivíduo aflora 

seu desenvolvimento. Devido à grande quantidade de informações dos meios tecnológicos (TV, 

Internet, facebook, celular etc.), nossos adolescentes não conseguem administrar tudo o que 

recebem, parecem perdidos e em meio a tantas informações passam a considerar tudo normal, 

levando a iniciar a vida sexual mais cedo, trazendo com isso: gravidez precoce, aborto, DST/AIDS, 

etc. Cabe a nós professores com esta problematização, desenvolver uma proposta que leve o 

adolescente a compreender os aspectos de saúde, valores éticos e o fortalecimento da auto-

estima. As tecnologias serão instrumentos utilizados com alunos e professores para a 

fundamentação em pesquisas de informações e produções próprias dos alunos. A ser realizado 

com os alunos do 9º ano do ensino fundamental, com diversas atividades lúdicas, também serão 

utilizados como instrumentos didáticos: leitura compartilhada, interpretação oral e dramatização; 

interpretação artística; socialização, leitura individual, textos informativos, discussão, cartazes, 

palestras de profissionais, construção de um Blog, visando alcançar o maior número possível de 

alunos interessados em trabalhar no projeto. 
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Título: A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO SOBRE A 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências.  

Palavras-chave: Mídia; Informação; Sexualidade; Adolescência.  

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar um estudo sobre a Importância da mídia como 

fonte de informação sobre a sexualidade na adolescência. Para alcançar esta meta aplicou-se a 

metodologia da pesquisa bibliográfica, com a utilização de um material diversificado, que depois 

de selecionado e lido, foi citado, analisado e comentado, complementado por uma pesquisa de 

campo aplicada em sala de aula sob a forma de implementação pedagógica, proporcionando 

assim a ampliação dos conhecimentos gerais e específicos no âmbito do assunto. Justifica-se a 

escolha deste tema pela importância que tem a informação que pais e professores precisam ter 

para garantir condições de resolver os problemas de ordem da sexualidade de seus filhos ou 

educandos. Sabe-se que este é um assunto extremamente delicado, pois envolve diretamente o 

comportamento do ser humano que é diferente em cada um e dificilmente poderá ser controlado 

por imposições ou punições. Ao contrário, exige conhecimento e paciência para não colocar tudo 

a perder. Para este estudo trabalhou-se conhecimentos relativos à sexualidade humana de modo 

geral, como é constituída e desenvolvida de forma a se alcançar a harmonia entre a natureza 

sexual e o relacionamento humano em toda sua potencialidade.  
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Título: A IMPORTÂNCIA DA MIDIA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO SOBRE A 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA. 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências  

Palavras-chave: Adolescência; Educação Sexual; Mídia; Sexualidade. 

Resumo: Esta unidade didática é uma produção didático-pedagógica, direcionada aos alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Maria Muziol Jaroskievicz - Ensino 

Fundamental e Médio, do município de Faxinal – Paraná, Núcleo Regional de Educação de 

Apucarana-Pr. A adolescência é uma fase da vida rica em possibilidades, em descobertas, é um 

período de grande agitação e é quando os adolescentes manifestam curiosidade natural em 

relação à sexualidade. É importante para o desenvolvimento integral dos jovens que lhes sejam 

oferecidos espaços onde possam obter uma educação sexual segura sobre como expressar e 

vivenciar sua sexualidade, abordando-a de maneira crítica, refletindo-a a partir de um enfoque 

sociocultural e psicológico, levando em consideração a importância fundamental do diálogo que 

possibilitem discussões e debates. Os discursos veiculados pela mídia podem contribuir 

significativamente para a construção das identidades de jovens e adolescentes; e neste sentido, 

podemos afirmar que a mídia, especialmente a televisiva, é considerada como um espaço 

educativo, uma vez que produz conhecimentos a respeito da vida, do mundo que nos cerca, de 

como devemos ser ou nos comportar, do que devemos gostar. Portanto, a mídia está posta em 

nossas vidas e não podemos negar sua influência e o quanto ela educa ou não os nossos jovens. 

Desta maneira, devemos aproveitar o que está sendo posto na mídia quanto à sexualidade e 

educação sexual e aproveitarmos para levar para dentro dos muros escolares discussões e 

reflexões sobre o quanto ela exerce de influência e de que maneira a está exercendo. 
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Título: O estudo da biodiversidade vegetal através da fotografia e pesquisa digital 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Reino Plantae; Classificação vegetal; 

Evolução vegetal. 
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Resumo: O presente trabalho teve como finalidade utilizar e valorizar a realidade local dos 

estudantes, por intermédio de recursos metodológicos como a observação da natureza existente 

nas proximidades da escola, o uso da fotografia para registrar as espécies do Reino Plantae e a 

pesquisa digital como ferramenta para a construção do conhecimento científico. A utilização dos 

encaminhamentos metodológicos selecionados, possibilitaram aos estudantes do 7º ano das 

séries iniciais da Educação Básica realizarem a observação das espécies vegetais, sua 

distribuição, diversidade, ecossistemas envolvidos e demais conhecimentos pertinentes aos 

conteúdos relacionados a Biodiversidade. 
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Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Reino Plantae; Fotografia; Pesquisa 

Digital. 

Resumo: Com a presente Unidade Didática pretende-se oferecer uma sugestão metodológica 

diferenciada para o ensino da morfologia e fisiologia dos vegetais, a origem da vida e o processo 

evolutivo, a organização dos seres vivos, a sistemática e a biodiversidade vegetal e suas inter-

relações, os quais são abordados no 7º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica. Almeja-

se utilizar e valorizar a realidade local dos estudantes, por intermédio de recursos metodológicos 

como: a observação da Natureza existente nas proximidades da escola, o uso da fotografia para 

registrar as espécies do Reino Plantae e a pesquisa em laboratório de informática como 

ferramenta para a construção do conhecimento referente aos conteúdos abordados. A utilização 

de encaminhamentos metodológicos diferenciados e adequados ao contexto escolar poderá 

proporcionar aos estudantes uma aprendizagem significativa. 
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Título: PROFESSORES CONECTADOS PARA UMA COMUNICAÇÃO COMPARTILHADA E 

COLABORATIVA 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Tecnologias; Internet; Comunidades Virtuais 

Resumo: O artigo trata da importância em promover a comunicação compartilhada e colaborativa 

entre os profissionais da Educação Básica. Espera-se que com o uso do espaço virtual e das 

ferramentas da web novos caminhos sejam abertos para o diálogo, interação e publicação de 
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ideias dentro da comunidade virtual. Acredita-se que trabalhando de forma colaborativa, dentro de 

um grupo, professores possam obter melhores resultados de aprendizagem do que se atuassem 

isoladamente, visando à melhoria qualitativa da prática docente 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Professores conectados para uma comunicação compartilhada e colaborativa 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Tecnologias, Internet, Comunidades virtuais 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo promover a comunicação 

compartilhada e colaborativa entre profissionais da Educação Básica na área de Ciências. 

Espera-se que com o uso do espaço virtual e das ferramentas da web novos caminhos sejam 

abertos para o diálogo, interação e publicação de ideias dentro da comunidade virtual. Acredita-se 

que trabalhando colaborativamente, dentro de um grupo, pode-se produzir melhores resultados de 

aprendizagem do que se os participantes do grupo atuassem isoladamente 
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Título: TAXIONOMIA VEGETAL: contribuições ao ensino de Botânica para a Educação Básica, 

Séries finais. 

Tema: BIODIVERSIDADE 

Palavras-chave: Ensino de Botânica, Taxonomia, morfologia vegetal. 

Resumo: Trata-se de uma pesquisa por combinação quali-quantitativa em estudo de caso do tipo 

pesquisa-ação com 25 alunos do 7º ano de Educação Básica, no Colégio Estadual São João 

Bosco E.F.M., em Pato Branco Pr. sobre o tema Biodiversidade, tomando por base os conceitos 

fundamentantes de sistemática. O ensino de taxonomia tem por objetivo despertar no aluno o 

interesse em compreender a lógica da escrita técnica nas áreas das Ciências Biológicas, dentre 

as quais a botânica e, no presente caso, a tipologia morfologia de folhas. Nesta linha de aplicação 

pedagógica, a implementação teve início com a aplicação de um pré-teste com objetivo de 

verificar o nível de conhecimento prévio. Passo seguinte foi o de orientar aos alunos a 

investigação literária, levando-os a conhecer o “letramento” taxonômico referente ao caso em 

estudos e, objeto central, os diversos tipos de folhas da flora brasileira já identificada. Passo 

seguinte realizado deu-se por meio da técnica dos botões com a finalidade de desenvolve as 

habilidades necessárias de um observador criterioso ao analisar as diferentes características que 

ao coletar o material é de fundamental importância. Dentre os resultados, pode-se observar que a 

interação entre os estudantes foi ocorrendo espontaneamente onde todos compartilhavam aquilo 
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que tinham compreendido Ao final da implementação foi aplicado o pós-teste para verificar o 

movimento de assimilação conceitual e, por conseguinte, a eficácia da metodologia. Os resultados 

foram satisfatórios. 
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Título: Taxonomia Vegetal 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Taxonomia, Vegetal, Herbário, Morgologia, Bosque. 

Resumo: O ensino de taxonomia tem por objetivo despertar no aluno do ensino fundamental o 

interesse de conhecer os tipos de folhas. Para isso, faz-se necessário a aplicação adequada das 

metodologias juntamente com os recursos pedagógicos, tecnológicos e ambientais disponíveis 

em nosso meio, para que possam conhecer as estruturas morfológicas e seu funcionamento, as 

inter-relações entre os seres vivos vegetais e a importância destes para o meio ambiente. As 

etapas desta proposta consistem em, primeiramente, proporcionar ao aluno a investigação 

literária, levando-o a conhecer os diversos tipos de folhas da flora brasileira que já foram 

identificadas. A partir desta análise, inicia-se a pesquisa de campo, na qual será coletado o maior 

nº possível de exemplares, os quais serão separados, catalogados e arquivados, conforme as 

normas de conservação. Através destas atividades, pretende-se despertar no aluno o senso 

crítico diante das pressões do mundo, pois se espera que após participarem deste ciclo de 

pesquisa, verificação e constatação, faça-os refletir sobre as maneiras de agir, percebendo que 

podem e devem fazer escolhas baseadas em reflexões mais apurada dentro das suas áreas de 

atuação.  
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Título: Uso de Ferramentas Tecnológicas no Ensino de Ciências: uma proposta para o sistema 

genital masculino e feminino 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ciências. TICs. Sistema Genital. 

Resumo: Mais do que transmissão de conceitos, o ensino de Ciências deve ter como base o 

despertar no aluno do gosto de construir conhecimento, entendimento e cultura, instigando o 

saber científico. Por acreditar que o uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) na 

educação pode determinar novas maneiras de aprender e ensinar, contribuindo para tornar os 

alunos participantes ativos de sua própria aprendizagem, optou-se trabalhar com o conteúdo 

sistema genital do ser humano, utilizando recursos tecnológicos, como a internet, junto aos alunos 
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do 8º ano do Ensino Fundamental, período matutino do Colégio Estadual Ivanilde de Noronha de 

Arapongas/PR. No presente artigo, será apresentado um relato de experiência vivenciada, 

durante o desenvolvimento do plano de Intervenção Pedagógica. Como resultados, verificou-se 

que os alunos apresentaram um bom desempenho em relação às atividades propostas e que o 

uso de TICs podem, efetivamente, contribuir para despertar, nos alunos, o interesse e gosto pelo 

conhecimento. 
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Título: Uso de Ferramentas Tecnológicas no Ensino de Ciências: Sistema Genital Masculino e 

Feminino 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Sistema Genital; Tecnologias. 

Resumo: O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação determina 

novas maneiras de aprender e ensinar, motivar e orientar para tornar os alunos participantes 

ativos de sua própria aprendizagem. A curiosidade em relação ao próprio corpo, principalmente 

do sistema genital motiva a uma compreensão utilizando os recursos tecnológicos disponíveis na 

escola. Descrever a importância de algumas ferramentas tecnológicas como internet, imagens, 

pesquisas, sites confiáveis a fim de despertar interesse e gosto pelo conhecimento nos alunos é o 

objetivo deste trabalho de pesquisa utilizando as TICs, assim como também apontar as vantagens 

e desvantagens desses recursos. 
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Título: A GENÉTICA E A METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÂO NA REFLEXÃO SOBRE O 

PRECONCEITO RACIAL 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Raças; Genética; Metodologia da Problematização; Preconceito racial; Relações 

étnico-raciais. 

Resumo: A Lei 10.639/03, prevê a inserção dos conteúdos de História e Cultura Afro –Brasileira e 

Africana no âmbito de todo o currículo escolar visando à educação para as relações étnico-raciais 

e ao combate ao racismo e à discriminação nas escolas. O presente trabalho visa a inserção da 

Lei na disciplina de Ciências, propondo que, ao trabalhar conceitos básicos de Genética, 

promova-se uma reflexão sobre a contribuição das Ciências para o estabelecimento do racismo 

estrutural em nossa sociedade e sua contribuição para a desconstrução desse racismo, através 
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de teorias genéticas sobre a inexistência de raças biológicas. A implementação do projeto foi 

realizada num colégio da rede pública estadual, em Almirante Tamandaré, Paraná, com alunos do 

9º ano . Para sua implementação foi utilizada a Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez, visando preparar o estudante para tomar consciência de sua realidade e atuar 

intencionalmente para transformá-la. Foram analisadas as representações sociais dos alunos) a 

respeito dos grupos historicamente classificados como pertencentes a raças distintas e, 

percebendo-se a presença de estereótipos e a ideia de raças biológicas, analisou-se o problema 

sob diversos aspectos, utilizando diversas linguagens. Os estudantes foram estimulados a 

proporem soluções para a questão, utilizando-se de conteúdos de Ciências. Dentre as propostas 

estão a produção de um vídeo com entrevistas sobre raças, a confecção de cartazes com os 

motivos que comprovam a inexistência de raças biológicas na espécie humana e a divulgação de 

aspectos da História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: NATALIA APOLONIA BELINO BONFIM  

Orientador: Wanirley Pedroso Guelfi - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Biodiversidade Humana: A Ciência de ontem e de hoje na reflexão sobre o preconceito 

racial. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências;Biodiversidade Humana ; preconceito racial ; Genética ; 

étnico-racial 

Resumo: O trabalho visa a Inserção da Lei 10.639/03, propondo que, ao mesmo tempo em que 

se trabalham as definições dos conceitos básicos sobre as células e seus componentes genéticos, 

promova-se uma educação para as relações étnico-raciais através de reflexões sobre o 

preconceito racial e as contribuições das Ciências Naturais na racialização de diferentes grupos 

humanos no decorrer da história, que ainda permeiam o imaginário social no Brasil. Tais teorias 

serão comparadas aos conhecimentos atuais, que levam à desconstrução do conceito de raças 

biológicas na espécie humana podendo, portanto, contribuir para a desconstrução do preconceito. 

Para tal, será utilizada a Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, visando 

evitar a abordagem do conhecimento de forma descritiva e repetitiva e preparar o estudante para 

tomar consciência de seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo de maneira crítica. 

