


Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ADRIANA DOMINGUES STEMMLER 
Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Literatura Infantil na Dinâmica do Século XXI
Tema: Literatura Infantil
Palavras-chave: literatura Infantil; tecnologia; dinâmica.
Resumo: A LITERATURA INFANTIL: NA DINÂMICA TECNOLÓGICA DO SÉCULO XXI RESUMO 
Como professores, a tendencia é que aceitemos a tecnologia como principal aliada no processo 
ensino aprendizagem, para que possamos chamar a atenção do aluno e tornar o conteúdo 
interessante e favorecer o aprendizado. Percebe-se que os professores não possuem 
conhecimentos atualizados em informatica e nem dispoe de conhecimento sobre estrategias para 
trabalhar com os alunos.O objetivo desse trabalho é desenvolver um blog que viabilize um 
trabalho sobre literatura infantil, onde os alunos do curso de Formação de Docentes, do Instituto 
de Educação Prof. Cesar P. Martinez, construirão e alimentarão com histórias infantis. Sob a 
orientação de um professor atualizado em conhecimentos tecnológicos manusearão ferramentas 
de fácil acesso, dentro de programas de computadores, que auxiliam no planejamento de aulas 
interessantes, e em conjunto com seu professor, repassarão alguns conceitos e normas que são à 
base da navegação. Espera-se sensibilizar os alunos para a importância do recurso a ser utilizado 
identificando, explorando, analisando as tecnologias para implementação, dando origem a 
confecção de blogs, sites; etc. num futuro próximo, avaliando e socializando a literatura infantil na 
dinâmica do século XXI. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ADRIANA DOMINGUES STEMMLER 
Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LITERATURA INFANTIL: NA DINÂMICA DO SÉCULO XXI
Tema: Literatura Infantil
Palavras-chave: Literatura Infantil; tecnologia; dinâmica
Resumo: Como professores, a tendencia é que aceitemos a tecnologia como principal aliada no 
processo ensino aprendizagem, para que possamos chamar a atenção do aluno, tornar o 
conteúdo interessante e favorecer o aprendizado. Percebe-se que os professores não possuem 
conhecimentos atualizados em informática e nem dispoem de conhecimento sobre estratégias 
para trabalhar com os alunos. O objetivo desse trabalho é desenvolver um blog sobre literatura 
infantil, onde os alunos do curso de Formação de Docentes, do Instituto de Educação Prof. Cesar 
P. Martinez, construirão e alimentarão com histórias infantis. Sob a orientação de um professor 
com conhecimentos tecnológicos manusearão ferramentas de fácil acesso, dentro de programas 
de computadores, que auxiliem no planejamento de aulas interessantes, e em conjunto com seu 
professor, repassarão alguns conceitos e normas que são a base da navegação. Espera-se 
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sensibilizar os alunos sobre a importância do recurso a ser utilizado identificando, explorando, 
analisando as tecnologias para implementação, dando origem a confecção de blogs, sites; etc. 
num futuro próximo, avaliando e socializando a literatura infantil na dinâmica do século XXI.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ADRIANA IASCO PEREIRA DA SILVA 
Orientador: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: MANEJO DE ORDENHA E QUALIDADE DO LEITE COMO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM AOS EDUCANDOS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Tema: Aulas Práticas
Palavras-chave: Manejo, Aulas Práticas, Leite.
Resumo: A idéia principal deste projeto seria associar as aulas teóricas e práticas da disciplina 
Produção Animal, para que os alunos do terceiro ano fizessem um acompanhamento e tivessem 
mais informações quanto á importância de um manejo adequado na ordenha dos animais 
produtores de leite, aproveitando assim o ambiente que a escola dispõe principalmente onde atua 
o técnico em agropecuária, facilitando a troca de experiências entre educandos, funcionários e 
comunidade escolar, tendo ainda como base a experiência de vida dos alunos, auxiliando-os a 
transformar a realidade em que vivem.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ADRIANA IASCO PEREIRA DA SILVA 
Orientador: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MANEJO DE ORDENHA E QUALIDADE DO LEITE COMO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM AOS EDUCANDOS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Tema: Aulas Práticas
Palavras-chave: Manejo; Aulas Práticas; Leite.
Resumo: A atividade leiteira é economicamente viável e sustentável, mas devemos sempre nos 
alertar com a qualidade de seu produto principal que é o leite, sempre dando ênfase ao aspecto e 
ao manejo sanitário. A ideia principal deste projeto seria associar as aulas teóricas e práticas da 
disciplina Produção Animal, para que os alunos façam um acompanhamento e tenham mais 
informação quanto à importância de um manejo adequado na ordenha dos animais produtores de 
leite, aproveitando o ambiente que a escola dispõe e principalmente onde atua o técnico em 
agropecuária, facilitando a troca de experiências entre alunos, funcionários e comunidade escolar, 
tendo ainda como base a experiência de vida dos alunos, auxiliando-os a transformar a realidade 
em que vivem. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANA JUSCEIA ALBANO 
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O CONHECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO 
TRABALHO: um estudo sobre as possíveis resistências ao conhecimento dos alunos do Colégio 
Estadual de Dois Vizinhos –PR
Tema: Educação Profissional
Palavras-chave: Conhecimento. Trabalho. Autonomia. Cidadania.
Resumo: O presente artigo visa expor o Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE) turma de 2013, com 
tema O Conhecimento e suas Implicações na Formação para o Mundo do Trabalho: um estudo 
sobre as possíveis resistências ao conhecimento dos alunos do Colégio Estadual de Dois 
Vizinhos –PR, com objetivo de compreender as razões que levam os jovens a ter certa resistência 
ao conhecimento escolar, diante das exigências observadas no mundo do trabalho, e das 
possíveis possibilidades que o conhecimento pode proporcionar. As atividades desenvolvidas 
buscaram demonstrar aos alunos a importância do conhecimento como possibilidades de 
autonomia, poder de decisão, capacidade de gerir escolhas, evidenciando o exercício de 
cidadania. Pretendo neste material traduzir o resultado obtido através das atividades de 
intervenção desenvolvidas.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANA JUSCEIA ALBANO 
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O CONHECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO 
TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE AS POSSÍVEIS RESISTÊNCIAS AO CONHECIMENTO DOS 
ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL DE DOIS VIZINHOS – PR
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho
Palavras-chave: Conhecimento; Trabalho; Alunos.
Resumo: A Atividade Didático Pedagógica, desenvolvida no formato unidade didática é 
direcionada a docentes, propõe atividades de intervenção a ser desenvolvidas com alunos do 4º 
ano do Curso técnico em Administração Integrado. Considera o tema Trabalho e Conhecimento 
no Ensino Médio e busca disponibilizar atividades que possam intervir de forma significativa frente 
à problemática levantada no projeto e leva em consideração o diagnóstico da pesquisa. Para sua 
implementação optou-se em desenvolver 4 atividades explorando diferentes metodologias que 
contextualizam: a importância do conhecimento para a profissionalização, leitura de mundo e, 
para uma cidadania emancipatória; em que medida o conhecimento desenvolvido pela escola 
está voltado para uma formação politécnica ou para uma formação polivante; o mundo do trabalho 
e a formação do jovem; o conhecimento e seu significado; a utilização dos recursos disponíveis e 
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acessíveis na busca de incorporação de novos conhecimentos e as formas de acesso ao 
conhecimento pela web. Em todas as atividades serão desenvolvidas leituras, reflexões, debates, 
exercícios e explorados recursos da web para estimular o acesso ao conhecimento. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANA LUIZA DOS SANTOS 
Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOB A PERPECTIVA DIALÉTICA
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho
Palavras-chave: Formação de Docentes; Prática de Formação; Metodologia
Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
Escola, intitulado “A Metodologia Histórico-Crítica na disciplina de Prática de Formação: uma 
possibilidade pedagógica”, realizado no Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível Médio, da Rede Pública Estadual do Estado do 
Paraná, intermediado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. O objetivo deste 
trabalho é refletir sobre o processo pedagógico de apropriação do conhecimento na formação dos 
futuros professores tendo como referência os princípios pedagógicos da Metodologia Histórico-
Crítica. Para o trabalho aqui apresentado, foram desenvolvidas atividades organizadas num 
Caderno Pedagógico denominado “A Metodologia Histórico-Crítica como possibilidade na 
Formação Docente”, para estudo nas aulas da disciplina de Prática de Formação, tendo como 
pressupostos teórico-metodológicos a Pedagogia Histórico-Crítica. O olhar sobre a Metodologia 
Histórico-Crítica pautou-se nas considerações, pesquisas e reflexões de Dermeval Saviani.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANA LUIZA DOS SANTOS 
Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Metodologia Histórico-Crítica como possibilidade na Formação Docente
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho
Palavras-chave: Formação de Docentes; Prática de Formação; Metodologia. 