Espera-se com isso levar os alunos à reflexão a respeito de que forma as Ciências perceberam a 

biodiversidade humana através dos tempos, aos conhecimentos atuais que desconstroem o 

conceito de raças biologicamente bem demarcadas e supostamente inferiores/superiores umas às 

outras, promovendo através dessa reflexão e do conhecimento de contribuições africanas em 

nossa cultura, ações que possam interferir na desconstrução do preconceito racial em nossa 

comunidade escolar.  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: NORMA ROGERIA MORENO MARTINS  

Orientador: julio de mello neto - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Adolescente, esse ser em transformação. 

Tema: Tecnologias e linguagem no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade. Puberdade. Adolescência. Transformação. 

Resumo: O presente artigo aborda uma pesquisa de verificação da compreensão do adolescente 

enquanto um ser em transformação. Percebe-se ainda nos dias de hoje um grande número de 

adolescentes que não conhece seu próprio corpo, não compreende o porquê este passa por 

mudanças, bem como, não sabe como cuidar do mesmo, visando uma adolescência saudável. O 

entendimento referente ao nível de conhecimento e compreensão quanto às mudanças físicas, 

fisiológicas, psicológicas, afetivas e sexuais provenientes da puberdade antes e após um 

programa de intervenção pedagógica são apresentados de forma a contribuir para sanar ou 

amenizar dúvidas, desmistificando conceitos trazidos pelos adolescentes através da discussão, 

favorecendo a construção de um saber científico. O estudo/pesquisa apresenta ainda a reflexão 

sobre gravidez e responsabilidades com seu próprio corpo e o do outro. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, adotou-se a abordagem metodológica . Os sujeitos da pesquisa foram 35 

adolescentes do 8ª. ano do Colégio Estadual Padre José Canale da cidade de Apucarana – 

Paraná.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: NORMA ROGERIA MORENO MARTINS  

Orientador: julio de mello neto - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Adolescente, esse ser em transformação. 

Tema: Tecnologias e linguagem no ensino de Ciências 

Palavras-chave: adolescência , puberdade, hormônios, sexualidade 

Resumo: Do nascimento à morte, o corpo passa por muitas transformações. Entretanto, em 

alguns momentos essas transformações são muito expressivas. Um desses momentos é a 

adolescência, fase da vida onde ocorre um acelerado desenvolvimento fisiológico, psicológico, 

social e afetivo. Esse projeto visa promover o entendimento sobre essas transformações, 

relacionando-as com a atuação dos hormônios e ao despertar da sexualidade. A curiosidade do 

adolescente em relação a essas mudanças, a esses novos sentimentos são muito significativas e 

não podem ser ignorados pela escola, pois é nela que ele passa grande parte do seu dia, 

tornando o ambiente favorável para promover ações educativas que permitam que ele viva essa 

etapa com menos dúvida e medo, preparando-o para exercer sua sexualidade de forma 

responsável. Este trabalho oferece atividades diversas e instigantes , tais como músicas, caixa de 
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curiosidade, discussão, debates, dinâmicas, favorecendo assim, a construção de um saber 

científico .  

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: PAULO GUILHERME DOS SANTOS 

Orientador: Virginia Iara de Andrade Maistro - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CADEIA ALIMENTAR: ESTABELECENDO CONCEITOS COM ATIVIDADES LÚDICAS 

Tema: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Lúdico. Ensino aprendizagem. Cadeia alimentar. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo a aproximação dos conceitos com a ludicidade por 

meio de recursos para o ensino e aprendizagem nas aulas de Ciências. O projeto foi desenvolvido 

junto aos alunos do 6º. ano do Ensino Fundamental do período vespertino do Colégio Estadual 

Professora Nadir Mendes Montanha - Ensino Fundamental e Médio, no município de Arapongas-

Pr, no ano de 2014. A problematização consiste em quanto o lúdico pode sanar as dificuldades de 

aprendizagem do conteúdo sobre cadeia alimentar. Pesquisadores como Kishimoto, Vygotsky, 

Santos e outros, descrevem que ao brincar e jogar a criança interage mais com a vida real, 

contemplando uma forma de estabelecer aproximações significativas entre a ludicidade e o 

ensino- aprendizagem. As atividades foram elaboradas de acordo com os conteúdos pertinentes 

ao 6.º do Ensino fundamental, tais como: relações alimentares no ecossistema e componentes e 

organização do ecossistema. Concluímos que estas estratégias, quando bem planejadas, 

motivam e despertam curiosidade nos jovens, além de possibilitar momentos de interação entre 

eles e o professor.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: PAULO GUILHERME DOS SANTOS 

Orientador: Virginia Iara de Andrade Maistro - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: UMA ABORDAGEM LÚDICA NO ENSINO APRENDIZAGEM SOBRE CADEIA 

ALIMENTAR NO 6º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Cadeia alimentar; Lúdico; Ensino-aprendizagem 

Resumo: Este caderno pedagógico é uma produção didático-pedagógica, direcionado aos alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Nadir Mendes Montanha – 

Ensino Fundamental e Médio, do município de Arapongas-Pr, Núcleo Regional de Educação de 

Apucarana-Pr. Diante do vivenciado no dia-a-dia escolar o caderno apresenta estratégias que 

pretendem atender as dificuldades no ensino-aprendizagem de uma maneira prática, 

transformando as aulas mais atrativas com a nova proposta, proposta essa que parte do lúdico, 

pois foge do padrão básico de ensinar e propõe-se construir relações com a realidade através de 

jogos e brincadeiras. Muitas vezes o ensino de Ciências é oferecido no modelo convencional; 

utilizando métodos considerados tradicionais, com apego exclusivo ao quadro e livro didático. Mas 
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ao se deparar com o conteúdo na forma lúdica, o aluno o assimila de uma forma agradável, o que 

possibilita uma melhor fixação no ensino aprendizagem, isto é, seu aprendizado passa para o 

concreto. Portanto as atividades práticas foram abordadas e elaboradas de acordo com os 

conteúdos de Ciências em relação à cadeia alimentar através do lúdico, que poderão vir a se 

constituir uma maneira dos alunos aprenderem as teorias vivenciadas em sala de aula de forma 

agradável e criativa utilizando jogos e brincadeiras. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: PAULO MARTINS CAVASSIN  

Orientador: KATIA ELISA PRUS PINHO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Influência da Alimentação no Desenvolvimento do Aluno e na Aprendizagem Escolar 

Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Palavras-chave: Alimentação Saudável. Aprendizagem. Desenvolvimento Intelectual. 

Rendimento Escolar. Saúde. 

Resumo: A alimentação e a aprendizagem escolar estão diretamente ligadas ao desenvolvimento 

intelectual dos alunos. Vários fatores podem interferir no desempenho educacional de crianças e 

adolescentes, como o consumo de gorduras trans, o déficit de vitaminas e o baixo consumo de 

proteínas. O objetivo foi esclarecer através de pesquisa sobre a qualidade nutricional dos 

alimentos, a importância das vitaminas e proteínas que colaboram para o desenvolvimento 

cerebral, orientando e informando a comunidade. Através de um questionário aplicado aos alunos 

do 6º ano, do Colégio Estadual Frei Beda Maria de Itaperuçu- PR foi possível identificar os hábitos 

alimentares, o consumo de vitaminas, proteínas e de gorduras trans. Com base na pesquisa, 

foram propostas atividades pedagógicas visando instruir sobre a importância da ingestão das 

frutas, verduras e legumes para uma alimentação saudável. Também foi possível alertar sobre o 

perigo no consumo de gorduras trans. Com a implementação do projeto que envolveu os alunos e 

a comunidade escolar, com atividades didáticas: filmes, pesquisas, jogos, palestras, debates, 

buscou-se a sensibilização para uma alimentação saudável e correta que melhore a 

aprendizagem e a qualidade de vida.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: PAULO MARTINS CAVASSIN  

Orientador: KATIA ELISA PRUS PINHO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO E NA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR 

Tema: TECNOLOGIAS E LINGUAGENS NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

Palavras-chave: Saúde; Alimentação Saudável; Aprendizagem, Desenvolvimento Intelectual; 

Rendimento Escolar. 
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Resumo: Esta produção pedagógica é destinada ao 6º ano do Ensino Fundamental, na forma de 

unidade didática que tem o objetivo divulgar a influência da alimentação na aprendizagem escolar, 

melhorando sua concentração, consequentemente seu desempenho intelectual e sua vida escolar. 

Para tanto, a proposta está elaborada com atividades claras e objetivas que visam detectar o nível 

de conhecimento dos alunos sobre alimentação saudável e sua função no organismo. O aluno 

será estimulado a conhecer os rótulos dos alimentos e distinguir os alimentos saudáveis, 

verificando que alguns problemas de saúde são causados pelo consumo excessivo de 

determinados nutrientes. O desenvolvimento dos conteúdos dar-se-á através de pesquisas na 

internet, levantamento e discussões dos temas abordados, encerrando com produção e escrita de 

material para exposição na escola. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA  

Orientador: julio de mello neto - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Internet no Cotidiano dos Adolescentes: Gravidez, Sexualidade na adolescência e mídia. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Gravidez; Sexualidade na adolescência e mídia 

Resumo: Este projeto teve como objetivo facilitar aos estudantes a compreensão e a utilização de 

informações para uma vida sexual saudável com responsabilidade, utilizando a internet como 

meio de busca de sites confiáveis. Desta forma, acredita-se que os estudantes podem 

desenvolver métodos de pesquisas sobre o tema Sexualidade, pois até os dias atuais carrega-se 

tabus e preconceitos no que se refere ao diálogo entre os adolescentes, pais ou demais adultos. 

Sabemos que os meios de comunicação estão repletos de informações equivocadas que ao invés 

de sanar as dúvidas e angustias dos adolescentes em relação à sexualidade, muitas vezes 

originam interpretações errôneas por privilegiar a sensualidade e pornografia. Para alcançar tal 

objetivo, foram desenvolvidas atividades práticas, como busca ativa de informações em sites da 

internet com fundamentação cientifica, bem como, a produção de instrumentos pedagógicos pelos 

próprios estudantes para aplicação na comunidade escolar e na sua vida cotidiana. No decorrer 

deste trabalho os estudantes tiveram a oportunidade de lidar melhor com suas inseguranças e 

preconceitos em relação à sexualidade, pois tiveram acesso a sites da internet com informações 

científicas com linguagem que facilita a compreensão. O presente artigo faz parte das atividades 

do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), desenvolvido e apresentado à Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (SEED) no ano de 2014, com a finalidade de demonstrar os 

resultados dos estudos e discussões realizadas com alunos do 90 ano C do período vespertino do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rio Branco – de Rio Branco do Ivaí – PR, NRE de 

Ivaiporã – PR  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA  

Orientador: julio de mello neto - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Internet no Cotidiano dos Adolescentes: Gravidez, Sexualidade na adolescência e mídia. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Gravidez; Sexualidade na adolescência e mídia 

Resumo: Este projeto tem como objetivos facilitar aos estudantes a compreensão e a utilização 

de informações para uma vida sexual saudável e com responsabilidade. Os objetivos serão 

alcançados através de atividades práticas, como busca ativa de informações em sites da internet 

com fundamentação científica, bem como com a produção de instrumentos pedagógicos pelos 

próprios estudantes para aplicação na comunidade escolar e na sua vida pessoal. É esperado 

que no decorrer deste trabalho os estudantes lidem melhor com suas inseguranças e 

preconceitos em relação à sexualidade, muitas vezes originados a partir de interpretações 

equivocadas da própria internet. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: RENATE LERNER  

Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ensino de Ciências-Influência das mídias na alimentação e na Saúde Humana 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Saúde Humana. Alimentação. Adolescentes. Mídia. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos a partir do estudo da influência das mídias 

na alimentação e na saúde humana, numa turma do 8º ano do Colégio Estadual do Campo 

Guarani da Estratégica, de Nova Laranjeiras, Paraná. A partir do entendimento de que a 

alimentação é uma temática relevante para o Ensino de Ciências, optou-se pelo estudo e 

investigação da possível influência dos meios de comunicação nos hábitos alimentares dos 

adolescentes. A proposta teve como principal objetivo levar os alunos a refletir sobre a 

importância de uma alimentação saudável e nutritiva, visto que as crianças e os jovens vêm 

mudando significativamente e seus hábitos alimentares ao ingerirem mais alimentos 

industrializados que naturais. Buscou-se através das ações desenvolvidas proporcionar aos 

educandos a possibilidade de se posicionar criticamente em relação às informações que os 

cercam, ampliando seus conhecimentos, valorizando não só o conteúdo, mas sim, todo o contexto, 

de forma a articular o conhecimento científico com a história e a realidade dos estudantes. 
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Professor PDE: RENATE LERNER  

Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensino de Ciências-Influência das mídias na alimentação e na Saúde Humana 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Ensino de Ciências; Alimentação;Mídia; Aprendizagem 

Significativa 

Resumo: Este Trabalho tem a finalidade de contribuir e subsidiar a prática pedagógica, pois o 

conteúdo Alimentação desperta interesse em nossos alunos, quando abordado de modo 

adequado. Nesse sentido buscamos uma forma de trabalhar o tema alimentação e a influência da 

mídia, para que os alunos possam conhecer os alimentos, saber classificá-los, entender as 

possíveis doenças causadas pela ingestão inadequada de alimentos e assim contribuir com a 

saúde e o bem-estar dos adolescentes. Como forma de aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem, podemos fazer uso dos mapas conceituais. Esta proposta está baseada na Teoria 

da Aprendizagem Significativa de Ausubel, baseia-se nas Diretrizes Curriculares de Ciências do 

Estado do Paraná (DCEs) e será aplicada em uma turma do 8º Ano do Ensino Fundamental, no 

Colégio Estadual do Campo Guarani da Estratégica – E.F.M no Município de Nova Laranjeiras, 

PR. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSANA SANDRA PSZEDZIMIRSKI  

Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ensino de Ciências – Uso de agrotóxicos na cultura do fumo e seus impactos no corpo 

humano e meio ambiente 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências – Agrotóxicos - Meio Ambiente - Saúde 

Resumo: O presente artigo descreve e analisa as atividades relativas ao desenvolvimento de um 

projeto de intervenção pedagógica relacionada ao PDE (Programa de desenvolvimento 

educacional), tendo como foco a abordagem do tema: O uso de agrotóxicos, no âmbito do Ensino 

de Ciências, contemplando a realidade existente no cultivo de fumo. Os participantes da pesquisa 

foram os alunos do 8º ano do Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra – Virmond – Pr. A 

intervenção pedagógica teve como principal foco ações educativas que exploraram a criatividade 

e o lúdico dos educandos. A metodologia utilizada foi à pesquisa ação. Ao final da intervenção, foi 

possível constatar que os alunos conseguiram ter um maior entendimento acerca da questão dos 

agrotóxicos e os riscos que ocasionam à saúde humana e ao meio ambiente, contemplando a 

aprendizagem significativa, pois os educandos participaram ativamente das atividades propostas, 

realçando que a incorporação de recursos e metodologias diferenciadas favorecem o aprendizado 

no Ensino de Ciências. 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
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Professor PDE: ROSANA SANDRA PSZEDZIMIRSKI  

Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensino de Ciências – Uso de agrotóxicos na cultura do fumo e seus impactos no corpo 

humano e meio ambiente 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Agrotóxicos; Saúde; Meio ambiente;Mapa conceitual 

Resumo: Este trabalho tem como intenção contribuir e subsidiar a prática docente no Ensino de 

Ciências, tendo como foco o desenvolvimento dos conteúdos saúde, meio ambiente e agrotóxico. 