Resumo: A busca de metodologias para desenvolver os conteúdos de ensino que proporcionem a 
articulação dos conhecimentos da prática social com os conhecimentos científicos no processo de 
ensino-aprendizagem é um desafio na rotina pedagógica do professor. No Curso de Formação de 
Docentes, a Metodologia Histórico-Crítica é compreendida nos princípios pedagógicos e 
metodológicos expressos na Proposta Pedagógica Curricular do Curso e pode possibilitar essa 
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articulação. Nesse sentido, a produção desse material tem a intenção de indicar aos estudantes 
do curso, atividades de leitura, estudo, reflexão e pesquisa, referentes ao eixo temático da 1ª 
série “sentidos e significados do trabalho do professor/educador, em diferentes modalidades”.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANDREA MELLO CORIO DI BURIASCO 
Orientador: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: USO DO LABORATÓRIO NA DISCIPLINA SOLOS: uma reflexão sobre a retomada das 
aulas teórico-práticas na formação da educação profissional
Tema: Aulas Práticas
Palavras-chave: Solos; Aulas Práticas; Incentivo
Resumo: O presente artigo aborda o tema “aulas práticas” dentro da disciplina Solos em 
conformidade com o Projeto de Desenvolvimento Educacional (PDE 2013) da Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná e tem como objetivo descrever sobre a importância das aulas 
práticas em laboratório como ferramenta de ensino no curso técnico em agropecuária do Centro 
Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira Pena. A disciplina “Solos”, no contexto do 
curso técnico em agropecuária, tem um importante papel, pois o solo desempenha uma grande 
variedade de funções vitais, de caráter ambiental. Já no início do curso, observa-se uma 
dificuldade por parte dos alunos em relacionar os conceitos da disciplina com o seu dia a dia, em 
decorrência da não abstração de alguns conteúdos em aulas teóricas. Diante de tantas 
informações novas e que requerem um melhor entendimento de alguns saberes mais 
aprofundados, propõe-se aulas práticas em laboratório como ferramenta facilitadora do 
aprendizado. Atualmente, as disciplinas técnicas não contam com material didático de suporte 
para aulas teóricas e tão pouco para aulas práticas, assim, a confecção de uma coletânea de 
aulas práticas de solos no laboratório para o 1o ano do curso técnico em agropecuária, apresenta-
se como uma proposta para incentivar e estimular os alunos a apreenderem mais conceitos nas 
aulas de solos. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANDREA MELLO CORIO DI BURIASCO 
Orientador: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A IMPORTÂNCIA DE AULAS PRÁTICAS PARA MELHOR COMPREENSÃO E 
ABSTRAÇÃO DE CONCEITOS NA DISCIPLINA DE SOLOS
Tema: Aulas Práticas
Palavras-chave: Solos; Aulas Práticas; Incentivo 
Resumo: A disciplina “Solos”, dentro do curso técnico em agropecuária, tem um importante papel, 
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pois o solo desempenha uma grande variedade de funções vitais, de caráter ambiental. Já no 
início do curso, observa-se uma dificuldade por parte dos alunos em relacionar os conceitos da 
disciplina de solos com o seu dia a dia em decorrência da não abstração de alguns conteúdos em 
aulas teóricas. Diante de tantas informações novas e que requerem um melhor entendimento de 
alguns saberes mais aprofundados, propõe-se aulas práticas como ferramenta facilitadora do 
aprendizado. Visto que disciplinas técnicas não contam com material didático de suporte para 
aulas teóricas e tão pouco para aulas práticas, a confecção de uma coletânea de aulas práticas 
de solos no laboratório para o 1o ano do curso técnico em agropecuária, irá proporcionar um 
incentivo aos alunos às aulas de solos. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANGELO ROBERTO DALOSSI 
Orientador: Maria Lucia Vinha - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O Ensino da Bovinocultura Leiteira e sua relação com a aprendizagem efetiva: visita 
técnica como prática pedagógica.
Tema: Currículo e Formação para o mundo do Trabalho - A Bovinocultura de Leite na Formação 
Profissional.
Palavras-chave: Bovinocultura Leiteira; Educação Profissional; Interdisciplinaridade.
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade a discussão da visita técnica como prática 
pedagógica no ensino da Bovinocultura Leiteira junto a estudantes do terceiro ano do curso 
Técnico em Agropecuária Integrado no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola 
Mohamad Ali Hamzé. O trabalho também contemplou discussões sobre os desafios na formação 
do currículo integrado, a importância do trabalho como principio educativo bem como, a 
valorização socioeconômica da produção de leite e do cuidado com sua qualidade. Ressaltando 
ainda que a formação integral do educando se valida pela união da teoria/prática, assim sendo a 
realização das visitas técnicas se consolidam como uma ação de importância ao aluno egresso da 
Educação Profissional, na sua inserção com qualidade no mundo do trabalho, atendendo suas 
necessidades econômicas e sociais. Em suma, este projeto visa contribuir com a melhoria do 
ensino teórico e prático da disciplina de Produção Animal, com ênfase ao manejo de Bovinos de 
Leite, no Curso Técnico em Agropecuária Integrado, buscando a interdisciplinaridade, além de 
propor um modo alternativo de ensino nesta área de conhecimento. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ANGELO ROBERTO DALOSSI 
Orientador: Maria Lucia Vinha - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino da Bovinocultura Leiteira e sua relação com a aprendizagem efetiva: Visita 
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Técnica como Prática Pedagógica.
Tema: Currículo e Formação para o mundo do Trabalho - A Bovinocultura de Leite na Formação 
Profissional.
Palavras-chave: Educação Profissional; Bovinocultura Leiteira; Currículo
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade a discussão de atividades práticas como visita 
a produtores de leite, buscando um enriquecimento curricular o qual permitirá uma formação 
completa no Ensino da Bovinocultura Leiteira na escola pública profissionalizante. Esta formação 
integral se torna de suma importância para que o aluno egresso da Educação Profissional possa 
entrar no mundo do trabalho, atendendo suas necessidades econômicas e sociais. A 
bovinocultura leiteira se destaca por ser uma das principais atividades desenvolvida nas 
pequenas propriedades rurais de nosso estado. Assim este projeto visa a partir da sistematização 
de visitas pedagógicas a pequenas propriedades de produção de leite contribuir com a melhoria 
do ensino teórico e prático da disciplina de Produção Animal, com ênfase ao manejo de Bovinos 
de Leite do Curso Técnico em Agropecuária na modalidade integrada, propondo formas 
alternativas para que as famílias dos alunos egressos continuem no campo, evitando o êxodo 
rural, mas projetando sua qualidade de vida. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ARLENE TEREZINHA DIAS DOS SANTOS MITROVINI 
Orientador: ANA LUCIA DE GRANDI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DOENÇA DE ALZHEIMER
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidade
Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Cuidados de Enfermagem; Estudantes de Enfermagem. 
Resumo: A Doença de Alzheimer é considerada a principal causa da demência incurável acima 
dos 65 anos em comparação com outros tipos de demência. É um distúrbio progressivo e 
irreversível para o qual não existe nenhuma causa definida, nenhum tratamento definitivo e, até o 
momento, nenhuma cura previsível. Objetivou-se neste trabalho instrumentalizar os alunos para 
que tenham à disposição conhecimentos sobre a doença de Alzheimer, permitindo segurança 
para trabalhar juntos às pessoas possibilitando melhor qualidade de vida e saúde. O projeto de 
Intervenção escolar foi realizado no Colégio Rui Barbosa de Jacarezinho – PR, no primeiro 
semestre do Curso Técnico em Enfermagem, disciplina Introdução de Enfermagem. Para a 
implementação da pesquisa-ação um questionário foi aplicado na fase inicial e final do estudo, em 
uma amostra de 30 e 23 alunos, respectivamente. No período, questionários, aulas, palestras, 
teatro, estágios e trabalho de campo foram realizados para agregar conhecimentos bem como a 
participação do professor do Programa de Desenvolvimento Educacional de Trabalho em Rede. 
Observou-se que os alunos apresentavam conhecimentos pré-adquiridos sobre o tema em 
questão, mas havendo melhora após o período de intervenção. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ARLENE TEREZINHA DIAS DOS SANTOS MITROVINI 
Orientador: ANA LUCIA DE GRANDI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cuidados de enfermagem na Doença de Alzheimer
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidade
Palavras-chave: Alzheimer; cuidados; enfermagem
Resumo: Esta temática tem por objetivo, capacitar os alunos no primeiro semestre do curso 
técnico de enfermagem sobre a Doença de Alzheimer (DA), devido o aumento da incidência dos 
números de casos e a falta de conhecimento em relação a doença, com a finalidade de 
proporcionar uma assistência sistemática, possibilitando segurança ao trabalho junto aos 
pacientes com DA. Formar técnico de enfermagem competentes na assistência a pessoa com DA 
nas diversas etapas da doença

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ARNALDO JOSE FERRO 
Orientador: Joao Jorge Correa - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO DO CIDADÃO VISANDO SUA PROFISSIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE FORMA SUSTENTÁVEL
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Palavras-chave: Formação; trabalho; mudanças; desenvolvimento sustentável;
Resumo: Este artigo pretende retratar os resultados obtidos no projeto de intervenção do 
Programa de Formação Continuada do Governo do Estado do Paraná (PDE-PR), realizado com 
alunos do 4º ano integrado e 3º semestre Subseqüente do Curso Técnico em Administração do 
Colégio Estadual Chateaubriandense, na disciplina de Elaboração e Analise de Projetos, filhos de 
agricultores, comerciantes e operários, que sem muitas expectativas de emprego e sequencia nos 
estudos universitários, rumam para as grandes cidades a procura de melhores condições, ou 
ainda se sujeitam a trabalhar nos abatedouros de aves da região em situações de trabalho 
fatigantes, e os demais disputam o pouco do trabalho que o comércio local oferece, situação esta 
que nos levou a propor trabalhar com esses alunos, para resgatar sua autoestima, promovendo a 
formação do cidadão quer seja para sequencia de seus estudos, quer seja como empregado em 
uma empresa que lhe permita mudanças em sua carreira quer seja como administrador nos 
negócios da família, ou como empresário, transformando assim sua realidade local, respeitando 
sua cultura, seus saberes, valorizando sua cidade, agindo como partícipes e promovendo as 
mudanças em suas vidas e consequentemente em sua cidade de forma a gerar desenvolvimento 
local e sustentável
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ARNALDO JOSE FERRO 
Orientador: Joao Jorge Correa - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A FORMAÇÃO DO CIDADÃO VISANDO SUA PROFISSIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE FORMA SUSTENTÁVEL
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Palavras-chave: Cursos técnicos; formação; trabalho; mudanças; desenvolvimento sustentável
Resumo: Este projeto procura trabalhar as dificuldades de alunos de cursos profissionais de 
pequenas cidades do interior, especificamente do curso técnico em administração, que sofrem ao 
concluir seus estudos, pois na sua grande maioria são filhos de pequenos agricultores, operários 
e comerciantes locais, que sem muitas expectativas de emprego e sequencia nos estudos 
universitários, rumam para as grandes cidades ou engrossam os bolsões de miséria dos grandes 
centros ou ainda se sujeitam a trabalhar nos abatedouros de aves da região em situações de 
trabalho fatigantes, e os demais disputam o pouco do trabalho que o comércio local oferece, a 
partir desse problema, a escola busca promover mudanças de conceitos na formação desses 
alunos para que haja mudanças em suas vidas e consequentemente na cidade, promovendo a 
formação do cidadão quer seja para sequencia de seus estudos, quer seja como empregado em 
uma empresa que lhe permita mudanças em sua carreira quer seja como administrador nos 
negócios da família, ou como empresário, transformando assim sua realidade local, respeitando 
sua cultura, seus saberes, gerando o desenvolvimento de forma sustentável que é o que aqui é 
objetivado.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: CARLISE ROSANA VOSS MARTINS 
Orientador: Denise Elizabeth Hey David - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: YOUTUBE E OS ANOS INICIAIS: UMA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR
Tema: Educação e Tecnologia
Palavras-chave: Metodologias de Ensino; Tecnologias da Informação e Comunicação; Vídeos; 
Formação de Docentes.