Os conteúdos selecionados são compatíveis com a realidade dos alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra, situado no município de 

Virmond-PR, onde será realizada uma intervenção pedagógica com a intenção de oportunizar 

uma aprendizagem significativa. Para contemplar essa aprendizagem, serão empregues os 

mapas conceituais, com o objetivo de tornar o processo de ensino mais dinâmico e participativo, 

fazendo com que os estudantes empreguem seus conhecimentos originários das vivências sociais 

para a compreensão dos conteúdos abordados ao longo dessa intervenção, sendo a 

aprendizagem expressa em forma de produção textual. Essa proposta encontra base nas 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008) e na Teoria da Aprendizagem 

Significativa desenvolvida por David Ausubel. Nesse sentido, ocorrerá um Ensino de Ciências 

mais instigante, mediado por atividades diversificadas, com a intencionalidade de favorecer tanto 

a participação como o entendimento e a assimilação dos conteúdos. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSANGELA JUCOSKI  

Orientador: VALENTIM DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: HORTA NA ESCOLA COMO ESPAÇO EDUCACIONAL SUSTENTÁVEL 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências.  

Palavras-chave: Horta; Escola; Sustentabilidade; Processo de Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: Busca-se apresentar a horta na escola como espaço educacional sustentável, de forma 

que permita diversas abordagens e favoreça a construção de conhecimentos relacionados à 

participação dos sujeitos, educadores e estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa. 

Reconhecendo as possibilidades e os desafios no ensino de Ciências, propõem-se práticas 

metodológicas que viabilizem a apropriação de ideias voltadas para a horta na escola, dispondo 

desta, como meio de relação entre a teoria e a prática educativa. As intervenções e ações 

contribuem para que o ensino de Ciências proporcione condições para que alunos e professores 

conheçam e compreendam a realidade em que se encontram inseridos, visando à melhora do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Professor PDE: ROSANGELA JUCOSKI  

Orientador: VALENTIM DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Horta de Canteiro 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências.  

Palavras-chave: Horta de Canteiro; Aprendizagem; Estudantes. 

Resumo: Pelo fato da horta de canteiro ser um espaço de ensino-aprendizagem, poderão ser 

abordados conceitos sobre o solo, ar, água e seres vivos, dentre outros, que são essenciais ao 

ensino de ciências. 
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Professor PDE: ROSANGELA SANTOS SACCHELLI  

Orientador: Gisele Maria de Andrade de Nobrega - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Os hormônios e suas relações com transformações físicas e psicológicas típicas da 

passagem da adolescência para a idade adulta 

Tema: A avaliação no ensino de ciências 

Palavras-chave: Adolescente; transformações hormonais; educação sexual; puberdade. 

Resumo: A ideia do projeto surgiu a partir das necessidades dos adolescentes em conhecer 

melhor as mudanças que ocorrem na puberdade, por meio da análise do seu comportamento, 

verificando as causas geradoras de tais mudanças para que possam conhecer, saber lidar e 

respeitar suas transformações hormonais. Com essa proposta sobre educação sexual 

pretendemos levantar problemas e abrir caminhos para possíveis soluções, tentando uma 

melhoria do entendimento e reflexão sobre o tema. 
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Professor PDE: ROSANGELA SANTOS SACCHELLI  

Orientador: Gisele Maria de Andrade de Nobrega - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Os hormônios e suas relações com transformações físicas e psicológicas típicas da 

passagem da adolescência para a idade adulta 

Tema: A avaliação no ensino de ciências 

Palavras-chave: Adolescente; transformações hormonais; educação sexual; puberdade. 

Resumo: A ideia do projeto surgiu a partir das necessidades dos adolescentes em conhecer 

melhor as mudanças que ocorrem na puberdade, por meio da análise do seu comportamento, 

verificando as causas geradoras de tais mudanças para que possam conhecer, saber lidar e 

respeitar suas transformações hormonais. Com essa proposta sobre educação sexual 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_cien_pdp_rosangela_jucoski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_artigo_rosangela_santos_sacchelli.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_artigo_rosangela_santos_sacchelli.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_pdp_rosangela_santos_sacchelli.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_pdp_rosangela_santos_sacchelli.pdf


pretendemos levantar problemas e abrir caminhos para possíveis soluções, tentando uma 

melhoria do entendimento e reflexão sobre o tema. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSA SHIZUE ABE  

Orientador: Lucken Bueno Lucas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Jogos didáticos: uma proposta pedagógica para a aprendizagem de ciências 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos 

Palavras-chave: Jogos Didáticos; Sequência Didática; Ensino de Ciências; Artrópodes. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação de uma sequência didática que 

objetivou investigar as contribuições dos jogos didáticos na aprendizagem de conteúdos da 

disciplina de Ciências, tendo como exemplar conceitual a temática ‘artrópodes’. Os alunos que 

participaram dessa aplicação cursam o 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da 

região norte pioneira do Paraná. Após os processos de construção e aplicação da referida 

sequência, as atividades dos discentes envolvidos mostram que os jogos, embora com a alusão 

de alguns fatores limitantes, estimularam o interesse desses educandos, levando-os à 

participação e favorecendo a aprendizagem do assunto abordado, evidenciando, por 

consequência, o papel dos jogos como recursos didáticos contributivos à aprendizagem científica.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSA SHIZUE ABE  

Orientador: Lucken Bueno Lucas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Jogos didáticos: uma proposta pedagógica para a aprendizagem de ciências 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências  

Palavras-chave: Jogo didático, sequência didática, artrópodes, aprendizagem. 

Resumo: Os jogos didáticos configuram-se como recursos atrativos e diferenciados, motivando a 

participação e interesse dos alunos, e podem contribuir para a aprendizagem dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. A aplicação dos jogos sugeridos está sistematizada 

numa sequência didática tendo o professor como mediador do conhecimento sobre o conteúdo 

artrópodes com abordagem metodológica da resolução de problemas com atividades que 

permitem saber os conhecimentos prévios, com significância e funcionalidade dos novos 

conteúdos. 
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Orientador: CLOVIS ROBERTO GURSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 

Letras de União d 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AUTOMEDICAÇÃO: UMA ABORDAGEM DIDÁTICO PEDAGÓGICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Educação; orientação; medicamentos; automedicação. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o projeto produzido para o Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE/2013, Estado do Paraná e também mostrar a 

implementação da unidade didática realizada no Colégio Estadual São Mateus tendo como 

público alvo alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A implementação vem alertar os alunos 

quanto a falta de 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSE SCHLEM WOLFF  

Orientador: CLOVIS ROBERTO GURSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 

Letras de União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AUTOMEDICAÇÃO: UMA ABORDAGEM DIDÁTICO PEDAGÓGICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: Educação; orientação; automedicação 

Resumo: Os medicamentos apresentam efeitos benéficos potenciais nos sistemas sanitários, 

pois salvam vidas, bem como a melhora da saúde. A forma mais comum de terapia em nossa 

sociedade vem do uso de medicamentos, porém grande parte desses medicamentos são 

adquiridos por automedicação. Problematiza-se a automedicação como uma atitude habitual, que 

vem passando de geração em geração entre a maioria da população, o que torna ainda mais 

difícil a tarefa de convencer as pessoas dos riscos que ela pode acarretar. Justifica-se o presente 

trabalho, em virtude da falta de conhecimento pela população referente aos riscos do mau uso de 

medicamentos. Sendo a escola um espaço apropriado para a construção dos conhecimentos, 

formação de valores, criação de bons hábitos e por possuir missão educativa complementar à 

missão da família, é de suma importância abordar o já referido tema. Objetiva-se promover 

educação e saúde junto aos estudantes do 8ª ano do Colégio Estadual São Mateus, acerca dos 

riscos inerentes à automedicação e ao uso racional de medicamentos. Serão aplicados 

questionários antes do início do projeto e após, para verificação da posse do conhecimento. Será 

proposto aos alunos a realização de pesquisas sobre a importância dos medicamentos e os riscos 

da automedicação, coleta e leitura de bulas e embalagens de medicamentos mais usados pelos 

alunos e seus familiares, também a confecção de cartazes, e folder, criação e apresentação de 

peça de teatro, contendo informações sobre riscos à saúde referente ao tema automedicação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, orientação, automedicação  
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSIANE APARECIDA SCHADECK  

Orientador: Adriana Kataoka - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Qualidade De Vida No Campo 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Campo. Ciências. Qualidade de Vida. 

Resumo: O presente artigo descreve e analisa o desenvolvimento de uma intervenção 

pedagógica abordando o tema da qualidade de vida no campo no âmbito do ensino de Ciências. 

A intervenção foi realizada com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Dr. João Ferreira Neves – Ensino Fundamental e Médio, situado no município de Goioxim – PR. A 

metodologia empregada no desenvolvimento da intervenção pedagógica foi à pesquisa-ação. Ao 

final da intervenção, foi possível identificar que a maioria dos educandos, nos seus relatos, 

percebeu a relevância do campo como espaço social, capaz de atender seus anseios, suas 

perspectivas e suas necessidades, como também apresentando um nível de qualidade de vida 

importante para o desenvolvimento humano. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSIANE APARECIDA SCHADECK  

Orientador: Adriana Kataoka - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Qualidade De Vida No Campo 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Campo;Ciências ;Qualidade De Vida. 

Resumo: A presente Unidade Didática visa abordar a questão da qualidade de vida no campo no 

ensino de Ciências .Justifica-se essa abordagem pelo fato que o campo ainda não tem sua 

importância cultural,econômica e política devidamente reconhecida pelos educandos,que ainda 

nutrem a noção de que o êxodo rural é a única forma de terem uma vida com qualidade.Os 

objetivos propostos são:Sensibilizar educandos,filhos de agricultores em relação a qualidade de 

vida que possuem no campo comparando com a cidade;problematizar a vida no campo e na 

cidade;promover um resgate da autoestima da identidade do campo por meio de um resgate 

histórico da construção da realidade socieconômico e cultural da população Goioxiense. 
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Professor PDE: ROSILENE MARIA DE MENDONCA ANTONIO  

Orientador: Juliana Moreira Prudente de Oliveira - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 

 

Título: UM ESTUDO SOBRE A DIVERSIFICAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A 

MELHORIA DA APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos 

Palavras-chave: Tecnologias; Ensino e Aprendizagem; Ensino de Ciências 

Resumo: Este trabalho resulta da implementação de um projeto de intervenção pedagógica 

inserido no contexto do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. 

No qual se objetivou analisar a implementação de uma unidade didática envolvendo os recursos 

tecnológicos disponíveis em um colégio estadual da cidade de Terra Roxa-PR. O tema enfocado 

na unidade didática foi solo e a execução ocorreu em uma turma de 6° ano na disciplina de 

ciências. A análise dos dados teve como abordagem a investigação qualitativa, realizada por meio 

de questionários aplicados antes e após o estudo, bem como atividades realizadas pelos alunos 

durante o trabalho. Os resultados demonstraram que a diversificação de recursos tecnológicos é 

extremamente positiva para chamar a atenção para o tema, propiciando melhor aprendizagem, 

sobretudo, quando se estabelece vínculo entre o conhecimento prévio dos alunos, os conceitos 

científicos e o cotidiano vivenciado. Também ficou evidente a urgente necessidade de 

investimentos em tecnologias, pois o sucateamento dos equipamentos dificulta muito o trabalho 

do professor. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: ROSILENE MARIA DE MENDONCA ANTONIO  

Orientador: Juliana Moreira Prudente de Oliveira - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A diversificação dos recursos tecnológicos para a melhoria da aprendizagem no ensino de 

Ciências 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos 

Palavras-chave: Recursos tecnológicos; Ensino e aprendizagem; Ensino de Ciências.  

Resumo: Essa unidade didática tratará das temáticas: sustentabilidade, água, ar e solo. Será 

desenvolvida com aproximadamente 30 alunos do 6° ano do Colégio Estadual Antônio Carlos 

Gomes, na Cidade de Terra Roxa – Pr. Os conteúdos serão trabalhados com o uso diversificado 

de recursos tecnológicos, buscando maiores possibilidades de aprendizagem. Para tanto, as 

atividades programadas terão como objetivo a promoção da discussão coletiva e o incentivo à 

pesquisa, para minimizar as diferenças em níveis e tempos de aprendizagem, procurando superar 

dessa forma, o constructo do aluno médio (RIOLFI et al., 2010).  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Higiene Pessoal na Adolescência 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos 

Palavras-chave: adolescência; higiene pessoal; saúde; temas transversais 

Resumo: O trabalho desenvolvido tem por objetivo, sensibilizar os alunos do 8º ano do ensino 

fundamental a manter hábitos pessoais de higiene diários. Estes hábitos irão favorecer o bem 

estar, auto estima, manutenção da saúde e prevenção de doenças.pretende-se abordar o tema 

dando ênfase ao próprio ser, considerando o ambiente em que está inserido.Os assuntos: banho 

diário, troca de roupas, limpeza das mãos, chulé, uso de desodorantes serão trabalhados usando 

leituras e análises de filmes animados, trazendo-os para a realidade dos alunos. A proposta se 

destina a uma tomada de atitude perante o assunto, onde um repensar se faz necessário.  
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Professor PDE: ROSINETE DA SILVA BRIZOLA  

Orientador: Jose Fabiano Costa Justus - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Higiene Pessoal na Adolescência 

Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos 

Palavras-chave: adolescência; higiene pessoal; saúde; temas transversais 

Resumo: O trabalho desenvolvido tem por objetivo, sensibilizar os alunos do 8º ano do ensino 

fundamental a manter hábitos pessoais de higiene diários. Estes hábitos irão favorecer o bem 

estar, auto estima, manutenção da saúde e prevenção de doenças.pretende-se abordar o tema 

dando ênfase ao próprio ser, considerando o ambiente em que está inserido.Os assuntos: banho 

diário, troca de roupas, limpeza das mãos, chulé, uso de desodorantes serão trabalhados usando 

leituras e análises de filmes animados, trazendo-os para a realidade dos alunos. A proposta se 

destina a uma tomada de atitude perante o assunto, onde um repensar se faz necessário.  
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Orientador: ANA LUCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 
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Título: OS FAZERES PEDAGÓGICOS SOBRE MATÉRIA E ENERGIA NO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Teoria; Prática; Aprendizagem; Ciências; Tecnologia. 