Resumo: Este trabalho foi proposto para o curso de formação de docentes com o objetivo de 
desenvolver um método para utilização de vídeos de curta duração como ferramenta pedagógica. 
A pesquisa configura-se em qualitativa e bibliográfica, pois trata-se do desenvolvimento de um 
método a partir de vídeos de curta duração voltado para os anos iniciais, com a finalidade de 
apresentar ao curso de formação de docentes sugestões de trabalho em classe diferenciadas, 
mais atrativas, interessantes e atuais. Pesquisar métodos e técnicas de ensino e o emprego de 
mídias digitais na educação constitui-se em uma das etapas deste estudo. O ponto de partida 
foram pesquisas e explicações sobre as metodologias e técnicas de ensino mais utilizadas como: 
Aulas Expositivas, Exposição Dialogada, Estudo Dirigido, Debate, Projetos, Trabalhos em grupo 
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entre outras, além do emprego de mídias digitais na educação. A aplicação ocorreu nas Escolas 
Municipais: Elisabeth Werka e Rosa Picheth e nos Centros Municipais de Educação Infantil: 
Jardim do Conhecimento e Guajuvira, todos em Araucária-Pr. Foi construído um método para o 
uso de vídeos, iniciando pela seleção e organização dos mesmos, desde que possuam caráter 
pedagógico voltado para os anos iniciais e elencado sugestões de encaminhamentos didáticos. 
Realizado o passo a passo, ocorreu a aplicação dos mesmos nas séries iniciais. O uso do vídeo 
pode ser utilizado como uma forma de apresentar o conteúdo a ser estudado, intercalado no 
processo de desenvolvimento e explicação do conteúdo ou como revisão ou fixação dos 
elementos estudados. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: CARLISE ROSANA VOSS MARTINS 
Orientador: Denise Elizabeth Hey David - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Youtube e os anos iniciais: uma perspectiva multidisciplinar
Tema: Educação e Tecnologia
Palavras-chave: Metodologias; Tecnologias da Informação e Comunicação; Vídeos; Formação de 
Docentes
Resumo: Este caderno pedagógico é um material de apoio para o projeto ‘Youtube e os anos 
iniciais: uma perspectiva multidisciplinar’. O objetivo do projeto é propor um método 
multidisciplinar de ensino para os anos iniciais empregando vídeos do Youtube. A pesquisa 
configura-se em qualitativa e bibliográfica, pois se trata do desenvolvimento de um método a partir 
de vídeos de curta duração voltado para os anos iniciais, com a finalidade de apresentar ao curso 
de formação de docentes sugestões de trabalho diferenciadas, mais atrativas, interessantes e 
atuais. Após validar a metodologia proposta e realizar as adequações que se fizerem necessárias, 
o material elaborado será apresentado às demais séries do curso de Formação de Docentes 
como sugestão de trabalho. Dessa forma os integrantes do curso de Formação de Docentes terão 
possibilidades de trabalho diversificadas e encaminhamentos dos quais participaram da 
elaboração para o emprego de vídeos na sala de aula e a partir deles para o uso de outras mídias 
digitais, aplicando a tecnologia a serviço do aprender.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: CESAR CORREA BIELLA 
Orientador: Adair Angelo Dlarosa - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: BLOG, UMA SALA DE AULA VIRTUAL
Tema: O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação Profissional e Formação de Docentes
Palavras-chave: Blog; Recurso Pedagógico; Ensino-Aprendizagem; Formação Continuada;
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Resumo: A proposta deste artigo é proporcionar uma reflexão sobre o uso das tecnologias dentro 
e fora da sala de aula como ferramenta pedagógica, em especial o Blog, com o intuito de 
melhorar a qualidade do ensino. Em decorrência disto, os professores necessitam buscar novos 
conhecimentos e métodos de trabalho para atender a essa nova demanda, pois vivemos na era 
digital, nada melhor que articular e utilizar a Internet como ferramenta de trabalho, fazendo uso 
dos recursos tecnológicos, tornando a aula mais atraente para os alunos nascidos em um 
momento histórico em que as tecnologias estão presentes em todos os setores sociais. Diante de 
tantos avanços, uma questão a ser refletida é, como se dá o uso da internet nas escolas. Deste 
modo o presente trabalho justifica-se pelas mudanças ocorridas nas instituições sociais e, como 
parte integrante e integradora da sociedade, as escolas necessitam acompanhar o sistema da 
qual fazem parte. Considerando a facilidade do acesso à Internet, por professores e estudantes 
em suas residências e nos laboratórios de informática, ou por dispositivos móveis, vimos a 
necessidade de oferecer aos professores um curso de formação continuada a fim de que 
pudessem fazer uso dos recursos disponibilizados pelas tecnologias. Com a intenção de melhorar 
e aprimorar o processo de ensino aprendizagem, buscou-se com base na realidade dos 
professores, auxiliá-los na construção e utilização de Blog como extensão da sala de aula, pois 
esse é um recurso que pode ser utilizado independente de tempo e local em que os alunos e os 
professores estejam, ou seja nas “nuvens”.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: CESAR CORREA BIELLA 
Orientador: Adair Angelo Dlarosa - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Blog, Uma Sala de Aula Virtual
Tema: O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação Profissional e Formação de Docentes
Palavras-chave: Blog; Ferramentas Virtuais; Recurso Pedagógico; Formação Continuada; 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo produzir conhecimentos e habilidades nas Novas 
Tecnologias, especificamente na utilização de Blog como recurso pedagógico, pelos professores 
Pedagogos, Ensino Fundamental e Médio das disciplinas da Base Nacional Comum. Nessas 
circunstâncias, visa investigar e conhecer a realidade dos professores e dos alunos, e auxilia-los 
na construção e posteriormente na utilização de Blog como uma extensão da sala de aula, 
diversificando metodologias no processo de ensino-aprendizagem. Uma metodologia diversificada 
como ferramenta de trabalho propicia aos alunos a aquisição do conhecimento a partir de 
alternativas atrativas presentes na internet. Para isso a formação continuada deve compreender 
as Novas Tecnologias como parte relevante para uma educação que deve acompanhar as 
mudanças tecnológicas em um mundo globalizado. Portanto, esse trabalho pretende servir de 
subsídio como uma proposta de formação continuada oportunizando o uso das tecnologias 
educacionais em sua formação. Diversificar as estratégias de ensino, fornecer meios e de 
desenvolver métodos inovadores de ensino, inserir possibilidades de aprendizado, levando a sala 
de aula para o mundo virtual, com atividades dinâmicas. As oficinas serão realizadas nos 
laboratórios do colégio, com 36 horas presenciais e 4 horas online, buscando vivenciar o uso de 
recursos tecnológicos e sua aplicabilidade em sala de aula. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: DIRCEU BARRETA 
Orientador: Ademir Nunes Goncalves - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Regulagem de semeadoras com dosadores mecânicos por meio do método lógico 
comparado a utilização de fórmulas.
Tema: Articulação dos conhecimentos empíricos das técnicas de regulagem de semeadoras com 
os científicos por meio da regra de três simples comparada à fórmulas.
Palavras-chave: Mecanização Agricola;Semeadora;Raciocinio lógico
Resumo: Este artigo é resultado das atividades que foram desenvolvidas no curso de Técnico em 
Agropecuária Integrado do Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de Clevelândia-
Pr., na disciplina de Mecanização Agrícola com as turmas de alunos do segundo ano. Com o 
propósito de avaliar por meio do aprendizado dos alunos na regulagem de quantidades de adubos 
e de sementes pelo método lógico de regras de três simples comparando com o uso de fórmula 
para regulagem de semeadoras de plantio direto com dosadores mecânicos. Foi realizado um 
experimento com as turmas ( A e C)na regulagem da semeadora(sementes e adubo) com método 
de regra de três simples e com o método da fórmula tradicional. No decorrer do projeto foram 
ministradas aulas teóricas e práticas sobre as peças e suas funções, cálculos de regulagens 
através dos métodos já citados e na sequencia foram realizadas avaliações utilizando as mesmas 
provas para os dois métodos de cálculos, onde as notas (quantitativa) foram analisadas pelo 
desvio padrão. Durante as aulas e avaliações foram feitas anotações para observar onde está o 
problema para efetuar os cálculos, elencando hipóteses tais como a matemática básica, 
interpretação, dentre outros;as quais foram repassados para a Direção e equipe pedagógica da 
escola para que sirvam de embasamento para as novas turmas com o intuito de que essas 
questões sejam trabalhadas para melhorar o processo de ensino aprendizagem dos educandos. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: DIRCEU BARRETA 
Orientador: Ademir Nunes Goncalves - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Regulagem de semeadoras com dosadores mecânicos por meio do método lógico 
comparado a utilização de fórmulas.