Resumo: Este artigo objetiva descrever os resultados das ações desenvolvidas no Colégio 

Estadual Tancredo Neves, município de São João, PR, junto aos estudantes do 9° Ano do Ensino 

Fundamental, em cumprimento da etapa final do PDE (Programa de desenvolvimento 

Educacional). Neste trabalho, primou-se por tecer considerações sobre os resultados da 

implementação da Unidade Didática na escola abordando o conteúdo Matéria e Energia. A 

Diretriz Curricular do Estado do Paraná contempla a valorização do pluralismo metodológico, 

assim os conteúdos desenvolveram-se de forma a levar o educando aprender com prazer. Ações 

dinâmicas e interativas, utilizando-se das tecnologias que fazem parte do contexto do educando a 

favor do ensino e aprendizagem, foram constantes. Nesta perspectiva, as ações fundamentadas 

teoricamente e metodologicamente nos preceitos de Lévy (1999/2000), Chassot (2004), Feltre 

(2004), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) e Crisóstimo e Kiel (2012), subsidiaram as 

reflexões e análises, dos aspectos conceituais, científicos e os encaminhamentos didático-

metodológicos que fundamentaram a transposição didática dos conteúdos. Durante as ações, o 

entrelaçar dos conhecimentos aconteceu naturalmente através de pesquisas e experimentos 

associados aos conteúdos. Logo, os resultados assinalam que a diversificação da metodologia 

propiciou a aprendizagem significativa e, tornou tênue a fragmentação dos conteúdos. Percebeu-

se, também que as ações levaram a criticidade dos alunos e a compreensão de que toda a 

matéria é feita de átomos e que seu corpo sendo matéria é constituído de átomos. Quanto a 

energia, ao estudar o átomo e seus níveis de energia, realizou-se a ligação deste conhecimento 

com tudo que existe, enfim com a matéria. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: OS FAZERES PEDAGÓGICOS SOBRE MATÉRIA E ENERGIA NO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Teoria; Prática; Aprendizagem; Ciências; Tecnologia. 

Resumo: Com o tema Matéria e Energia, a presente Unidade Didática, sob o título “Os fazeres 

pedagógicos sobre matéria e energia no 9º ano do ensino fundamental”, propõe através de 

metodologias dinâmicas a desfragmentação dos conteúdos de forma a interligar conceitos sob a 

luz de teóricos que fundamentam esta proposta. Para atingir os objetivos propostos, a aplicação 

de pré-teste buscará a sustentação para detectar pontos de maior dificuldade quanto aos 

conteúdos. No pluralismo metodológico: vídeos, jogos, construção de modelos, simuladores, 

experimentos, pesquisas, intercalam-se propiciando dinâmica que contemplem o entrelaçar do 

objeto de estudo de ciências - o conhecimento científico que resulta da investigação da natureza 

(DCE – PR, 2008, p. 40) - com a perspectiva de proporcionar ao educando, “[...] a capacidade de 
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produzir ideias e organizá-las sob a tutela da razão e da experimentação” (CARVALHO, 2006, p. 

127). Portanto, esta proposta firma-se na intenção de viabilizar um aprender com prazer, dinâmico, 

alternativo, utilizando-se das tecnologias que fazem parte do contexto do educando a favor do 

ensino e aprendizagem sobre Matéria e Energia, com qualidade.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANDRA IRES TROVO DO AMARAL  

Orientador: Carlos Eduardo Fortes Gonzalez - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Agroquímicos:uma alternativa para o ensino de ciências e sustentabilidade 

Tema: A avaliação no ensino de ciências 

Palavras-chave: : Agroquímicos; Intervenção pedagógica; Interdisciplinaridade 

Resumo: A presente Unidade Didática intitulada “Agroquímicos: Uma alternativa para o ensino de 

Ciências e sustentabilidade”é componente do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná, com o 

objetivo principal de desenvolver subsídios teóricopráticos norteadores para o trabalho com os 

agroquímicos como alternativa sustentável para o ensino de Ciências. O objetivo é despertar a 

percepção dos alunos quanto aos males produzidos por herbicidas e agrotóxicos na saúde 

humana e no meio ambiente, visando contribuir para a construção de novos conhecimentos sobre 

os processos que envolvem a química de produtos naturais junto aos alunos do 6º Ano do Ensino 

Fundamental, nas várias possibilidades de exploração do conteúdo proposto, por meio de 

explicação teórica, leitura de textos, debates, apresentação e discussões de vídeos, 

imagens,atividades orais e escritas, palestras, trabalhos em grupo e pesquisas na internet. A 

avaliação será diagnóstica, contínua, acontecendo em todos os momentos do processo de ensino 

e aprendizagem, buscando verificar o que os alunos aprenderam, se os objetivos propostos foram 

atingidos e se a intervenção foi conduzida de forma adequada. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANDRA IRES TROVO DO AMARAL  

Orientador: Carlos Eduardo Fortes Gonzalez - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Agroquímicos:uma alternativa para o ensino de ciências e sustentabilidade 

Tema: A avaliação no ensino de ciências 

Palavras-chave: Educação Científica, mediação, ensino-aprendizagem 

Resumo: A presente Unidade Didática intitulada “Agroquímicos: Uma alternativa para o ensino de 

Ciências e sustentabilidade” é componente do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná, com o 

objetivo principal de desenvolver subsídios teóricopráticos norteadores para o trabalho com os 

agroquímicos como alternativa sustentável para o ensino de Ciências. O objetivo é despertar a 
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percepção dos alunos quanto aos males produzidos por herbicidas e agrotóxicos na saúde 

humana e no meio ambiente, visando contribuir para a construção de novos conhecimentos sobre 

os processos que envolvem a química de produtos naturais junto aos alunos do 6º Ano do Ensino 

Fundamental, nas várias possibilidades de exploração do conteúdo proposto, por meio de 

explicação teórica, leitura de textos, debates, apresentação e discussões de vídeos, imagens, 

atividades orais e escritas, palestras, trabalhos em grupo e pesquisas na internet. A avaliação 

será diagnóstica, contínua, acontecendo em todos os momentos do processo de ensino e 

aprendizagem, buscando verificar o que os alunos aprenderam, se os objetivos propostos foram 

atingidos e se a intervenção foi conduzida de forma adequada. 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANDRA LIDIO SOARES  

Orientador: Barbara Grace Tobaldini - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Sexualidade: a ação da escola na formação do posicionamento dos alunos em sociedade. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade. Educação. Sociedade 

Resumo: O tema deste projeto é o estudo da sexualidade com alunos de 8º ano do Ensino 

Fundamental, uma vez que os mesmos questionam seus conhecimentos sobre sexualidade nas 

expressões visíveis da sexualidade, e nas expectativas e curiosidades expressas por eles. Com 

isso, se faz necessário investigar se o conhecimento desenvolvido nas aulas de ciências é 

suficiente para a formação dos alunos em relação à sexualidade, se a escola contribui para tornar 

a sexualidade mais clara para os alunos ou se essa é uma responsabilidade familiar e se a escola 

colabora nessa missão educativa para a formação do aluno em relação a sua sexualidade. O 

objetivo deste trabalho é sensibilizar os jovens sobre as implicações do desenvolvimento 

fisiológico para a sexualidade e investigar as concepções de sexualidade que permeiam o 

discurso e a prática dos alunos, promovendo a reflexão entre os educadores e alunos sobre os 

limites da educação sexual na escola, identificando as expectativas dos pais em relação à 

educação sexual e desenvolvendo pesquisa com os alunos do 8º ano sobre os conhecimentos 

relevantes para a formação sobre sexualidade. A estratégia de ação é desenvolver uma unidade 

temática para os alunos, onde sejam esclarecidos os pontos a serem abordados na construção de 

conhecimentos sobre a sexualidade. O trabalho será realizado a partir de dinâmicas, leituras de 

textos, exibição de vídeos, filmes e documentários,elementos de apoio na formação dos sujeitos. 

O método caracteriza-se pela problematização, buscando organizar as ações sobre problemas 

reais, que possam ser debatidas, teorizadas e sintetizadas pelos sujeitos da pesquisa. 
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Título: Sexualidade: a ação da escola na formação do posicionamento dos alunos em sociedade. 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sexualidade. Educação. Sociedade. 

Resumo: O tema deste projeto é o estudo da sexualidade com alunos de 8º ano do Ensino 

Fundamental, uma vez que os mesmos questionam seus conhecimentos sobre sexualidade nas 

expressões visíveis da sexualidade, e nas expectativas e curiosidades expressas por eles. Com 

isso, se faz necessário investigar se o conhecimento desenvolvido nas aulas de ciências é 

suficiente para a formação dos alunos em relação à sexualidade, se a escola contribui para tornar 

a sexualidade mais clara para os alunos ou se essa é uma responsabilidade familiar e se a escola 

colabora nessa missão educativa para a formação do aluno em relação a sua sexualidade. O 

objetivo deste trabalho é sensibilizar os jovens sobre as implicações do desenvolvimento 

fisiológico para a sexualidade e investigar as concepções de sexualidade que permeiam o 

discurso e a prática dos alunos, promovendo a reflexão entre os educadores e alunos sobre os 

limites da educação sexual na escola, identificando as expectativas dos pais em relação à 

educação sexual e desenvolvendo pesquisa com os alunos do 8º ano sobre os conhecimentos 

relevantes para a formação sobre sexualidade. A estratégia de ação é desenvolver uma unidade 

temática para os alunos, onde sejam esclarecidos os pontos a serem abordados na construção de 

conhecimentos sobre a sexualidade. O trabalho será realizado a partir de dinâmicas, leituras de 

textos, exibição de vídeos, filmes e documentários,elementos de apoio na formação dos sujeitos. 

O método caracteriza-se pela problematização, buscando organizar as ações sobre problemas 

reais, que possam ser debatidas, teorizadas e sintetizadas pelos sujeitos da pesquisa. 
 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANDRA MARIA MORA  

Orientador: Rodrigo de Souza Poletto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Metodologia de Ensino no estudo sobre saneamento urbano 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Metodologia no ensino de Ciências; Saneamento Urbano; Educação Ambiental; 

Resumo: O artigo fundamenta e descreve sobre-a intervenção pedagógica, onde fazemos uma 

análise das DCEs do estado do Estado do Paraná no Ensino Fundamental na disciplina de 

Ciências com o tema de Educação Ambiental, com a finalidade de fazer uma investigação sobre o 

saneamento urbano em nossa cidade com uma proposta metodológica de aprendizagem 

colaborativa utilizando equipamentos de mídia para a produção de uma reportagem, com o intuito 

de esclarecer aos alunos as formas de uso sustentável da água bem como comentar também 

sobre os processos de distribuição e tratamento da água, coleta e tratamento do esgoto além de 

uma visão histórica sobre saneamento e sua importância para a saúde.  
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Título: Aprendizagem Colaborativa Para a Promoção da Educação Ambiental em Saneamento 

Urbano 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Saneamento urbano, Educação Ambiental, Aprendizagem Colaborativa 

Resumo: Trata se de uma seqüência didática coma intenção de subsidiar professores na área de 

Educação ambiental para se trabalhar o tema Saneamento Urbano do estado do Estado do 

Paraná no Ensino Fundamental na disciplina de Ciências l, e tem por finalidade a de fazer uma 

investigação sobre o saneamento urbano em nossa cidade com uma proposta metodológica de 

aprendizagem colaborativa utilizando equipamentos de mídia para a produção de uma 

reportagem, com o intuito de esclarecer aos alunos as formas de uso sustentável da água bem 

como comentar também sobre os processos de distribuição e tratamento da água e coleta e 

tratamento do esgoto. O rigor da legislação sobre saneamento e sua importância para a saúde  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANDRA MARIA PITA SCHROEDER  

Orientador: Eneri Vieira de Souza Leite Mello - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A INDESTRUTIBILIDADE DA MATÉRIA E OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS 

POR RESÍDUOS DE ÓLEO DE FRITURA 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Resíduos de óleo de fritura. Indestrutibilidade da matéria. Impacto ambiental. 

Resumo: Este artigo descreve a implementação de uma proposta que teve como objetivo 

promover uma aprendizagem significativa, por meio de uma abordagem contextualizada no 

ensino de Ciências, mais especificamente relacionada à indestrutibilidade da matéria. Foi 

desenvolvido no Colégio Estadual Professor João Farias da Costa – EFM com alunos do 9º ano. 

As atividades proporcionaram uma reflexão crítica sobre os impactos ambientais causados por 

resíduos de óleo de fritura, bem como o descarte correto destes resíduos e a apropriação do 

princípio proposto por Lavoisier: “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se 

transforma”.Tais resíduos ao serem afastados de nossos olhares, não deixam de existir, apenas 

se transformam. As ações foram desenvolvidas, considerando aspectos essenciais para o ensino 

desta disciplina: a história da ciência, a divulgação científica e as atividades experimentais. 
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Título: A INDESTRUTIBILIDADE DA MATÉRIA E OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_cien_pdp_sandra_maria_mora.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_cien_pdp_sandra_maria_mora.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_artigo_sandra_maria_pita_schroeder.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_artigo_sandra_maria_pita_schroeder.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_cien_pdp_sandra_maria_pita_schroeder.pdf


POR RESÍDUOS DE ÓLEO DE FRITURA 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Resíduos de óleo de fritura. Indestrutibilidade da matéria. Impacto ambiental. 

Resumo: Esta Unidade Didática será implementada no Colégio Estadual Professor João Farias 

da Costa – EFM, localizado no município de Nova Cantú- PR, com alunos do 9º ano do ensino 

básico. Tem como proposta promover uma aprendizagem significativa, por meio de uma 

abordagem contextualizada no ensino de Ciências, mais especificamente relacionada à 

indestrutibilidade da matéria. Para atingir tal objetivo serão desenvolvidas oito atividades que 

permitirão aos alunos a apropriação do princípio proposto por Lavoisier: “Na natureza nada se 

perde, nada se cria, tudo se transforma”, trazendo presente os impactos ambientais causados 

pelo descarte incorreto de resíduos de óleo de fritura. Tais resíduos ao serem afastados de 

nossos olhares, não deixam de existir, apenas se transformam. As atividades serão desenvolvidas, 

considerando aspectos essenciais para o ensino desta disciplina: a história da ciência, a 

divulgação científica e as atividades experimentais, buscando alternativas para o descarte correto 

dos resíduos de óleo de fritura e sua transformação em outras substâncias, utilizando-se como 

exemplo, o sabão.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A Teoria da Aprendizagem Significativa Aplicada ao Ensino do Sistema Cardiovascular 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, Sistema 

Cardiovascular, Recursos Pedagógicos 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos durante a aplicação do projeto sobre o 

Ensino do Sistema Cardiovascular, Doenças e Prevenção, desenvolvido com os alunos do 8º ano 

A, do Colégio Estadual Rui Barbosa Ensino Fundamental, Médio e Profissional, localizado na 

região urbana de Nova Laranjeiras, Paraná. O alto índice de problemas cardiovasculares e de 

mortalidade em nosso país determinou a importância de estudar de forma mais detalhada o 

sistema cardiovascular, sua estrutura e funcionamento, bem como identificar os fatores de risco 

para os problemas cardiovasculares e algumas formas de prevenção, visando conscientizar sobre 

a importância de desenvolver hábitos saudáveis em favor de uma boa qualidade de vida e 

prevenindo doenças, de tal forma que o conhecimento adquirido possa ser transmitido também 

aos familiares e à comunidade. As atividades desenvolvidas foram pautadas na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, na utilização de recursos pedagógicos 

diversificados, visando construir uma aprendizagem de qualidade. O uso de imagens, vídeos e 

simuladores de aprendizagem foram ótimos facilitadores do processo ensino-aprendizagem, bem 

como as atividades práticas e o trabalho em equipe. A apresentação das produções para a 

comunidade escolar constituiu um momento de interação, observação, reflexão e transmissão do 

conhecimento adquirido. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANDRA SILVA BALDISSERA 

Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensino do Sistema Cardiovascular, Doençass e Prevenção 

Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sistema Cardiovascular; Aprendizagem Significativa; Mapas Conceituais; 

Recursos Pedagógicos; Prevenção 

Resumo: Este trabalho busca contribuir para que o processo ensino-aprendizagem sobre o 

Sistema Cardiovascular seja significativo e desenvolva uma consciência de prevenção às 

doenças cardiovasculares. A utilização de recursos pedagógicos variados visa organizar 

estratégias para que o conteúdo seja desenvolvido de forma prazerosa e consistente. A 

organização das atividades com diversas abordagens pedagógicas e a utilização de recursos 

variados pode facilitar o trabalho dos professores e tornar o aluno o agente principal do processo 

educacional e o professor como mediador. Nessa proposta as atividades estão norteadas pela 

Diretriz Curricular da Educação Básica de Ciências do Paraná (2008) e baseadas na teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel e nos mapas conceituais propostos por Novak, ambos 

difundidos no Brasil pelo Professor Marco Antonio Moreira do Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A presente proposta será desenvolvida com alunos do 8º 

ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa EFMP. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A dificil Mudança nos Hábitos : Um desafio a ser enfrentado pela Educação Ambiental 

para a coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos 

Tema: Avaliação no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Educação Ambiental, coleta seletiva, resíduos sólidos urbanos 

Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades realizadas no PDE, da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná – SEED-PR, edição da 2013/2014, com ênfase nos resultados da 

intervenção de Gestão Escolar que teve lugar no Colégio Estadual Porf. Percy Teixeira de Faria, 

de Rio Branco do Sul-PR, junto a alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. A linha de estudos 

adotada foi a Educação Ambiental, com foco na Coleta Seletiva voltada à conscientização da 

comunidade escolar sobre a importância da coleta e separação de resíduos sólidos urbanos, 

apontando medidas e providências que venham a auxiliar nesse processo. A questão-problema 

orientadora do estudo foi: como a Educação Ambiental pode mudar hábitos que constituem 

obstáculos ao desenvolvimento para o surgimento de uma sociedade ambientalmente 

responsável. O objetivo do estudo foi o de promover situações de aprendizagem significativa 

acerca da responsabilidade individual para o equilíbrio ambiental com base em preceitos da 
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Educação Ambiental e da Coleta Seletiva. A metodologia de trabalho compreendeu a pesquisa 

bibliográfica em fontes primárias e secundárias, necessária à fundamentação teórica do projeto de 

estudo e sua respectiva produção didático-pedagógica (PDP). Durante a implementação foi 

realizada uma pesquisa para identificar a existência de uma conscientização ambiental no aluno e 

sua família; e depois um trabalho de observação de campo uma sobre as práticas de coleta 

seletiva e destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSUs), seguido de um levantamento junto 

aos órgãos públicos nas esferas local, estadual e federal sobre a legislação vigente acerca da 

coleta e destinação dos RSUs, 
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: SANZER CRISTIANE DUARTE BUENO  

Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A dificil Mudança nos Hábitos : Um desafio a ser enfrentado pela Educação Ambiental 

para a coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos 

Tema: Avaliação no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Educação Ambiental, coleta seletiva, resíduos sólidos urbanos 

Resumo: O objetivo do estudo é promover situações de aprendizagem significativa acerca da 

responsabilidade individual para o equilíbrio ambiental com base em preceitos da Educação 

Ambiental e da Coleta Seletiva. Espera-se, com esta iniciativa, iniciar um processo de 

transformação que se realizará pela formação de cidadãos conscientes de seu papel na 

sociedade em que vivem e das responsabilidades inerentes à vida em comunidade. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O uso de temas que contemplam conteúdo da disciplina de ciências como instrumento 

para aproximação entre família e escola 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ciências;Família;Escola;Propriedades;Matéria 

Resumo: Sabe-se da importância e das contribuições das Ciências no cotidiano das pessoas. O 

distanciamento entre as ciências que acontecem nas salas de aula com o dia a dia das pessoas 

impede que esse conhecimento aconteça de forma significativa e valorizada. Diante da ausência 

da família em relação ao processo ensino aprendizagem, o presente trabalho utiliza temas que 

envolvem o conteúdo propriedades da matéria e os fatos do cotidiano familiar na busca da 

aproximação desses dois elementos tão importantes na vida dos educandos: a Escola e a Família. 

Envolveu-se alunos do nono ano do ensino fundamental, da disciplina de Ciências do Colégio 

Estadual Sapopema e os familiares responsáveis por esses alunos. Os procedimentos 
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metodológicos utilizados compreendem: uso de questionários destinados aos envolvidos para 

coleta de dados e a utilização do caderno pedagógico para subsidiar a implementação. Este é 

composto por quatro unidades com atividades que contemplam tanto o ambiente escolar como o 

extraescolar (experimentos; sugestões de leituras de textos; pesquisa; produções de frases, fotos 

e mural; explicações e discussões). Almejou-se com este trabalho o envolvimento da família no 

processo ensino aprendizagem e que a disciplina de Ciências seja significativa e valorizada, mas 

constatou-se dificuldades em estabelecer relação de comprometimento entre familiares e as 

atividades educacionais dos filhos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso de temas que contemplam as propriedades da matéria como instrumento para 

aproximação entre família e escola. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ciências; Família; Escola; Propriedades; Matéria. 

Resumo: Sabe-se da importância e das contribuições da Ciência no cotidiano das pessoas. O 

distanciamento entre a Ciência que acontece nas salas de aula com o dia a dia das pessoas 

impede que esse conhecimento aconteça de forma significativa e valorizada. Diante do 

distanciamento da família em relação ao processo ensino aprendizagem, o presente material 

utiliza temas que envolvem o conteúdo propriedades da matéria e os fatos do cotidiano familiar na 

busca da aproximação desses dois elementos tão importantes na vida dos estudantes: a Escola e 

a Família. Serão envolvidos alunos do nono ano do ensino fundamental, na disciplina de Ciências 

do Colégio Estadual Sapopema e os familiares responsáveis por esses alunos. Os procedimentos 

metodológicos utilizados compreendem: uso de questionários destinados aos envolvidos para 

coleta de dados e a utilização desse caderno pedagógico que subsidiará a implementação. Este é, 

composto por quatro unidades com atividades que contemplam tanto o ambiente escolar como o 

extraescolar (experimentos; sugestões de leituras de textos; pesquisa; produções de frases, fotos 

e mural; explicações e discussões). Espera-se com este trabalho envolver a família no processo 

ensino aprendizagem e que a disciplina de Ciências seja significativa e valorizada. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Sequência didática para o ensino de briófitas 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sequência didática: Biodiversidade: Briófitas: Aprendizagem significativa. 

Resumo: O presente artigo é a apresentação do processo de implementação, desenvolvimento e 
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análise dos resultados da “sequência didática para o ensino de briófitas” que teve como objetivo 

proporcionar uma abordagem diferenciada utilizando uma sequência didática para introduzir o 

estudo do reino vegetal a um grupo de 18 alunos do 7º ano do ensino fundamental da cidade de 

Itambaracá na região norte do Paraná. Considerando as dificuldades dos professores em ensinar 

o conteúdo de Botânica e o desinteresse dos alunos pela falta de motivação e de 

contextualização foi construída essa sequência didática para promover uma aprendizagem 

significativa sobre o reino vegetal. As principais ações metodológicas apresentadas durante a 

sequência didática foram: utilização de questionário para revelar os conhecimentos prévios dos 

alunos referente ao conteúdo, introdução ao conteúdo por meio de uma problematização, leitura 

de textos para enriquecimento dos conceitos abordados, aulas práticas, projeção de vídeo, 

produção de texto, jogos (atividade lúdica) e questionário para análise dos avanços obtidos. As 

atividades foram desenvolvidas entre os meses de março a agosto de 2014. A temática de estudo 

apresentada faz parte do conteúdo estruturante Biodiversidade das Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Ciências da Secretaria de Estado da Educação – SEED e faz parte do requisito para 

a conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, executado pelo Governo do 

Estado do Paraná. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Sequência didática para o ensino de briófitas 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Sequência didática; biodiversidade; reino vegetal; Aprendizagem significativa; 

contextualização. 

Resumo: Nos dias atuais um dos maiores desafios do professor é desenvolver um conteúdo e 

conseguir dos alunos a atenção necessária para aprender. Partindo dessa dificuldade vamos 

desenvolver essa sequência didática sobre Briófitas voltada para o 7º ano do ensino fundamental, 

de acordo com as orientações metodológicas das Diretrizes Curriculares Estaduais e pautadas na 

Teoria da Aprendizagem Significativa. Iniciaremos a sequência didática com uma problematização, 

usando os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida e a seguir serão 

desenvolvidas atividades diversificadas com imagens, observações práticas, textos, etc., sempre 

de forma contextualizada, aumentando o grau de dificuldade à medida que os alunos vão 

compreendendo a atividade anterior. Com essa sequência didática pretendemos que o processo 

de ensino e de aprendizagem se torne mais motivador, e contribua com a formação de outros 

valores necessários ao desenvolvimento dos alunos. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Sexualidade: discussão de valores, mitos e preconceitos para a formação de alunos.  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Educação Sexual; Orientação Sexual; Formação de valores. 

Resumo: A implementação do projeto ocorreu dentro da normalidade, com algumas dificuldades 

no desenvolvimento das pesquisas, principalmente no uso do laboratório de informática, em que 

os alunos visitavam outros sites, deixando de lado o conteúdo proposto. Mesmo assim o projeto 

foi de grande valia, por possibilitar um questionamento relevante aos conhecimentos proposto. O 

tema sexualidade é muito abrangente, e assim, foi trabalhado de maneira simples desmistificando 

os mitos e preconceitos, mediante as ações organizadas, visando assim a melhoria da educação 

e da formação dos alunos.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Sexualidade: discussão de valores, mitos e preconceitos para a formação de alunos.  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências. 

Palavras-chave: Educação Sexual; Orientação Sexual; Formação de valores. 

Resumo: Este projeto tem como tema a discussão de mitos e preconceitos que envolvem a 

educação sexual no ensino fundamental. O problema de pesquisa investiga que valores, 

conceitos e preconceitos ligados à educação sexual influenciam na formação integral dos alunos 

do 8º ano. O estudo fundamenta-se teoricamente na comparação entre a educação sexual e a 

orientação sexual, sendo esta indicada como tema transversal nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. A implementação do projeto será realizada por meio de uma pesquisa qualitativa 

caracterizada como pesquisa-ação e desenvolvida em ações organizadas, visando a melhoria da 

educação e da formação dos alunos. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: ASTRONOMIA: O LÚDICO COMO FORMA DE DESVENDAR OS SEGREDOS DO 

SISTEMA SOLAR E DO UNIVERSO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Astronomia; Ciências Naturais; Aprendizagem 

Resumo: Esta pesquisa visou inserir o lúdico como prática pedagógica no ensino de Ciências, 

estimulando a interação do aluno com o mundo que o cerca. Assim, objetivou-se aplicar uma 
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intervenção pedagógica que possibilitasse a inserção do lúdico no Ensino Fundamental de 

Ciências, avaliando sua eficiência quando aplicada no ensino de Astronomia. O público alvo foi 

uma turma de 6° ano, vespertino, com 25 alunos, do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva do 

município de Foz do Iguaçu, Paraná, tendo a intervenção pedagógica duração total de 40 horas 

aulas. Inicialmente foi aplicado um pré-teste onde avaliou-se os conhecimentos prévios dos 

educandos relacionados à Astronomia. Em seguida, contemplando o conteúdo estruturante 

Astronomia da disciplina de Ciências foram abordados os conteúdos básicos: universo, sistema 

solar, movimentos terrestres, movimentos celestes e astros. A transposição pedagógica foi 

realizada através de aulas expositivas, leitura de textos informativos, pesquisas na internet, 

utilização de vídeos, visita ao Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, atividades lúdicas e 

práticas. Ao final da intervenção foi aplicado um pós-teste para avaliar-se a eficiência da 

intervenção pedagógica. Verificou-se um percentual de acerto de 27% no pré-teste comparado 

com 69% no pós-teste, indicando que houve assimilação do novo conhecimento. Conclui-se que a 

intervenção realizada possibilitou a reflexão e aprendizado efetivo dos alunos envolvidos a 

respeito da Astronomia. Essa intervenção possibilitou trabalhar a astronomia indígena, 

contemplando assim a lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que torna obrigatório esse estudo 

nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados do Brasil. 
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Título: ASTRONOMIA: O LÚDICO COMO FORMA DE DESVENDAR OS SEGREDOS DO 

SISTEMA SOLAR E DO UNIVERSO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Astronomia; Ciências; Lúdico 

Resumo: O ensino da astronomia nas aulas de Ciências necessita de práticas diferenciadas, pois 

este é um conteúdo essencial para os alunos. Nesta produção didático-pedagógica, propomos 

diferentes atividades teóricas e principalmente atividades lúdicas, tais como: caça palavras, bingo 

astronômico, jogo das três pistas; e propomos também atividades experimentais, como Modelo do 

Sistema Solar em escala de tamanho e em escala de distância, Relógio de Sol e Modelo Terra e 

Lua em escala de tamanho. Será estimulado também a leitura de textos e a discussão de vídeos 

sobre o tema e está programado uma visita a um Polo Astronômico como forma de aproximar a 

Astronomia ao cotidiano dos alunos. Esta metodologia diversificada e lúdica, visa permitir uma 

melhor compreensão da temática da Astronomia por parte dos alunos do 6o Ano do Colégio 

Estadual Ayrton Senna da Silva, que geralmente apresenta aproximadamente 30 alunos, devendo 

ser realizado no primeiro semestre de 2014 (1º ou 2º bimestre), com duração 40 aulas de 

intervenção. A temática da presente proposta será abordada no conteúdo estruturante Astronomia, 

dentro dos conteúdos básicos referentes ao Universo e Sistema Solar, das DCEs do 6º Ano. A 

eficiência da abordagem adotada será avaliada a partir da aplicação de um pré-teste e um pós-

teste nos alunos, também prevista na proposta, contendo 10 perguntas referentes aos principais 

conteúdos ministrados ao longo da intervenção. Permitindo assim, avaliar o aprendizado dos 

alunos ao longo do processo. 
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Título: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: COMO O MUNDO VIRTUAL PODE CONTRIBUIR 

POSITIVAMENTE PARA ORIENTAR JOVENS SOBRE OS PERIGOS DA GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências. 

Palavras-chave: Tecnologia da informação; Adolescência; Gravidez; Prevenção. 