Tema: Disciplinas Técnicas
Palavras-chave: Mecanização Agrícola; Semeadora; Regra de três simples; Fórmula.
Resumo: Este projeto será desenvolvido no curso de Técnico em Agropecuária Integrado do 
Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de Clevelândia-Pr., na disciplina de 
Mecanização Agrícola para turmas de alunos de segundo ano. Pretende-se avaliar por meio do 
aprendizado dos alunos na regulagem de quantidades de adubos e de sementes pelo método 
lógico de regras de três simples comparando com o uso de fórmula para regulagem de 
semeadoras de plantio direto com dosadores mecânicos. Será realizado um experimento em cada 
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uma das turmas, A(regra de três simples) e B(fórmula). No decorrer do projeto serão ministradas 
aulas teóricas e práticas sobre as peças e suas funções, cálculos de regulagens pelos métodos já 
citados e após isso serão feitas avaliações utilizando as mesmas provas para os dois métodos de 
cálculos, onde as notas (quantitativa) serão analisadas pelo desvio padrão. Durante as aulas e 
avaliações serão feitas anotações para observar onde estão os problemas para efetuar os 
cálculos, elencando hipóteses tais como a matemática básica, interpretação, dentre outros; os 
quais serão repassados para a Direção e equipe pedagógica da escola para que nas turmas 
novas sejam trabalhadas estas questões apresentadas como frágeis para o desenvolvimento 
técnico e educacional dos alunos.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EDI OSTROSHI 
Orientador: Denise Elizabeth Hey David - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: ADUBAÇÃO ORGÂNICA - POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
PELO ESTUDO DA COMPOSTAGEM DOMÉSTICA
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho - Educação Profissional e Formação de 
Docentes
Palavras-chave: Adubação Orgânica; Compostagem; Desenvolvimento Sustentável; Educação 
Ambiental.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo propor métodos e estratégias para aprimorar o 
processo ensino-aprendizagem no cultivo orgânico, realizado de forma teórico prático acerca da 
“Adubação Orgânica”, utilizando para isto a técnica da compostagem mediante o uso e 
reaproveitamento de resíduos de origem animal e vegetal. Neste estudo participaram 12 alunos 
do Ensino Médio do CEEP. Lysímaco Ferreira da Costa. As estratégias metodológicas foram 
desenvolvidas em 8 tópicos: Educação Ambiental; Pesquisa teórica sobre o tema; Separação dos 
resíduos orgânicos e inorgânicos; Coleta e separação dos resíduos orgânicos; Preparação das 
camadas na compostagem; Emprego do composto e análise dos resultados; Relatório das 
atividades; e, Socialização do estudo da compostagem. A análise da aplicação do projeto resultou 
ações possíveis de serem implementadas na escola e nas propriedades rurais, como: adotar e 
apoiar práticas de cultivo orgânico que minimizem o uso de insumos químicos e agrotóxicos; 
utilizando os resíduos produzidos para realização de compostagem; facilitando a conversão da 
agricultura convencional em agricultura sustentável. Pois, o conhecimento científico e tecnológico 
necessita ultrapassar as barreiras da sala de aula, atingindo toda a comunidade escolar, 
mostrando suas implicações e relações aos aspectos cotidianos. A compostagem contribui como 
novas formas de aprendizado para o aproveitamento dos resíduos vegetais e animais. Portanto, a 
Adubação Orgânica, é uma alternativa para a produção de alimentos isentos de adubos químicos 
e agrotóxicos, colaborando para diminuir o acúmulo de resíduos orgânicos de origem animal e 
vegetal, atrelada aos aspectos econômicos, sociais e ambientais assumindo práticas sustentáveis 
em nossas ações diárias.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EDI OSTROSHI 
Orientador: Denise Elizabeth Hey David - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Adubação Orgânica – reaproveitamento de resíduos animais e vegetais mediante uso da 
compostagem
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho - Educação Profissional e Formação de 
Docentes
Palavras-chave: Agricultura Orgânica e Convencional; Reciclagem; Compostagem.
Resumo: Este caderno pedagógico pertence às atividades do Curso de Capacitação em 
Compostagem Doméstica que será ministrado aos docentes e discentes do CEEP Lysimaco 
Ferreira da Costa. O uso da compostagem para adubação orgânica é uma prática que pode ser 
disseminada no meio rural e urbano. Na compostagem utiliza-se resíduos orgânicos, tanto de 
origem animal como o vegetal, formando o composto orgânico, que é incorporado ao solo, 
objetivando melhorar suas propriedades físicas, químicas e biológicas em busca de melhores 
produções. De uma maneira geral o material para compostagem pode incluir todos os tipos de 
estercos de animais, os restos de cozinha, os materiais capinados, as aparas de grama e os 
restos de palhadas. É uma prática simples que aproveita os resíduos orgânicos, não havendo a 
necessidade do uso de adubos químicos e agrotóxicos. Deve-se, entretanto, ter o cuidado onde 
fazer a compostagem, quais os materiais usados, teor de umidade, temperatura e revolvimento da 
pilha, para a garantia de um excelente composto. Ao término do curso espera-se que o 
participante esteja apto a iniciar a separação correta do seu lixo, executar sua composteira, 
produzir um composto de qualidade, obtendo assim alimentos mais saudáveis e isentos de 
agrotóxicos. Os professores serão capacitados para orientar seus alunos sobre como separar o 
lixo e reaproveitá-lo, e estes, a conscientização sobre a importância do cuidado do nosso 
ambiente, além do incentivo da geração de renda a partir da produção do composto orgânico e de 
seus usos.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EDNA AMANCIO DE SOUZA RAMOS
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES: O EIXO 
INTEGRADOR ENTRE AS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS E A PRÁTICA DOCENTE.
Tema: Educação Prosissional
Palavras-chave: Formação de Docentes; Grupo Focal; Estágio.
Resumo: O curso de Formação de Docentes em nível médio ao longo da história sempre foi 
fundamental na construção da carreira de professor. Um curso específico com a prática como 
cerne de sua existência (TANURI, 2000). Mas a partir da promulgação da LDB nº 9394/96 o curso 
perde sua identidade quando o artigo 62 determina a formação superior para todos os professores 
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da educação infantil e anos iniciais. Em 2004, o governo do estado do Paraná retoma a política de 
educação profissional com a reabertura de cursos de formação de professores em nível médio. 
Autoras como Pimenta (2004, 2010) Gatti (2010) foram fundamentais para reflexão para este 
estudo. O objetivo principal deste trabalho é analisar o papel articulador entre a teoria e prática da 
disciplina de estágio no Curso de Formação de Docentes, na busca da efetivação deste. Investiga 
a importância da disciplina de estágio como articuladora do curso e apresenta como resultado da 
pesquisa um material orientador para a ação da disciplina dentro do curso relacionando as 
possibilidades de articulação da disciplina de estágio com as demais disciplinas da matriz 
curricular. A importância desta pesquisa está centrada em agir sobre uma realidade de forma 
pontual, mas partindo efetivamente da audição dos indivíduos envolvidos buscando efetivar ações 
que impactem a formação da futura profissional docente. Contribui, portanto, para o 
amadurecimento e discussão que deve ser contínua para a disciplina articuladora do curso.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EDNA AMANCIO DE SOUZA RAMOS
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O estágio obrigatório no curso de formação de docentes: o eixo integrador entre as 
disciplinas específicas e a prática docente.
Tema: Educação Prosissional
Palavras-chave: Estágio; Formação Docente; Ensino
Resumo: O objetivo principal desse projeto de pesquisa do PDE é analisar o papel articulador 
entre a teoria e prática da disciplina de estágio no Curso de Formação de Docentes, na busca da 
efetivação deste, portanto, investigar a importância da disciplina de estágio como articuladora do 
curso. Esta pesquisa utilizará como metodologia a pesquisa-ação se valendo da técnica de grupo 
focal onde buscará identificar os entraves no processo de organização da disciplina junto a 
professoras, pedagogas, alunas e egressas do curso. A partir deste diagnóstico, pretende-se 
propor ações de superação. A importância desta pesquisa está centrada em agir sobre uma 
realidade de forma pontual, mas partindo efetivamente da opinião dos indivíduos envolvidos 
buscando efetivar ações que impactem a formação da futura profissional docente. Contribui, 
portanto, para o amadurecimento e discussão que deve ser contínua para a disciplina articuladora 
do curso. Nesta unidade didática será apresentado o roteiro de aplicação da técnica do grupo 
focal que possibilitará a reflexão sobre o tema e posteriormente a elaboração do material 
orientador na forma de artigo.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EDUARDO BONGIOVANI 
Orientador: LUIZ EDUARDO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
E DO ALUNO-TÉCNICO
Tema: Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Educação Escolar. PROINFO. Informática Educativa.