Resumo: A tecnologia tem papel importante no cotidiano, considerada ferramenta necessária de 

acesso ao conhecimento. Bem utilizada, produz efeitos positivos na vida das pessoas e no 

processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais atraente, divertido e participativo para o aluno, 

que se sente inserido no processo de construção do conhecimento e sua produção é o resultado 

do trabalho orientado pelo professor. O objetivo da pesquisa foi de utilizar-se das novas 

tecnologias de informação para orientação sobre a problemática da gravidez na adolescência. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, com procedimentos técnicos de 

uma pesquisa-ação, conduzido por um roteiro de questões direcionadas, com análise descritiva, 

para caracterização do público e análise de conteúdo sobre tecnologia e gravidez na adolescência, 

realizado na escola Estadual Interventor Manoel Ribas. Fizeram parte da pesquisa 23 alunos 

8ºano “B”. Os resultados apontaram para que a escola busque demonstrar possíveis estratégias 

de compreensão e aprofundamento do saber, com a ajuda das tecnologias. Cabe aos educadores 

aproximar essas ferramentas a fim de verificar qual a eficiência dessa associação na formação 

dos alunos, inserindo novos conhecimentos, para interação e informação sobre a problemática da 

gravidez na adolescência. Possibilitando produções e incentivos da pesquisa científica uso 

computadores para construção de trabalhos com software, voltadas à orientação e prevenção das 

DSTs e gravidez precoce, conduzindo a reflexões.  
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Título: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: A CONTRIBUIÇÃO DO MUNDO VIRTUAL NA 

ORIENTAÇÃO DE JOVENS SOBRE A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências. 

Palavras-chave: adolescência;gravidez;tecnologia 

Resumo: A tecnologia tem papel importante em nosso cotidiano, considerada ferramenta 

necessária de acesso ao conhecimento. Bem utilizada, produz efeitos positivos na vida das 

pessoas e no processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais atraente, divertido e participativo 
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para o aluno, que sente-se inserido no processo de construção do conhecimento, sendo os 

recursos tecnológicos multifuncionais meios de interação, comunicação, socialização, 

individualizados ou não para cada instrumento. Por meio das novas tecnologias é possível 

despertar a curiosidade, a materialização de imagens que auxiliarão na educação no sentido de 

apresentar ao aluno como o mundo é na realidade. A escola, enquanto instituição social é 

convocada a atender de modo satisfatório as exigências da modernidade, estar presente nesse 

cenário. Deve ser um local de formação e de aproximação do aluno com as novas tecnologias. 

Cabe aos educadores aproximar essas ferramentas a fim de verificar qual a eficiência dessa 

associação na formação dos alunos, inserindo novos conhecimentos, para interação e informação 

sobre a problemática da gravidez na adolescência, possibilitando produções e incentivos da 

pesquisa científica, uso computadores, para construção de trabalhos com software, voltadas à 

orientação e prevenção, conduzindo a reflexões. Este trabalho direciona-se para uma pesquisa 

qualitativa, descritiva e exploratória, com procedimentos técnicos de uma pesquisa-ação, 

conduzido por um roteiro de questões direcionadas, com análise descritiva, para caracterização 

do público e análise de conteúdo. Através desse trabalho não pretende-se somente ensinar a 

utilizar as novas tecnologias, mas, proporcionar integração entre tecnologia, educação e 

cidadania , na busca constante da transformação social.  
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Título: PLANTAS MEDICINAIS: VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO 

POPULAR ASSOCIADO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no ensino de ciencias 

Palavras-chave: Plantas medicinais; Chás; Saúde; Intervenção pedagógica; 

Resumo: Este artigo é resultado da intervenção pedagógica realizada com os alunos do 7°ano do 

Ensino Fundamental na Escola Estadual Rui Barbosa, localizada na zona urbana do município de 

Mamborê, estado do Paraná. O trabalho foi desenvolvido durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – 2013/2014 e sua proposta respeita as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Ciências. Através deste trabalho pedagógico 

buscou-se promover um resgate cultural associado à aquisição de conhecimento cientifico, bem 

como, o incentivo a qualidade de vida dos educandos e seus familiares, por meio de diferentes 

atividades individuais e coletivas sobre o uso saudável e seguro de Plantas Medicinais, 

estimulando-os a utilizá-las em seu cotidiano, quando possível, para o tratamento e cura de seus 

males. Tal ação, justificou-se no fato de que atualmente percebe-se a diminuição considerável de 

tais hábitos, principalmente em regiões mais urbanizadas. Isto faz com que a tradição e a cultura 

popular dos seus antepassados fiquem de lado em detrimento da valorização dos medicamentos 

alopáticos comercializados hoje nas farmácias. A escola é um espaço de encontro entre o 

conhecimento do cotidiano trazido pelos alunos para serem socializados e o conhecimento 

científico historicamente construído e sistematizado e, ao mesmo tempo, é um dos principais 

locais onde as relações interpessoais acontecem. Deste modo, o diálogo e as atividades 

realizadas em sala de aula reforçam a importância de resgatar este conhecimento milenar e 
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valorizá-lo também no ambiente escolar para que possa ser mais bem usufruído e disseminado 

no contexto social do educando. 
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Título: PLANTAS MEDICINAIS: VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO 

POPULAR ASSOCIADO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Tema: Encaminhamentos Metodológicos no ensino de ciencias 

Palavras-chave: plantas medicinais; fitoterapia; chás; saúde  

Resumo: As plantas medicinais, representam um dos recursos mais antigos utilizados pelo 

homem tanto na alimentação quanto no tratamento de suas enfermidades, principalmente na 

forma de chás. Todavia, atualmente percebe-se uma diminuição considerável de tais hábitos, 

principalmente em regiões mais urbanizadas. Isto faz com que a tradição e a cultura popular dos 

seus antepassados fiquem de lado em detrimento da valorização dos remédios sintéticos 

comercializados hoje nas farmácias. Somado a isto, vemos atualmente que os educandos 

possuem hábitos pouco favoráveis a sua saúde. Diante do exposto, o presente trabalho pretende 

promover um resgate cultural associado a aquisição de conhecimento cientifico, bem como o 

incentivo a valorização da qualidade de vida dos educandos e seus familiares, através de 

diferentes atividades individuais e coletivas sobre uso de Plantas Medicinais de forma saudável e 

segura, estimulando-os para delas fazer uso em seu cotidiano no tratamento e cura de seus 

males. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Ações educativas e mobilizadoras para conscientização ambiental. 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Práticas Pedagógicas; Ações Educativas e Mobilizadoras; 

Conscientização Ambiental  

Resumo: A interferência dos educadores, educandos e do próprio cotidiano reflete no meio 

ambiente e na qualidade de vida de cada um e coletivamente, fazendo com que a adoção de 

novas práticas, em um processo de interação e comprometimento, entre escola e comunidade, 

torne-se agente de transformação e percepção do meio ambiente com uma melhor qualidade de 
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vida. Assim, de forma a construir aprendizagens significativas, o questionamento se voltou para o 

estudo e produção de recursos didáticos para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental como 

possibilidade aos alunos na construção de aprendizagens significativas para a conscientização 

em relação às ações para a redução dos danos causados ao meio ambiente, tornando-se agentes 

de transformação junto à sua comunidade. Como meio de solução da problemática, este estudo 

teve como objetivo investigar possíveis produções de recursos didáticos para o ensino de 

Ciências, levando alunos e comunidade a uma maior conscientização em relação a ações para a 

redução dos danos causados ao meio ambiente. Como metodologia, utilizou-se a abordagem 

qualitativa, direcionada para pesquisa-ação participativa, a participação efetiva do aluno como 

sujeito ativo para a construção dos conhecimentos sobre meio ambiente, envolvendo a realidade 

distante a partir da realidade circundante. Conclui-se que, os projetos quando desenvolvidos em 

um processo multidisciplinar podem propiciar ações de cidadania compartilhadas com ações 

práticas de envolvimento da escola com a comunidade mediata, despertando deste modo o senso 

crítico, a cidadania, a busca de valores, a ética e o trabalho cooperativo em prol de medidas que 

visem tratar com cuidado o meio ambiente. 
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Título: Ações educativas e mobilizadoras para conscientização ambiental. 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Práticas Pedagogicas; ações educativas e mobilizadoras 

Resumo: A interferência dos educadores, educandos, e do próprio cotidiano reflete no meio 

ambiente e na qualidade de vida de cada um e coletivamente, fazendo com que a adoção de 

novas práticas, em um processo de interação e comprometimento, entre escola e comunidade, 

torna-se agente de transformação e percepção do meio ambiente com uma melhor qualidade de 

vida. Assim, de forma a construírem-se aprendizagens significativas, compreensão de conteúdos, 

procedimentos e valores necessários para a colaboração ambiental como resultado de 

preparação do meio ambiente e qualidade de vida exige a construção coletiva de novos 

conhecimentos. Neste sentido questiona-se: o estudo e produção de recursos didáticos para o 

ensino de Ciências no Ensino Fundamental possibilitam aos alunos a construção de 

aprendizagens significativas para a conscientização em relação a ações para a redução dos 

danos causados ao meio ambiente, tornando-se agentes de transformação junto à comunidade 

em que se encontram inseridos? Como meio de solução da problemática levantada, o presente 

estudo sobre ações educativas e mobilizadoras para conscientização ambiental tem como 

objetivo investigar possíveis produções de recursos didáticos para o ensino de Ciências, levando 

alunos e comunidade a uma maior conscientização em relação a ações para a redução dos danos 

causados ao meio ambiente. Como metodologia indica-se a abordagem qualitativa, direcionada 

para pesquisa-ação participativa, significando, portanto, a participação efetiva do aluno como 

sujeito ativo para a construção dos conhecimentos sobre meio ambiente, envolvendo a realidade 

distante a partir da realidade circundante.  
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Título: Lixo e consumo: abordagem e contextualização sobre o lixo e consumo na disciplina de 

Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental.  

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Consumo responsável; Lixo; Coleta seletiva. 

Resumo: A sustentabilidade do Planeta é necessária para que os recursos naturais não se 

esgotem. Para tanto , há a necessidade de uma sensibilização para que o consumo seja 

responsável . Neste projeto de intervenção pedagógica serão desenvolvidas atividades de 

sensibilização sobre o lixo , reciclagem e consumo responsável . Estas atividades serão 

realizadas durante o primeiro semestre de 2014 , de forma contextualizada e não se 

desconectando dos conteúdos básicos da disciplina . O objetivo geral deste trabalho é levar o 

educando a adquirir informações técnicas e científicas a respeito do lixo e reciclagem , levando-o 

ao conhecimento científico para saber o porquê da responsabilidade do consumo e importância 

da separação , coleta seletiva , reutilização e reciclagem . 
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Título: Lixo e consumo: abordagem e contextualização sobre o lixo e consumo na disciplina de 

Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: CONSUMO RESPONSÁVEL; SENSIBILIZAÇÃO; LIXO; COLETA SELETIVA 

Resumo: A sustentabilidade do Planeta é necessária para que os recursos naturais não se 

esgotem. Para tanto, há a necessidade de uma sensibilização para que o consumo seja 

responsável. Neste projeto de intervenção pedagógica serão desenvolvidas atividades de 

sensibilização sobre o lixo, reciclagem e consumo responsável. Estas atividades serão realizadas 

durante o primeiro semestre de 2014, de forma contextualizada e não se desconectando dos 

conteúdos básicos da disciplina. O objetivo geral deste trabalho é levar o educando a adquirir 

informações técnicas e científicas a respeito do lixo e reciclagem, levando-o ao conhecimento 

científico para saber o porquê da responsabilidade do consumo e importância da separação, 

coleta seletiva, sua reutilização e reciclagem. 
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Título: SEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E 

DINÂMICAS 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Dinâmicas; Gravidez. 

Resumo: A adolescência é um período caracterizado por mudanças no corpo, no estado 

emocional, nas relações familiares e sociais. Etapa em que se inicia a construção da identidade 

do adolescente, onde ocorre uma transformação biopsicossocial e também de atitudes, frente às 

influências do meio social. Nessa fase ele começa a expressar sua sexualidade de diversas 

maneiras, é, naturalmente, um período de dúvidas, incertezas e descobertas, sendo necessário 

que os jovens tenham uma imagem positiva da sexualidade e do sexo, incluindo-a nos seus 

projetos de vida, oportunizando a melhoria da autoestima. O presente artigo fundamenta-se na 

apresentação dos resultados obtidos após implementação do Projeto de Intervenção Didático 

Pedagógica, realizada junto a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede 

pública estadual do município de Apucarana, Paraná. O principal objetivo deste trabalho foi 

oportunizar ao aluno a compreensão das mudanças que ocorrem em seu corpo, a fim de que se 

apropriassem das informações tais como: métodos contraceptivos associados à prevenção de 

gravidez precoce e IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), considerando os valores 

socioculturais e a sexualidade como parte do desenvolvimento humano. Para isso foram utilizadas 

estratégias de ação com diferentes enfoques, direcionadas aos assuntos que remetem à 

sexualidade por meio de dinâmicas, favorecendo assim o desenvolvimento deste conteúdo dentro 

do processo ensino aprendizagem. Diante das atividades propostas constatou-se que houve 

grande participação e interesse por parte dos alunos. Resultados positivos foram percebidos com 

relação ao comportamento e mudança de opiniões, explicitando a importância do projeto com 

abordagem de temas relacionados a sexualidade no ambiente 
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Título: ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA ABORDAGEM DE CONCEITOS SOBRE SEXUALIDADE 

E FORMAÇÃO DE VALORES 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências 

Palavras-chave: Sexualidade; Valores Sociais; Diversidade Sexual. 

Resumo: A sexualidade apresenta-se como um dos temas mais inquietantes do universo dos 

jovens e precisa ser tratada não somente no âmbito biológico, fisiológico e anatômico. Está 

associada ao desenvolvimento holístico do indivíduo fazendo parte da sua vivência e compondo 

sua personalidade. O presente artigo tem o objetivo apresentar uma discussão teórica sobre os 

principais temas que remetem à compreensão de assuntos relacionados à sexualidade no 

ambiente escolar. Fornecer subsídios aos professores para que a temática possa ser inserida no 
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ambiente escolar, fundamentada em uma metodologia diferenciada, promovendo uma interação 

crítica e reflexiva das situações vivenciadas no cotidiano de nossos alunos, bem como questões 

que favoreçam discussões e reflexões sobre diversidade sexual, preconceitos e tabus que 

envolvem a sexualidade. Fica evidente a necessidade de abordagem do tema sexualidade na 

escola. É preciso ter em mente que o desafio de se falar sobre sexualidade no ambiente escolar é 

de todos aqueles que estão envolvidos no processo de educação.  
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Título: UTILIZAÇÃO DO JARDIM ZOOBOTÂNICO DE TOLEDO – “PARQUE DAS AVES” – 

COMO ÁREA DE TRILHAS INTERPRETATIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Trilhas interpretativas; Ensino de ciências; Aula de campo 

Resumo: O presente artigo relata sobre o uso de trilhas interpretativas no ensino de ciências. A 

utilização de espaços externos a sala de aula propicia ao professor trabalhar na perspectiva de 

desenvolver a observação e a investigação, ambos necessários para entender os conteúdos de 

ciências. As atividades desenvolvidas foram planejadas para propiciar ao estudante participar 

inteiramente das atividades de investigação. O ensino de ciências por investigação, quando 

trabalhado na proposição de construir conhecimento, propícia ao educando desenvolver este 

conhecimento com aproximação do trabalho científico, porém, o educador deve direcionar a 

prática pedagógica de forma a instigar o educando a pesquisa e por consequência a 

aprendizagem. Para este trabalho foi desenvolvida atividades com aulas a campo para 46 alunos 

de sétimo ano do ensino fundamental da Escola Estadual Senador Attílio Fontana. As saídas de 

campo, local das Trilhas Interpretativas para o ensino de Ciências, foram desenvolvidas no Jardim 

Zoobotânico de Toledo – “Parque das Aves” e na praça dos Ipês. Observações durante a 

implementação do projeto indicam que a possibilidade de visitar um espaço natural ou modificado 

pelo homem, propiciou aos alunos vivenciar os conteúdos teóricos trabalhados em sala, e que 

estes demonstraram motivação e muito interesse para as aulas de ciências, que atreladas a 

atividades problematizadoras e relacionadas aos conteúdos teóricos propiciaram uma 

aprendizagem significativa ao educando. As aulas de ciências realizadas em ambientes naturais 

quando comparadas às aulas expositivas tradicionais, diferenciam-se no sentido de permitirem 

aos estudantes integrarem os tipos de conhecimento, científico e senso comum, necessários para 

uma aprendizagem significativa na formação do cidadão. 
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Título: UTILIZAÇÃO DO JARDIM ZOOBOTÂNICO DE TOLEDO – “PARQUE DAS AVES”- 

COMO ÁREA DE TRILHAS INTERPRETATIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: TRILHAS INTERPRETATIVAS, AULAS DE CAMPO, ENSINO DE CIÊNCIAS, 

REALIDADE AMBIENTAL. 