Resumo: O presente artigo discute o uso da informática educativa. Considera o uso do 
computador e da internet na educação escolar permeado pela prática do uso pedagógico do 
laboratório de informática do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO). Propõe 
reflexões acerca do impacto das políticas públicas para a educação subjacente ao programa em 
questão e considerando tal contexto, evidencia-se como problema: De que forma o uso da 
informática tem potencializado a formação dos alunos-técnicos e dos professores e qual a 
percepção destes em relação à contribuição da informática na educação? Objetiva-se avaliar a 
percepção do professor e dos alunos em relação à contribuição da informática na educação. Na 
metodologia, uma abordagem qualitativa, pautada em pesquisa bibliográfica e pesquisa de 
campo, usando o método relato de experiência apoia o estudo. Pode-se constatar que tanto os 
professores quanto os alunos têm encontrado diversas barreiras, como a falta de infraestrutura e 
problemas com a rede de computadores nas escolas. Apesar de reconhecerem a importância da 
inclusão digital, não encontram os recursos necessários e de qualidade para introduzir os meios 
tecnológicos em suas atividades. O poder público atua de forma lenta, quando poderia tomar 
atitudes mais concretas no intuito de providenciar a instalação dos laboratórios de informática com 
mais suporte de um técnico no espaço escolar. Dessa forma, o e infraestrutura é a principal razão 
assinalada. Todos dizem saber da importância do PROINFO não tem conseguido ainda

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EDUARDO BONGIOVANI 
Orientador: LUIZ EDUARDO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO ALUNO E DO 
PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: ProInfo. Informática Pedagógica. Alunos. Professores. Administração. Teorias da 
Administração. Mundo do Trabalho.
Resumo: A Unidade Didática tem como objetivo discutir o uso da informática educativa. 
Considera, portanto, o uso do computador e da internet na educação escolar permeado pela 
prática do uso pedagógico do laboratório de informática do PROINFO. As tecnologias têm 
potencializado as aprendizagens, criando novas possibilidades e/ou ampliação dessas, 
enriquecendo o ambiente da escola com conhecimentos importantes para o estudante e para o 
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professor. Assim entendido, o computador e a internet são ferramentas que pode ajudar o/a 
professor/a promover aprendizagem, autonomia, criticidade e criatividade do aluno, contribuindo 
para sua emancipação.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ELISANGELA TOSETTO 
Orientador: ADNILSON JOSE DA SILVA - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: ENSINO MÉDIO INTEGRADO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA SUA EFETIVA 
IMPLEMENTAÇÃO
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Educação e Trabalho; Ensino Médio Integrado;
Resumo: O presente artigo tem como objetivo expor os resultados da pesquisa vinculada ao 
Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE, realizada com gestores, equipe pedagógica, professores e coordenadores 
que atuam no Ensino Médio Integrado ofertado nos colégios Francisco Carneiro Martins e Centro 
Estadual de Educação Profissional Arlindo Ribeiro, na cidade de Guarapuava – Paraná. Traz 
também a contribuição de professores de disciplinas técnicas da Rede Estadual de Ensino do 
Paraná, por meio do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, os quais puderam refletir sobre o 
Ensino Médio Integrado. A implantação do Ensino Médio Integrado, em 2004, pela Secretaria de 
Estado da Educação, retoma a oferta da Educação Profissional no estado, através de uma política 
curricular fundamentada nos princípios da educação unitária e da educação politécnica. Este 
estudo analisa a visão dos profissionais que atuam na modalidade integrada sobre os 
fundamentos que norteiam essa integração, visto que, para o sucesso de toda política 
educacional, além da vontade política, da necessidade de financiamento contínuo e das 
condições materiais e estruturais, é necessária a incorporação dos fundamentos político-
pedagógicos propostos, por parte de todos que atuam nessa modalidade de ensino. Isso implica 
numa organização do trabalho da escola, de forma a propiciar momentos de reflexão coletiva que 
possam fortalecer o sentimento de pertença e que permitam que o coletivo escolar incorpore os 
princípios norteadores do Ensino Médio Integrado e que isso reflita em todos os processos que o 
envolvem.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ELISANGELA TOSETTO 
Orientador: ADNILSON JOSE DA SILVA - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ENSINO MÉDIO INTEGRADO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA SUA EFETIVA 
IMPLEMENTAÇÃO
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Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Educação e Trabalho; Ensino Médio Integrado;
Resumo: Em 2003 a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) retomou a 
Educação Profissional adotando uma política curricular fundamentada nos princípios da educação 
unitária e da educação politécnica, portanto, filiando-se ao pensamento gramsciano e marxista. 
Em 2004, a SEED/PR implantou o Ensino Médio Integrado anunciando as suas ações como 
política pública comprometida com a construção de uma educação de qualidade para os que 
vivem do trabalho. Sabe-se que, para o sucesso de toda política educacional, além da vontade 
política, da necessidade de financiamento contínuo e das condições materiais e estruturais, é 
necessária a incorporação, por parte dos gestores, coordenadores e professores, dos 
fundamentos político-pedagógicos propostos. Portanto, é importante verificar, por um viés 
dialético, qual é a visão de docentes e de gestores escolares a respeito dos fundamentos que 
norteiam a integração do Ensino Médio com a Educação Profissional. Para tanto, fez-se 
necessária uma investigação que articule indispensavelmente três tipos de pesquisa, a saber: de 
caráter teórico para explorar o discurso fundante da formação profissional unitária e politécnica, 
de base documental para entender a assunção do discurso pelo Estado e, finalmente, de ordem 
prática por meio de questionários junto a profissionais que trabalham com a modalidade 
educacional em tela em ambientes escolares. A Implementação desta Produção Didático-
pedagógica proporcionará uma reflexão sobre as condições necessárias para a consolidação do 
Ensino Médio Integrado, de forma a sanar ou atenuar as dificuldades da integração. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EROS BERG FERREIRA DO AMARAL
Orientador: Denise Elizabeth Hey David - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Planejamento Integrado Interdisciplinar no Curso Técnico em Agropecuária do Centro 
Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa
Tema: Planejamento
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Planejamento Integrado; Currículo.
Resumo: O objetivo deste artigo é propor, implementar e analisar o planejamento Integrado 
Interdisciplinar no Curso Técnico em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional 
Agrícola da Lapa. A abordagem deste trabalho é qualitativa, de cunho exploratório por meio da 
pesquisa-ação, as ferramentas utilizadas foram à análise documental, observação participante 
natural, entrevista focalizada e questionários. Este trabalho teve como fundamento metodológico 
o processo de interdisciplinaridade e buscou-se encontrar meios para trabalhar os conteúdos de 
forma articulada, procurando o trabalho coletivo e não mais fragmentado. O trabalho sugere uma 
nova postura dos professores diante do conhecimento, visando garantir a construção do 
conhecimento, rompendo com os limites entre as disciplinas. Esta proposta exige uma mudança 
no comportamento dos professores, é necessário, portanto, adequar as metodologias didáticas 
levando os alunos a compreender sua realidade cotidiana dentro de sua complexidade. A 
proposta de pesquisa aqui apresentada procurou contribuir, especialmente, na prática pedagógica 
dos professores, melhorando o ensino e propondo a interdisciplinaridade como forma de 
desfragmentar, integrar, articular e dialogar os conteúdos curriculares. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: EROS BERG FERREIRA DO AMARAL
Orientador: Denise Elizabeth Hey David - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Planejamento Integrado Interdisciplinar na Educação Profissional de Nível Médio Integrado
Tema: A interdisciplinaridade na educação profissional de nível médio integrado.
Palavras-chave: Planejamento Integrado; Interdisciplinaridade; Planejamento; Currículo 
Integrado.
Resumo: O objetivo deste trabalho é propor um planejamento integrado interdisciplinar no Curso 
Técnico em Agropecuária. Este Caderno Pedagógico será referencial teórico para as reuniões 
pedagógicas na escola. O ensino médio integrado necessita que o seu planejamento seja 
integrado, para evitar conteúdos repetidos, sobrepostos e esquecidos. As disciplinas técnicas e as 
disciplinas da base comum devem ser trabalhadas de maneira que elas se relacionem, 
contribuindo para uma formação plena na sua totalidade. A proposta apresentada pretende 
contribuir na prática pedagógica dos professores, melhorando o ensino e propondo a 
interdisciplinaridade como forma de desfragmentar e integrar os conteúdos curriculares.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: GAINETE LORDANI 
Orientador: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Utilização de software aplicativo gratuitos para registro de dados na horta.
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes – Normal em nível médio. 
Palavras-chave: horta, dispositivos móveis, códigos e aplicativos. 
Resumo: o presente artigo aborda a utilização de dispositivos móveis na disciplina de 
Horticultura. O objeto mais utilizado foi o aparelho celular móvel, dentro do contexto escolar, com 
viés pedagógico. O instrumento básico desse trabalho é uma ferramenta chamada QR-code, 
código alfanumérico que permite inserir informações para posterior leitura. Conjuntamente ao 
código, se fez necessário à utilização de aplicativos (software), sendo um para ler e outro para 
gerar, e assim transformar dispositivos móveis em instrumentos pedagógicos, possibilitando que 
os estudantes possam ter acesso a informações através dos códigos utilizando seus celulares. A 
ideia é codificar todas as atividades da horta da escola, espaço este utilizado para as aulas 
práticas na disciplina de Horticultura. Assim sendo, os estudantes por meio dos celulares com o 
aplicativo de leitura instalado puderam fazer levantamento de informações “in loco” na horta, 
simplesmente direcionando seu aparelho para o código, e, dessa forma, os dados apareceriam na 
tela. Apesar de todas as dificuldades de implementação do projeto na escola, ele permitiu 
possibilidades de utilização dos dispositivos móveis no ambiente escolar, dentro de um contexto 
pedagógico, pois nesse caso percebeu-se claramente a interação desses aparelhos com alguns 
objetivos da disciplina, e, principalmente, aguçando a percepção dos estudantes para a utilização 
da tecnologia na agricultura, objetivo básico deste projeto.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: GAINETE LORDANI 
Orientador: MARCOS AUGUSTO MORAES ARCOVERDE - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Utilização de software aplicativo gratuitos para registro de dados na horta.
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes – Normal em nível médio
Palavras-chave: Horticultura, Dispositivos móveis e Softwares.