Resumo: Esta Unidade Didática esta sendo desenvolvida para auxiliar no ensino dos conteúdos 

seres vivos, e será desenvolvida junto a 30 alunos do 7° Ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Senador Attilio Fontana. Este Colégio foi escolhido para a execução do projeto por não 

dispor de áreas verdes, fator que dificulta o ensino do conteúdo seres vivos. Para desenvolver o 

trabalho o local escolhido para as aulas de campo foi o Jardim Zoobotânico de Toledo – Parque 

das Aves. Durante o desenvolvimento dos conteúdos os alunos serão instigados a pesquisar 

sobre os grupos de animais anfíbios, répteis, aves, peixes e mamíferos, através de 

questionamentos problematizadores, assim espera-se despertar o interesse pelas atividades de 

observação e investigação da natureza. Como aula de campo os educandos farão duas visitas 

técnicas visando à observação, registro fotográfico e anotações dos animais encontrados. No 

retorno ao colégio deverão aprofundar o conhecimento realizando pesquisas bibliográficas, 

classificação dos diferentes animais estudados, montagem de painéis com fotos e informações 

dos animais e, finalmente, realizarão uma exposição destes painéis no hall do Colégio. Assim, o 

foco principal deste trabalho é aproximar o conteúdo didático da realidade do educando, 

facilitando a aprendizagem dos conteúdos. 
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Título: Descobrindo o mundo da Botânica. 

Tema: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS COM ÊNFASE NA 

BOTÂNICA 

Palavras-chave: Intervenção Pedagógica. Aprendizagem Significativa. Botânica. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do Projeto intitulado Aprendizagem Significativa no 

Ensino de Ciências, inserido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná. Nota-se que a maior parte dos alunos do Ensino Fundamental 

(7º ano), apresenta falta de interesse por determinados conteúdos de Botânica, da disciplina de 

Ciências. Este projeto possui como primeira etapa uma investigação bibliográfica sobre os 

fundamentos da teoria da aprendizagem significativa e sua relação com o ensino de Ciências e, 

na sequência, a compreensão dessa falta de interesse dos alunos. Para tanto, foi organizada uma 
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proposta de intervenção partindo da educação não formal, com atividades diversificadas como: 

exercícios em sala, aulas práticas, saída de campo e outros, buscando aguçar o interesse e o 

gosto pelo conteúdo. A terceira etapa foi a implementação do Projeto na Escola, que teve como 

público alvo alunos do 7º ano, do Colégio Estadual \"Prof. Leandro Manoel da Costa”, Ensino 

Fundamental e Médio, que desenvolveu o conteúdo do Reino Plantae: Gimnospermas e 

Angiospermas, já existentes no município. Esse trabalho resultou na melhoria efetiva da 

compreensão do conteúdo de Botânica e verificou-se mais interesse dos estudantes pelo objeto 

ensinado e notoriamente houve uma aprendizagem significativa. 
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Título: Descobrindo o mundo da Botânica 

Tema: Aprendizagem Significativa no Ensino de Ciências  

Palavras-chave: Plantas; Intervenção Pedagógica; Aprendizagem Significativa 

Resumo: Aprendizagem Significativa no Ensino de Ciências. A maior parte dos alunos do Ensino 

Fundamental (7º ano) apresenta falta de interesse por determinados conteúdos de Botânica na 

disciplina de Ciências. Diante dessa problemática, o professor pode intervir pedagogicamente 

proporcionando aulas diferenciadas e atrativas, que torne esse aprendizado significativo para o 

aluno. Este projeto pretende, em primeira instância, investigar os fundamentos da teoria da 

aprendizagem e sua relação com o ensino de Ciências e, na sequência, compreender essa falta 

de interesse dos alunos, organizando uma proposta de intervenção partindo da educação não 

formal, com atividades diversificadas como: exercícios em sala, aulas práticas, saída de campo e 

outros, buscando aguçar o interesse e o gosto pelo conteúdo. O projeto destina-se aos alunos do 

7º ano, do Colégio Estadual \"Prof. Leandro Manoel da Costa\", Ensino Fundamental e Médio, 

município de Piraí do Sul, no ano de 2014. Para esta proposta, será realizada uma pesquisa 

bibliográfica, sobre o Reino Plantae: Gimnospermas e Angiospermas, bem como, estudos já 

desenvolvidos sobre este, no município. Espera-se, como resultado, a participação efetiva dos 

alunos, levando-os à compreensão do conteúdo e que a aprendizagem seja significativa.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: DESPERTANDO PARA O APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: cisterna; água da chuva; desperdício 
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Resumo: Este artigo refere-se ao projeto “Despertando para o aproveitamento da água de chuva” 

produzido para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2013, do Estado do Paraná 

que ocorreu no Colégio Estadual Duque de Caxias para os alunos do 6º Ano A do Ensino 

Fundamental, no município de São Mateus do Sul, PR. A demonstração prática do referido projeto 

foi realizada através de um relato de implementação de um sistema de captação de águas de 

chuva. A implementação visou promover reflexão e possível mudança de atitudes em relação ao 

desperdício de água potável, através da implantação de um sistema de captação de água das 

chuvas para aproveitamento na limpeza do Colégio Estadual Duque de Caxias. O início da 

implementação deu-se através da exposição da disponibilidade da água no planeta, gráficos e 

procedimentos ligados a água e também à realização de atividades diversificadas como coleta de 

informações através de observações, produção de maquetes, produção de história em quadrinhos. 

A discussão e análise dos temas foram fatores importantes para a elaboração de textos e 

relatórios. A sistematização do trabalho deu- se com o início da implantação de uma cisterna a fim 

de reduzir o consumo de água potável, substituindo desta forma, a água tratada, pela água 

captada pela cisterna.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: DESPERTANDO PARA O APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA 

Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de ciências 

Palavras-chave: cisternas; água da chuva; desperdício; uso sustentável 

Resumo: O desperdício de água aumenta dia a dia e poderá trazer sérios problemas à 

humanidade, por isso, economizar água torna-se mais que necessário para preservação da vida. 

Porém, observamos que economizar água não é uma preocupação de todas as pessoas. Um dos 

maiores desafios para a humanidade é encontrar alternativas de uso sustentável da água. Esta 

situação é desafiadora, por isso é preciso desenvolver ações que venham contribuir para reflexão 

e possíveis mudanças de atitudes para que se possa estabelecer novos hábitos em relação à 

utilização deste tão precioso bem . A água da chuva poderia ser aproveitada de diversas formas e 

uma delas seria sua captação direta através de um sistema de calhas vindas do telhado para ser 

usada posteriormente no processo de limpeza em geral. Com a instalação da cisterna, espera-se 

que os alunos tenham agregado elementos capazes de desenvolver uma nova visão sobre a 

questão ambiental, contribuindo assim para a formação de uma sociedade sustentável. Portanto a 

aplicação do projeto “Despertando Para o Aproveitamento da Água de Chuva” faz-se importante e 

necessário, pois possibilitará a construção de um sistema de captação da água da chuva, o que 

proporcionará impacto e questionamentos por parte dos alunos e poderá atentar para seu uso 

racional como forma de garantir nossa fonte de sobrevivência. 
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Professor PDE: TANIA MARA CABRAL 

Orientador: Awdry Feisser Miquelin - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ESSENCIAL É INVISÍVEL AOS OLHOS: A VISITA DO PEQUENO PRÍNCIPE EM UMA 

AULA DE CIÊNCIAS 

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ensino de ciências; Literatura; Relação interdisciplinar; Formação de leitores; 

Pequeno Príncipe. 

Resumo: Este trabalho teve por finalidade investigar possibilidades para o ensino de ciências, 

contextualizado pela literatura para potencializar o processo de ensino- aprendizagem. Para tanto, 

optamos em problematizar a obra O pequeno príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-

Exupéry, com um grupo de estudantes do 6° ao 9° ano, numa tentativa de aliar o interesse pela 

leitura com o ensino-aprendizagem em ciências. Trabalhamos com a integração de conceitos 

científicos e relações literárias, criando relações didático-metodológicas conceituais e contextuais. 

Realizamos a leitura do livro na íntegra, fazendo entrelaçamentos com alguns conhecimentos 

científicos, pertinentes com a história e inerentes ao currículo escolar. Como resultado, os 

estudantes escreveram cartas ao autor, contando como se dera a “visita” do Pequeno Príncipe. 

Com a análise destas cartas, observamos que conceitos científicos trabalhados foram enaltecidos 

e apropriados satisfatoriamente pelos estudantes 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título:  O ESSENCIAL É INVISÍVEL AOS OLHOS: A VISITA DO PEQUENO PRÍNCIPE EM UMA 

AULA DE CIÊNCIAS 

Tema:  Tecnologias e linguagens no ensino de ciências 

Palavras-chave: Ensino de ciências; Literatura; Relação interdisciplinar; Formação de leitores; 

Pequeno Príncipe. 

Resumo:  Este trabalho teve por finalidade investigar possibilidades para o ensino de ciências, 

contextualizado pela literatura para potencializar o processo de ensino- aprendizagem. Para tanto, 

optamos em problematizar a obra O pequeno príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-

Exupéry, com um grupo de estudantes do 6° ao 9° ano, numa tentativa de aliar o interesse pela 

leitura com o ensino-aprendizagem em ciências. Trabalhamos com a integração de conceitos 

científicos e relações literárias, criando relações didático-metodológicas conceituais e contextuais. 

Realizamos a leitura do livro na íntegra, fazendo entrelaçamentos com alguns conhecimentos 

científicos, pertinentes com a história e inerentes ao currículo escolar. Como resultado, os 
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estudantes escreveram cartas ao autor, contando como se dera a “visita” do Pequeno Príncipe. 

Com a análise destas cartas, observamos que conceitos científicos trabalhados foram enaltecidos 

e apropriados satisfatoriamente pelos estudantes 
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Professor PDE: TANIA REGINA CAMARGO  

Orientador: Mara Cristina de Almeida Matiello - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O JOGO DIDÁTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS, UM MOTIVADOR PARA CRIANÇAS 

COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ciências; jogos didáticos; dificuldades de aprendizagem 

Resumo: O jogo didático pode ser uma valiosa alternativa para motivar e auxiliar na construção 

do conhecimento principalmente para crianças com dificuldades de aprendizagem. Diante da 

necessidade em adaptar estratégias de ensino que promovam conhecimento aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, fez-se necessário buscar alternativas metodológicas que 

contribuam para um ensino diferencial. Nesta perspectiva, buscou-se uma estratégia de ação, na 

qual foi utilizado e analisado o uso do lúdico com a elaboração de diferentes jogos didáticos 

relacionados ao tema cadeia alimentar do sexto ano, como modelo para testar a contribuição 

desse recurso didático como motivador do processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, os 

jogos foram elaborados a partir de propostas encontradas na literatura e adaptadas aos 

conteúdos trabalhados para instigar a curiosidade e contribuir para a assimilação de novos 

conceitos referentes ao tema da proposta de ensino. Esse projeto foi aplicado e avaliado pelos 

alunos da Escola Estadual José de Alencar. Os resultados mostraram que os jogos didáticos 

podem ser aplicados em sala de aula, pois estimulam e favorecem a aprendizagem auxiliando 

crianças com dificuldades de aprendizado. Desta forma, os jogos deveriam ter um espaço maior 

na prática pedagógica, uma vez que auxilia na aprendizagem e favorece a prática pedagógica 

inclusiva. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O jogo didático no ensino de Ciências: um motivador para crianças com dificuldades de 

aprendizagem. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Ciências; jogos didáticos; dificuldades de aprendizagem. 

Resumo: Diante das dificuldades em adaptar estratégias de ensino que promovam conhecimento 

aos alunos com dificuldades de aprendizagem, fez-se necessário buscar alternativas didáticas 
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que possam contribuir para um ensino diferencial e envolver o aluno no processo da construção 

da sua aprendizagem. Promover maior interação dos estudantes com os conceitos científicos e 

contribuir para uma aprendizagem significativa requer novas estratégias para abordar os 

conteúdos. Neste sentido, o material elaborado conta com atividades dando enfoque principal nos 

jogos didáticos e tem como objetivo verificar a metodologia optada no sentido de estimular as 

capacidades cognitivas. Para o desenvolvimento do projeto que ocorrerá na escola, tem-se o 

tema cadeia alimentar como modelo para testar a contribuição do jogo didático como facilitador do 

processo ensino-aprendizagem. Foram feitas adaptações nos jogos para instigar a curiosidade e 

contribuir para a assimilação de novos conceitos referentes ao tema da proposta de ensino, 

apresenta também, uma sequência didática, que visa alcançar diferentes expectativas de 

aprendizagem. As estratégias de ação visam promover uma prática pedagógica inclusiva. 
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Professor PDE: VALDIRENE MAZAMBONI  

Orientador: Glaura Scantamburlo Alves Fernandes - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Lúdico: uma proposta educativa para o ensino dos conteúdos relacionados à 

reprodução humana para estudantes do 8º ano do ensino fundamental. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências. 

Palavras-chave: Adolescência. Maturidade Sexual. Reprodução. 

Resumo: Aos alunos do 8º ano de ensino fundamental, foram apresentados conteúdos 

relacionados à reprodução humana por meio de aspectos biológicos, fisiológicos e anatômicos, 

partindo do conhecimento do corpo e das mudanças que ocorrem na fase da puberdade e 

adolescência. Para tanto, foram disponibilizadas informações sobre o sistema reprodutor 

masculino, o sistema reprodutor feminino, eventos como: a menstruação, fecundação e gestação, 

o ensino dos métodos contraceptivos e à prevenção de IST (infecções sexualmente 

transmissíveis). Por meio do lúdico, foram disponibilizadas informações relevantes ao cotidiano 

dos adolescentes, período em que os conflitos e as dúvidas são ainda mais frequentes, 

principalmente devido às transformações físicas e psicológicas que estão vivenciando nessa fase. 

Os materiais didáticos utilizados nas aulas (jogos interativos, modelos, ilustrações e dinâmicas 

participativas), possibilitaram, mediante a proposta pedagógica, tratar esses assuntos 

naturalmente. Assim, a presente unidade didática propôs o desenvolvimento dessas atividades 

por meio de ações educativas, envolvendo ao máximo a participação dos alunos, objetivando o 

conhecimento e os cuidados que devem ter com o próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis para qualidade de vida, sensibilizando-os na responsabilidade de sua saúde e à saúde 

coletiva.  
 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 

 

Professor PDE: VALDIRENE MAZAMBONI  

Orientador: Glaura Scantamburlo Alves Fernandes - IES: UEL 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_artigo_valdirene_mazamboni.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_artigo_valdirene_mazamboni.pdf


Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Lúdico: uma proposta educativa para o ensino dos conteúdos relacionados à 

reprodução humana para estudantes do 8º ano do ensino fundamental. 

Tema: Encaminhamentos metodológicos no ensino de ciências. 

Palavras-chave: Reprodução. Adolescência. Lúdico. 

Resumo: Aos alunos do 8º ano de ensino fundamental, serão apresentados conteúdos 

relacionados à reprodução humana por meio de aspectos biológicos, fisiológicos e anatômicos, 

partindo do conhecimento do corpo e das mudanças que ocorrem na fase da puberdade e 

adolescência. Para tanto, serão disponibilizadas informações sobre o sistema reprodutor 

masculino, o sistema reprodutor feminino, eventos como: a menstruação, fecundação e gestação, 

o ensino dos métodos contraceptivos e à prevenção de IST (infecções sexualmente 

transmissíveis). Por meio do lúdico, serão disponibilizadas informações relevantes ao cotidiano 

dos adolescentes, período em que os conflitos e as dúvidas são ainda mais frequentes, 

principalmente devido às transformações físicas e psicológicas que estão vivenciando nessa fase. 

Os materiais didáticos utilizados nas aulas (jogos interativos, modelos, ilustrações e dinâmicas 

participativas), possibilitarão, mediante a proposta pedagógica, tratar esses assuntos 

naturalmente. Assim, a presente unidade didática propõe o desenvolvimento dessas atividades 

por meio de ações educativas, envolvendo ao máximo a participação dos alunos, objetivando o 

conhecimento e os cuidados que devem ter com o próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis para qualidade de vida, sensibilizando-os na responsabilidade de sua saúde e à saúde 

coletiva.  
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Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA 

Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos Para o Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Adolescência. Sexualidade. Prevenção. Gravidez Indesejada.  

Resumo: Esse artigo é uma produção do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED-PR) como formação 

continuada para os professores da rede pública estadual de ensino. Esse estudo alicerçou-se nos 

pressupostos teóricos do ensino de Ciências das Diretrizes Curriculares da Educação Básica. A 

intervenção pedagógica foi desenvolvida com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Alberico Marques da Silva, na cidade de Santa Isabel do Ivaí, estado do Paraná, 

durante o ano de 2014. Com objetivo de proporcionar aos educandos esclarecimentos nas 

questões relacionadas à sexualidade, as modificações que ocorrem no corpo, os métodos 

contraceptivos, gravidez indesejada na adolescência e as DST/AIDS para que as dúvidas fossem 

sanadas, os tabus e mitos fossem desmistificados. A ressignificação das informações e valores 
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incorporados e vivenciados pelos alunos poderá assim exercer de maneira consciente e 

responsável a sexualidade. Verificou-se muito empenho e participação dos envolvidos nas 

oficinas realizadas onde os mesmos produziram texto, com o intuito de compreender que a 

sexualidade faz parte da vida humana e que está sempre presente em nossos dias, desde o 

nascimento até o fim da vida 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Adolescência e Sexualidade  

Tema: Análises da Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências ea produção de recursos 

didáticos. 

Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade; Prevenção; Gravidez indesejada. 

Resumo: A adolescência é uma fase de transição que acontecem inúmeras transformações 

físicas, psíquicas e emocionais, fase em que o adolescente busca uma identidade própria, onde é 

influenciado pela mídia, como os programas de televisão, jornais, revistas, internet, que a todo o 

momento os bombardeiam com uma carga de ideias e preconceitos a respeito da sexualidade. O 

objetivo deste trabalho é proporcionar esclarecimentos nas questões relacionadas à sexualidade 

dos alunos adolescentes, as modificações que ocorrem no corpo, os métodos contraceptivos, 

gravidez indesejada e DST/AIDS para que o aluno obtenha esclarecimentos de dúvidas, o 

questionamento das posições estanques, a ressignificação das informações e valores 

incorporados e vivenciados em sua vida cotidiana, exercendo de maneira consciente e 

responsável sua sexualidade. A metodologia desse material didático envolverá aplicação de 

questionário para a coleta de dados e realização de oficinas.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO À SERVIÇO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA A TOXOPLASMOSE 

NA ESCOLA  

Tema: Tecnologias e linguagens no ensino de Ciências 

Palavras-chave: Ação educativa; Ensino fundamental; Prevenção; Toxoplasmose. 

Resumo: O projeto de intervenção pedagógica aqui apresentado, que se caracterizou como ação 

educativa, teve como objetivo desenvolver estratégias pedagógicas que fossem efetivas para a 

disseminação de conhecimentos necessários para a prevenção da toxoplasmose, uma infecção 

parasitária de alta prevalência no Brasil e no mundo. O projeto foi desenvolvido no primeiro 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_cien_pdp_vaneide_aparecida_pereira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_artigo_vania_regina_witzel_mansano.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_cien_artigo_vania_regina_witzel_mansano.pdf


semestre de 2014, durante três meses, em três aulas por semana, em duas turmas do 7º ano do 

Ensino Fundamental, período vespertino, da Escola Estadual São José, da cidade de Cambé, 

pertencente ao Núcleo Regional de Londrina-PR. A implementação do projeto constituiu uma das 

atividades da autora junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - Turma 2013. Os 

resultados foram bastante significativos, pois se verificou um bom nível de internalização de 

conteúdos pelos alunos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Toxoplasmose: Uma doença infecciosa que pode ser evitada por meio de ações 

pedagógicas adequadas 

Tema: Análise das tecnologias e linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 

didáticos. 

Palavras-chave: Ação educativa; educação para a saúde; prevenção 

Resumo: O presente projeto caracteriza-se como ação educativa e tem como objetivo propiciar 

informações essenciais sobre a toxoplasmose para que os alunos possam desenvolver atitudes 

de prevenção, além de multiplicar tais conhecimentos entre familiares e amigos e na comunidade 

onde estão inseridos. Essa proposta justifica-se porque, embora a toxoplasmose seja uma doença 

infecciosa a que todos são vulneráveis, devido às formas de transmissão, é ainda pouco estudada 

no Ensino Fundamental, pois, de modo geral, o tema não é abordado pelos livros didáticos. O 

projeto será desenvolvido no primeiro semestre de 2014, nos sétimos anos da Escola Estadual 

Valdir Umberto de Azevedo na cidade de Cambé, Paraná. Para tanto, após aprovação da direção 

da escola e dos pais dos alunos que participarão deste projeto, será realizada a seguinte 

estratégia de ação: 1) Avaliação diagnóstica; 2) Exposição do tema – por meio de aulas 

expositivas complementadas com apresentação de vídeos temáticos; 3) Pesquisa na biblioteca, 

elaboração de histórias em quadrinhos, utilização de jogos educativos, confecção de cartazes 

educativos e folhetos informativos.; 4) Avaliação do aprendizado do aluno e nível de informação 

da família sobre o tema: será reaplicado o questionário da avaliação diagnóstica, além de outro 

questionário, para avaliar o nível de conhecimento sobre o tema do projeto 
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Tema: Encaminhamentos Metodológicos no Ensino de Ciências 

Palavras-chave: Lúdico; Ensino de Ciências; Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da implementação de uma unidade didática em 

uma turma de 7º ano do ensino fundamental na disciplina de ciências, com a temática prevenção 

de doenças transmissíveis e infecciosas como a tuberculose, a hanseníase e a hepatite. O 

objetivo do estudo foi trabalhar com os alunos a construção de histórias em quadrinhos (HQ) e 

investigar quais conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais eles apontam em relação a 

essas doenças. Portanto, este trabalho trata-se de uma investigação qualitativa, na qual os dados 

foram coletados por meio das HQ construídas pelos alunos. Após a realização de uma análise 

descritiva e documental os resultados apontaram que a utilização das HQ possibilitou a 

construção de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais sobre as doenças 

trabalhadas. Portanto, as HQ podem ser utilizadas no ensino de ciências como um recurso 

didático auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 
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Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade trabalhar os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais por meio da elaboração de histórias em quadrinhos pelos alunos do 

7º ano do Ensino fundamental, com enfoque nas doenças infecciosas: tuberculose, hanseníase e 

hepatite. A história em quadrinhos é um instrumento de ensino que pode expressar muitos 

sentimentos, possibilitando ao aluno, margem para pensar e imaginar, ampliando as 

possibilidades de aprendizado. O que se espera dessa produção didática é que traga excelente 

contribuição e enriqueça a construção de conhecimentos dos alunos nas aulas de Ciências.  
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Resumo: O presente artigo procedeu da necessidade de um maior comprometimento da escola 

em abordar questão ambiental, fazendo uso da web Rádio Comunitária Nova Geração FM 87.9 do 

Município de Jataizinho-Pr, que uma vez por semana, cede espaço para o programa intitulado 

“Adélia no Ar” apresentado por professores e alunos nos períodos opostos. Utilizando de um 

espaço cedido pelas coordenadoras do projeto criei um novo quadro, “Meio Ambiente e 

Cidadania”, onde foram apresentados aos ouvintes temas que abordaram as questões 

relacionadas aos impactos causados pela má destinação dos resíduos sólidos no meio ambiente. 

As temáticas desenvolvidas advieram da proposta pedagógica durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 2013/2014 e teve como objetivo a 

conscientização da população que a má destinação dos resíduos sólidos causa impactos no meio 

ambiente, estimulando por meio de mídias, o exercício coletivo de pensar novos hábitos na 

destinação dos resíduos sólidos, aumentando a reflexão para o cuidado com o meio ambiente, 

despertando para o exercício da cidadania no cuidado com a natureza, dando passos decisivos 

para transformar a escola em lugares de aprendizagem para a sustentabilidade. Complementando 

a proposta pedagógica fazendo uso de mídias, criei um blog, “Meio ambiente e Cidadania” para 

que os interessados utilizem das informações postadas, para enriquecer sua atuação contribuindo 

na efetivação da educação ambiental no processo se ensino e aprendizagem. 
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Resumo: Estudar “Educação Ambiental” não se restringe especificamente a disciplina de ciência. 

As diretrizes curriculares do Paraná evidencia a necessidade de todas as disciplinas abordarem 

questões ambientais. Considerando que a problemática dos resíduos sólidos (lixo) está inserida 

em todos os lugares, independente de classe social, em decorrência do seu mau destino. No 

município de Jataizinho muitos moradores têm vivido momentos angustiantes, em épocas 

chuvosas, onde os rios Tibagi e Jataizinho transbordam alagando diversos pontos da cidade, 

causando prejuízos para moradores das proximidades que tem suas casas invadidas por água e 

lixo. As enchentes são decorrentes do assoreamento e entupimentos de bueiros, causados por 

má destinação dos resíduos sólidos. Nesse município ainda não acontece à coleta seletiva. Falta 

coletores de lixo em diversos pontos da cidade, porém no Colégio Adélia eles existem, mas 

alguns alunos ainda não criaram o hábito de utilizá-los. Sendo a escola um lugar de 

aprendizagem cabe também a ela estimular o exercício coletivo de pensar novos hábitos para a 

destinação dos resíduos sólidos produzidos, fazendo uso das mídias, Web Rádio “Adélia no Ar” 
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apresentando leitura de textos educativos e postagem no blogger de vídeos, imagens verídicas, 

relacionados com o tema proposto, conscientizando que a má destinação dos resíduos sólidos 

causam impactos no meio ambiente.  
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Resumo: A Implementação pedagógica foi desenvolvida no Colégio Estadual Tancredo Neves de 

Francisco Beltrão Paraná, no 1º semestre de 2014 com uma turma de alunos do 8º ano do ensino 

fundamental. Procurou-se alternativas que pudessem incentivar e motivar os alunos do 8º ano a 

diminuir o consumo de doces, salgadinhos, refrigerantes e lanches pouco nutritivos, substituindo-

os por alimentos mais saudáveis evitando assim doenças crônicas não transmissíveis e 

melhorando a qualidade de vida. Durante a implementação, várias atividades foram desenvolvidas, 

movimentando os alunos e a comunidade escolar, através de exercícios, cartazes, pesquisas, 

montagem de pirâmides alimentares, trabalhos com rótulos de alimentos, palestras com 

nutricionistas, vídeos, sobre o assunto, bem como questionários e exercícios sobre alimentação. 

Desde o início da implementação, bem como no decorrer da mesma, foi notável a preocupação e 

o interesse dos alunos por uma alimentação saudável e bem balanceada. Sabemos que não é 

fácil mudar hábitos, principalmente alimentares, mas percebemos que há um grande interesse 

dos alunos e familiares por uma alimentação mais saudável e consequentemente melhor 

qualidade de vida. Palavras-chaves: Segurança alimentar; Qualidade 
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PARANÁ 
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Resumo: Esse estudo baseia-se no fato de que podemos verificar no cotidiano escolar um alto 

índice de adolescentes com “sobrepeso”. Observamos que os mesmos consomem diariamente 

grande quantidade de doces, salgadinhos e lanches. Os adolescentes estão expostos a riscos 

quanto sua alimentação e saúde por conta de seus maus hábitos alimentares. O objetivo desta 

ação pedagógica é orientar os alunos sobre a importância de uma alimentação correta para a 
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saúde e o bem estar do corpo e da mente. Para tornar-se adultos saudáveis e felizes. Desta 

forma, o professor autor deste projeto desenvolverá conjuntamente com seu grupo de alunos, 

pesquisa bibliográfica e de campo, uso do laboratório de informática para oficinas e pesquisas, 

questionários, montagem e aplicação de jogos didáticos, conceito de pirâmide alimentar, 

experimentos (quando possível), confecção de cartazes, debates e discussões sobre o tema, 

palestras e vídeos referentes ao assunto, visitas a horta da escola para atividades práticas e 

avaliação. Assim, pretende-se entender e contextualizar o conteúdo proposto no projeto. Toda 

produção realizada pelo grupo de alunos será apresentada a outras turmas da escola, pais, 

professores e comunidade escolar, conforme a disponibilidade. Acredita-se assim que os 

educadores podem ministrar aulas mais significativas e interessantes sobre segurança alimentar, 

para que os educandos sintam-se motivados a melhorar seus hábitos alimentares para ter melhor 

qualidade de vida. 
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