Resumo: O presente Projeto de Intervenção dentro da escola buscará enfrentar o problema de 
registro e coleta de dados no setor de Horticultura. Para tal, será introduzido um recurso 
tecnológico denominado QR-code, utilizando-se de softwares aplicativos gratuitos disponibilizados 
na internet. A utilização desse recurso tem como objetivo tornar o setor mais dinâmico e permitir 
que a interação disciplina/aluno/professor tenha avanços pedagógicos.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: GIANE DA SILVA FLORES YASAWA 
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Redes Sociais na escola: Uso consciente e ético
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em Nível Médio
Palavras-chave: Redes Sociais; escola; internet; ética
Resumo: A vida na sociedade contemporânea passa por relevantes transformações. Essas 
mudanças rápidas e complexas alteram o cotidiano das pessoas e suas relações sociais. As 
tecnologias da Web 2.0 (wikis, redes sociais, mundo virtuais, etc.) fazem parte do cotidiano da 
maioria dos alunos. As redes sociais já chegaram as salas de aula. Neste cenário a escola 
enfrenta um grande desafio, que é discernir como utilizar as redes sociais tornando-a um aliado 
pedagógico. É válido lembrar ainda que muitos não têm maturidade ou responsabilidade ao postar 
conteúdos ou fazer comentários. Esta é uma ação que acontece fora da escola, mas que reflete 
diretamente dentro dela, interferindo no relacionamento entre alunos em sala de aula, 
atrapalhando o desenvolvimento das mesmas e até mesmo na aprendizagem e rendimento do 
aluno. Neste sentido, este trabalho motiva-se por discutir o uso das redes sociais no ambiente 
escolar, orientando os alunos para usar a rede de forma ética e consciente, tirando proveito de 
seus benefícios, sem o detrimento do ser humano. Para tanto, adotou-se como metodologia um 
material digitalizado, mais especificamente uma apresentação de slides propondo diversas 
atividades reflexivas sobre o uso das tecnologias e suas consequências, haja vista que esses 
conflitos já estão dentro da escola. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: GIANE DA SILVA FLORES YASAWA 
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Redes Sociais na escola: Uso consciente e ético
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em Nível Médio
Palavras-chave: Redes Sociais; escola; internet; ética
Resumo: A vida na sociedade contemporânea passa por relevantes transformações. Essas 
mudanças rápidas e complexas alteram o cotidiano das pessoas e suas relações sociais. As 
tecnologias da Web 2.0 (wikis, redes sociais, mundo virtuais, etc.) fazem parte do cotidiano da 
maioria dos alunos. As redes sociais já chegaram as salas de aula. Neste cenário a escola 
enfrenta um grande desafio, que é discernir como utilizar as redes sociais tornando-a um aliado 
pedagógico. É válido lembrar ainda que muitos não têm maturidade ou responsabilidade ao postar 
conteúdos ou fazer comentários. Esta é uma ação que acontece fora da escola, mas que reflete 
diretamente dentro dela, interferindo no relacionamento entre alunos em sala de aula, 
atrapalhando o desenvolvimento das mesmas e até mesmo na aprendizagem e rendimento do 
aluno. Neste sentido, este trabalho motiva-se por discutir o uso das redes sociais no ambiente 
escolar, orientando os alunos para usar a rede de forma ética e consciente, tirando proveito de 
seus benefícios, sem o detrimento do ser humano. Para tanto, adotou-se como metodologia um 
material digitalizado, mais especificamente uma apresentação de slides propondo diversas 
atividades reflexivas sobre o uso das tecnologias e suas consequências, haja vista que esses 
conflitos já estão dentro da escola. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: GUNTHER FELIPE RUDECK JUNIOR 
Orientador: Vera Lucia Martiniak - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O CURRÍCULO INTEGRADO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E SUAS 
RELAÇÕES NA FORMAÇÃO TÉCNICA APLICADAS AO MUNDO DO TRABALHO
Tema: CURRÍCULO DE FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO.
Palavras-chave: Educação profissional; Formação técnica; Mundo do trabalho.
Resumo: Este artigo é um resultado parcial do Projeto de Intervenção Pedagógica, que tem como 
foco o currículo de formação técnica em agropecuária relacionada com as exigências do mundo 
do trabalho. O objetivo é promover uma reflexão sobre os conteúdos das disciplinas e relacioná-
las com a formação profissional. As bases para a formação técnica-profissional são preconizadas 
por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Lei nº 9394/1996, na qual 
assegura que “A educação profissional integrada as diferentes formas de educação ao trabalho, à 
ciência e a tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva”. É neste contexto que a educação vai desempenhar o seu papel, desenvolver a 
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capacidade crítica e fornecer os instrumentos necessários ao enfrentamento dos problemas da 
realidade. Utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa participante, além da 
apresentação do projeto a todos os envolvidos (Alunos, professores, empresa rurais), onde uma 
sondagem foi realizada por meio da elaboração de um questionário que obedeceu aos 
fundamentos teóricos relacionados ao tema proposto. Tal metodologia tem o objetivo de 
oportunizar aos envolvidos a análise e a contribuição na construção dos conhecimentos técnicos 
e sociais adequados para a atuação do técnico no mundo do trabalho. Após a coleta dos dados, 
foi procedida a análise desses dados, os quais serão repassados para a escola, em forma 
sistematizada, o que será feito por meio de artigo final. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: GUNTHER FELIPE RUDECK JUNIOR 
Orientador: Vera Lucia Martiniak - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O CURRÍCULO INTEGRADO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E SUAS 
RELAÇÕES NA FORMAÇÃO TÉCNICA APLICADAS AO MUNDO DO TRABALHO.
Tema: CURRICULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO.
Palavras-chave: Educação profissional, formação técnica e mundo do trabalho.
Resumo: Esta pesquisa será voltada ao estudo acerca do currículo de formação técnica em 
agropecuária relacionada com as exigências do mundo do trabalho. O objetivo é promover uma 
reflexão sobre os conteúdos das disciplinas e relacioná-las com a formação profissional. As bases 
para a formação técnica-profissional são preconizadas por meio da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN Lei nº 9394/1996, que garante que a educação profissional seja 
integrada as diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência e a tecnologia, e que conduza 
ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Para tanto, será feita uma 
apresentação a todos os alunos, professores e empresa rurais, onde uma sondagem será 
realizada por meio da confecção de um questionário de perguntas que obedecerá aos 
fundamentos teóricos relacionados ao tema proposto. Tal metodologia tem o objetivo de 
oportunizar aos envolvidos a análise e contribuição na construção dos conhecimentos técnicos e 
sociais adequados para a atuação do técnico no mundo do trabalho.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: JOAO NELSON SIMAO FILHO 
Orientador: Mario Cezar Lopes - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: TRILHA ECOLÓGICA EM MATA CILIAR E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia
Palavras-chave: Trilhas ecológicas; Mata Ciliar; Leis; Sustentabilidade.
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Resumo: Este Artigo Final relata as atividades desenvolvidas na Implementação do projeto no 
CEEP Olegário Macedo, que mostra a realidade dos dias atuais que envolveu os educandos em 
atividades dentro de sala de aula através de pesquisas, palestras e contextualização da teoria 
através do trabalho de campo com a abertura de Trilha Ecológica e identificação de espécies. 
Essas atividades contribuíram para a formação técnica bem como a relação do educando 
interagindo diretamente com o meio ambiente.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: JOAO NELSON SIMAO FILHO 
Orientador: Mario Cezar Lopes - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TRILHA ECOLÓGICA EM MATA CILIAR E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia
Palavras-chave: Trilhas ecológicas; Mata Ciliar; Leis; Sustentabilidade.
Resumo: Esta pesquisa vai desenvolver o estudo sobre Mata Ciliar, vegetação presente no CEEP 
Olegário Macedo, que oferece curso na área técnica, com atividades que causam impacto 
ambiental. O objetivo é promover um maior conhecimento da mata ciliar regional que 
desempenham a função de proteger os recursos hídricos, componente essencial para a vida 
vegetal e animal, que podem ser afetados pelo desenvolvimento econômico e devem adequar-se 
a Lei Ambiental. Para recuperá-la dos danos das atividades humanas, devemos conhecer melhor 
as espécies vegetais para a recomposição. As atividades metodológicas serão: identificação das 
plantas com fotos e construção de álbum, trilha na vegetação, coleta de sementes, levantamento 
do número de indivíduos da flora em parcelas, palestras sobre lei ambiental, observação de áreas 
preservadas e de áreas que necessitam de recuperação, visando à sustentabilidade do sistema 
produtivo. O resultado, buscamos contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes 
com relação à Mata Ciliar e a preservação ambiental.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: JOSE ORLANDO SEGANTINI VARASCHIN 
Orientador: Maria Lucia Vinha - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE ALUNOS: COMPROMISSO COM A 
APRENDIZAGEM
Tema: A AVALIAÇÃO COMO COMPROMISSO COM A APRENDIZAGEM DE TODOS: 
DESAFIOS, CONFLITOS E POSSIBILIDADES
Palavras-chave: AVALIAÇÃO; TRABALHOS; APRENDIZAGEM
Resumo: As metodologias de ensino utilizadas pelos docentes no ambiente escolar colaboram 
para a construção do conhecimento. Neste contexto, procurou-se apresentar estudos de como os 
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alunos podem fazer pesquisa de forma orientada pelo professor, valorizando o trabalho dos 
alunos, conscientizando-os sobre a importância da busca pelo conhecimento de forma 
sistematizada e também sobre aspectos técnicos e metodológicos, como direitos autorais e a 
utilização de recursos didáticos e tecnológicos. A pesquisa se sustenta em referenciais teóricos 
que trazem orientações sobre a produção de trabalhos de alunos, incluso a avaliação do processo 
de ensino e aprendizagem. Selecionou-se a instituição de ensino Colégio Estadual Professor 
Sílvio Tavares, Cambará Paraná, para desenvolver as atividades com os alunos 2º ano do Ensino 
Médio Integrado em administração. Utilizou-se o ambiente de aprendizagem Moodle (equivalendo 
a uma tradução livre Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objeto), como 
suporte para orientação através da interação das diversas ferramentas como fóruns, diários e 
outras, possibilitando a comunicação entre professor e alunos. Os resultados deste estudo 
demonstram como o trabalho docente permite a orientação e reorientação dos alunos, 
contribuindo para o aprendizado.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: JOSE ORLANDO SEGANTINI VARASCHIN 
Orientador: Maria Lucia Vinha - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE ALUNOS: COMPROMISSO COM A 
APRENDIZAGEM
Tema: A AVALIAÇÃO COMO COMPROMISSO COM A APRENDIZAGEM DE TODOS: 
DESAFIOS, CONFLITOS E POSSIBILIDADES
Palavras-chave: AVALIAÇÃO; TRABALHOS; APRENDIZAGEM
Resumo: A Unidade Didática é uma produção didático-pedagógica e tem por objetivo apresentar 
elementos que possam contribuir para a práxis docente. Esta Unidade Didática visa apresentar 
estudos de como fazer pesquisa de forma orientada, valorizando o trabalho dos alunos, 
conscientizando sobre os direitos autorais dando créditos aos autores e a utilização de recursos 
didáticos e tecnológicos, para discorrer sobre a produção de trabalho de alunos: compromisso 
com a aprendizagem. O tema é de importante relevância, pois é nesta fase de estudos que os 
alunos, se bem orientados, poderão se tornar bons pesquisadores, contribuindo para a construção 
do seu conhecimento e de seus pares. Há de se asseverar que o objeto de pesquisa e sua 
implementação dirige-se para o Ensino Médio Integrado em Administração, o que exige ainda 
mais dos alunos, pois o ato de administrar exige uma constante busca pelo novo, e não se 
consegue o novo sem pesquisa orientada. No caso desta Unidade Didática, a finalidade é mostrar 
possibilidades de desenvolver nos alunos procedimentos de pesquisa como prática educativa, 
motivada pela necessidade de construção do conhecimento de forma autônoma. É importante 
destacar que, nesse processo de pesquisa, a mediação do professor é de fundamental 
importância. A instituição de ensino escolhida para implementação da unidade didática é o 
Colégio Estadual Professor Sílvio Tavares, localizado na cidade de Cambará – Paraná, com os 
alunos que estão cursando o 2º ano do Ensino Médio Integrado.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: LAIS HELENA FIGUEIREDO RECCANELLO 
Orientador: Marlene Lucia Siebert Sapelli - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O TRABALHO COMO FORMA DE EDUCAÇÃO.
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes – Normal em nível médio
Palavras-chave: Trabalho coletivo. Formação politécnica. Auto-organização
Resumo: A maioria dos educandos do Colégio Agrícola vê as atividades laborais como mero 
serviço braçal, não as valoriza e nem as relaciona aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, 
ou seja, não as considera com importância pedagógica. Este artigo tem como objetivo apresentar 
os resultados do Projeto intitulado O trabalho como forma de educação, que tinha como intenção 
principal incentivar o educando a reconhecer o papel do trabalho no processo de formação 
humana. O artigo está dividido em duas partes: na primeira, caracterizamos o colégio em questão 
e o contexto no qual está inserido e apresentamos os fundamentos das ações realizadas, a partir 
da concepção de trabalho na perspectiva marxista; na segunda parte, apresentamos como foi 
efetivada a implementação do projeto.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: LAIS HELENA FIGUEIREDO RECCANELLO 
Orientador: Marlene Lucia Siebert Sapelli - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O TRABALHO COMO FORMA DE EDUCAÇÃO.
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes – Normal em nível médio
Palavras-chave: Trabalho coletivo. Formação politécnica. Auto-organização
Resumo: A maioria dos educandos do Colégio Agrícola vê as atividades laborais como mero 
serviço braçal, não as valoriza e nem as relaciona aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, 
ou seja, não as considera com importância pedagógica. Este projeto tem como objetivo principal 
incentivar o educando a reconhecer o papel do trabalho no processo de formação humana. Aliado 
a isso, orientá-lo a perceber a importância e a dinâmica do trabalho coletivo e individual dentro do 
colégio; compreender a organização do trabalho dentro da escola fazenda, de maneira que ele 
discuta, organize e gerencie as escalas de finais de semana com os demais educandos do 
colégio. Por fim, reconhecer os princípios da formação politécnica e valorizar a importância do 
trabalho desenvolvido na escola fazenda para sua formação profissional. A implementação do 
projeto será feita com a construção de caderno temático e trabalhado em encontros que totalizam 
40 (quarenta) horas de trabalho com educandos e professores. Com os professores serão 
trabalhadas 12 (doze) horas presenciais e 8 (oito) horas para estudo prévio. Com os educandos 
serão trabalhadas 20 (vinte) horas presenciais. Após o processo de estudo, haverá uma 
intervenção no sentido de alterar as escalas de trabalho no Colégio, nos diferentes setores de 
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produção. No processo de implementação da proposta, será feita a avaliação e reorganização 
necessária para que se atinja os objetivos definidos para o projeto.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARGARETE MARIA LEMES
Orientador: Marcos Roberto Rodacoski - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ATRAVÉS DA 
SIMULAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ONU
Tema: Educação Profissional
Palavras-chave: Educação Profissional; Simulação de Conferências da ONU; Competências; 
Cidadania. 
Resumo: LEMES,Margarete Maria. Desenvolvimento de Competências Profissionais através da 
Simulação de Conferências da ONU.2013.Projeto de Intervenção Pedagógica (Educação 
Profissional)- Programa de Desenvolvimento Educacional,PDE. Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba,2013. Apresenta-se uma proposta prática para a construção da cidadania e 
para o desenvolvimento de competências profissionais que foi aplicada aos alunos e professores 
do turno noturno do Colégio Estadual Leôncio Correia – EFMN (CELC) - em Curitiba-PR. A ação 
motivadora foi a Simulação de Conferência da ONU com a escolha de tema de debate 
relacionada à área dos Curso de Educação Curso de Educação Profissional e relacionado a 
temas de cidadania. Tal Simulação demonstrou ser uma excelente prática educativa pois os 
alunos refletiram, vivenciaram e desenvolveram opinião crítica que certamente tem grande 
potencial para se transformar em ações práticas na sociedade. Como resultado detectou-se que 
os participantes desenvolveram naturalmente competências, ou seja, conhecimentos, habilidades 
e atitudes, apresentando progressos notórios na argumentação, dedicação à pesquisa, 
organização, trabalho em equipe e foco em suas atividades. Neste sentido pode-se afirmar que a 
Simulação da Assembleia da ONU prepara os envolvidos para agir como protagonistas no meio 
em que estiverem inseridos. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARGARETE MARIA LEMES
Orientador: Marcos Roberto Rodacoski - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ATRAVÉS DA 
SIMULAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ONU
Tema: Educação Profissional
Palavras-chave: Educação Profissional; desenvolvimento de competências, habilidades e atitude; 
construção da cidadania; simulação de conferências da ONU.
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Resumo: LEMES,Margarete Maria. Desenvolvimento de Competências Profissionais através da 
Simulação de Conferências da ONU.2013.Projeto de Intervenção Pedagógica (Educação 
Profissional)- Programa de Desenvolvimento Educacional,PDE. Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba,2013. A Educação Profissional no Brasil está em alta, sendo uma grande 
opção de profissionalização no ensino médio. O Estado do Paraná atendendo a esta demanda 
também implantou nas escolas estaduais, cursos profissionalizantes inclusive no turno noturno. 
Então no dia a dia de sala de aula, surgiram os questionamentos: Como a cidadania pode ser 
exercida de maneira integral sem o conhecimento e entendimento das leis, sem a confiança no 
coletivo e sem a confiança em si mesmo? Como desenvolver o senso coletivo? Como aliar o 
crescimento pessoal ao desenvolvimento do cidadão? Mediante o uso da técnica SIMULAÇÃO 
DA ONU busca-se um meio para desenvolver no aluno as suas competências profissionais que 
em consequência respondem as questões levantadas. A SIMULAÇÃO DA ONU replica o contexto 
das discussões que norteiam as conferências da ONU e será utilizada aqui, como técnica 
motivadora para a construção da cidadania e desenvolvimento de competências profissionais dos 
alunos e professores da educação profissional do Colégio Estadual Leôncio Correia - CELC - em 
Curitiba-PR. Os participantes desenvolvem naturalmente sua competência, habilidades e atitude, 
apresentando progressos notórios na argumentação, dedicação à pesquisa, organização, trabalho 
em equipe e foco em suas atividades. Perfil estes que lhe possibilita agir como protagonista no 
meio em que estiver inserido. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARIA DE LOURDES DIAS EMERICH 
Orientador: Henrique Manoel da Silva - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Evasão no 1º ano do Curso Técnico em Administração Integrado: causas e 
consequências.
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERSPECTIVA DE POLITECNIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES NORMAL EM NÍVEL MÉDIO
Palavras-chave: Evasão; Educação Profissional; Cursos Técnicos
Resumo: Resumo: Hoje no Brasil, a evasão escolar se constitui como um problema que cresce 
cada vez mais, afetando principalmente as escolas públicas. O maior índice de evasão escolar 
está relacionado às necessidades dos jovens trabalharem para ajudar na renda da família, 
fazendo com que aumente cada vez mais o número de adolescentes deixando as salas de aula. 
Este trabalho tem como objetivo verificar as possíveis causas e consequências da evasão escolar 
no Colégio Estadual de Iporã Paraná município de Iporã. Sendo assim, o presente artigo foi 
desenvolvido com profissionais da Educação do Colégio Estadual de Iporã, por meio de encontros 
para estudo da temática abordada. Os materiais selecionados para o curso visaram oferecer 
subsídios que possibilitasse a compreensão e proporcionasse o repensar do fazer pedagógico. 
Como resultado das reflexões realizadas, vimos que dentre as possíveis causas já identificadas 
para o abandono do Ensino Médio técnico estão: o nível socioeconômico do aluno; a estrutura 
organizacional e pedagógica das escolas; a política educacional; a relação da escola com a 
cultura jovem; a \"necessidade\" de o jovem ter que optar por estudar ou trabalhar; e questões 
curriculares como o ensino que não tem relação com a o trabalho cultura, ciência e tecnologia.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARIA DE LOURDES DIAS EMERICH 
Orientador: Henrique Manoel da Silva - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Evasão no 1º ano do Curso Técnico em Administração Integrado:causas e consequências
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERSPECTIVA DE POLITECNIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES NORMAL EM NÍVEL MÉDIO
Palavras-chave: Evasão; Educação Profissional;Cursos Técnicos
Resumo: Essa produção didática será fundamentada nos estudos do meu Projeto de Intervenção 
Pedagógica e os conteúdos deste material didático serão apresentados aos profissionais da 
Educação do Colégio Estadual de Iporã onde atuo, por meio de encontros para que seja estudada 
a temática abordada. Os participantes serão certificados pelo Curso de Extensão Universitária 
com carga horária de 32h em 08 encontros de 4h.Os materiais selecionados para o curso visam 
oferecer subsídios que possibilite a compreensão da temática em questão.E a partir desses 
estudos os participantes terão oportunidade de repensar o seu fazer pedagógico.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARIA TERESA GARCIA RUIZ 
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A avaliação da aprendizagem na educação básica e a organização do trabalho 
pedagógico docente
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades
Palavras-chave: Avaliação. Organização do trabalho pedagógico. Aprendizagem. Didática.
Resumo: O presente trabalho é o resultado de uma das etapas do PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional, instituído pela Secretaria de Estado do Paraná (SEED) sendo uma 
proposta de formação continuada em parceria com algumas IES. O referido programa nos deu a 
oportunidade de retornar aos estudos acadêmicos proporcionando-nos o aperfeiçoamento dos 
fundamentos teórico-práticos necessários à organização do trabalho pedagógico. Esse artigo 
retoma a discussão sobre avaliação e a organização do trabalho pedagógico docente, 
desencadeando um processo de reflexão, de estudo sobre como ocorre a organização do 
trabalho pedagógico em relação a avaliação da aprendizagem na educação básica. Uma reflexão 
sobre a questão da subjetividade presente entre os docentes e a importância de referenciais 
teóricos para fundamentar a prática, possibilitando um ato pedagógico ético e responsável sob a 
ótica de se repensar o processo de ensino aprendizagem. Assim sendo, espera-se contribuir com 
a práxis dos docentes no que tange a avaliação da aprendizagem como elemento importante e 
gerador de conflitos na organização do trabalho pedagógico. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARIA TERESA GARCIA RUIZ 
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO DOCENTE
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades
Palavras-chave: Organização do trabalho pedagógico. Avaliação. Aprendizagem.
Resumo: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO DOCENTE. Professora PDE: Maria Teresa Garcia Ruiz. Professora 
Orientadora: Eliacir Neves França. RESUMO Ao investigar o cotidiano escolar vejo um horizonte, 
uma possibilidade de propor novos rumos para que ofereçamos uma educação de qualidade. 
Acredito que a forma de agir revela o compromisso docente, e que esta ação deve ser repensada, 
ressignificada durante toda a vida profissional. Assim, objetivo neste texto discutir o processo de 
avaliação da aprendizagem pela via da organização do trabalho pedagógico (OTP) docente. 
Penso que as características comuns aos denominados \"bons professores\" podem contribuir 
com o processo de construção do “ser docente”, bem como podem servir de inspiração para a 
prática avaliativa em sala de aula. Há professores que procuram inovar sua prática avaliativa, 
resgatando o significado do estudo e dos conteúdos, buscando uma metodologia participativa em 
sala, estimulando o gosto pela apropriação conhecimento e a capacidade de intervir na realidade 
social em que cada um se encontra inserido. Em suma, pretendo contribuir, com a reflexão acerca 
da organização do trabalho pedagógico no que tange especificamente à avaliação da 
aprendizagem na educação básica e a subjetividade presente entre os docentes. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARITSA GOMES DEKKERS 
Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DA PESQUISA: UMA TAREFA 
COMPARTILHADA ENTRE PROFESSOR E ALUNO
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA:PERSPECTIVA DE POLITECNIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES NORMAL EM NÍVEL MÉDIO
Palavras-chave: Agroindústria; Derivados de Leite; Pesquisa; Construção do Conhecimento
Resumo: Este artigo é resultado da intervenção pedagógica realizada no Centro Estadual de 
Educação Olegário Macedo, do Município de Castro-PR com a participação dos alunos da 3ª 
série do Curso Técnico em Agropecuária, na disciplina de Agroindústria. O estudo foi 
desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 
2013/2014, que teve como problematização “Quais são as possibilidades da pesquisa estar 
subsidiando o processo de apropriação, construção e produção de conhecimento?” O objetivo 
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desta pesquisa deflagra a importância epistemológica da Agroindústria, com ênfase no estudo 
teórico-prático da produção de derivados de leite, proporcionando a ressignificação do currículo 
vivido pelos alunos no cotidiano escolar em sintonia às suas expectativas reais. Ensinar por meio 
da pesquisa é ir além das aulas expositivas, é superar as metodologias tradicionais de ensino, é 
oferecer ao educando novas chances de participação no processo de construção do 
conhecimento, fazendo com que a equipe discente promova a construção do seu próprio 
conhecimento. Considerando que a utilização da pesquisa como instrumento pedagógico no 
cotidiano da sala de aula favoreceu o desenvolvimento de situações de aprendizagens 
instigadoras, tornando o ensino exitoso e favorecendo a participação discente no processo de 
construção do conhecimento, além de promover o desenvolvimento da capacidade de 
argumentação, no que se refere ao estudo dos derivados de leite como tema gerador desta 
produção.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARITSA GOMES DEKKERS 
Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DA PESQUISA: UMA TAREFA 
COMPARTILHADA ENTRE PROFESSOR E ALUNO
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA:PERSPECTIVA DE POLITECNIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES NORMAL EM NÍVEL MÉDIO
Palavras-chave: Pesquisa; conhecimento; educação.
Resumo: Os dias atuais exigem que ocorra uma mudança na postura tradicional do professor, 
onde ele limita-se a transmitir o saber ao aluno por meio de aulas expositivas e demonstrações à 
classe. É essencial que se supere esta postura onde o professor é um mero ministrador de aulas 
e o aluno está na sala de aula apenas para ouvir. Através deste Caderno Pedagógico 
incentivaremos a construção do conhecimento via pesquisa, numa abordagem metodológica de 
pesquisa - ação, por meio de 08 encontros. Aplicaremos um questionário semi estruturado aos 
alunos para obter informações de como está ocorrendo sua produção de conhecimentos e 
apresentaremos uma sequência didática sobre uma temática da disciplina de Agroindústria, com a 
proposição de que os partícipes levantem aspectos que merecem ser aprofundados e 
sistematizados, pelas vias da pesquisa. Posteriormente, realizaremos discussões das temáticas 
escolhidas para a pesquisa e os alunos incluirão os resultados no Blog educativo, construído por 
todos simultaneamente ao processo. Na sequência aplicaremos um novo questionário semi 
estruturado aos alunos para verificar a sua opinião em relação à importância da pesquisa na 
construção do conhecimento e abriremos um espaço para a avaliação dos resultados atingidos e 
a importância da proposição metodológica para o seu processo de produção de conhecimentos.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARTA ELAINE SERAFIM DOS SANTOS 
Orientador: Regina Taam - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: PORTFÓLIO COMO PRÁTICA DE AVALIAÇÃO NO CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades.
Palavras-chave: Estágio. avaliação. formação técnica. enfermagem.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo verificar a conveniência da utilização do Portfólio como 
prática de avaliação associada, ou não, a outros instrumentos avaliativos. A avaliação tem se 
efetivado através de modelos e instrumentos que tendem a verificar o aprendizado dos conteúdos 
mínimos, na maioria das vezes de forma quantitativa, em detrimento da qualidade do processo de 
construção do conhecimento. Dentre os desafios do processo ensino-aprendizagem nos 
deparamos com o desenvolvimento do estágio curricular supervisionado, momento em que o 
aluno irá desenvolver as técnicas de enfermagem, com atenção individual ao paciente ou para a 
coletividade, levando informações pertinentes às necessidades identificadas por este público, de 
promoção, prevenção e recuperação de agravos para o indivíduo e/ou comunidade. O 
planejamento dos instrumentos avaliativos das práticas curriculares apresenta um valor 
importante enquanto elemento essencial do método didático, pois faz parte do plano de trabalho 
docente, assumindo, numa concepção crítica, um caráter de maior flexibilidade para os envolvidos 
neste processo educativo. A avaliação entendida como uma etapa do processo ensino-
aprendizagem, não pode ter um aspecto apenas classificatório; neste contexto, sua função é 
oferecer subsídios para uma tomada de decisão, direcionando o aprendizado e conduzindo a 
ação. Conclui-se que a avaliação deve contribuir para o êxito da ação pedagógica, embasada em 
orientações metodológicas que permitam espaço para a interpretação e discussão, que 
considerem a relação do aluno com o conteúdo trabalhado, o significado desse conteúdo e a 
compreensão alcançada por ele, através da implantação conjunta de dois modelos de avaliação: 
o portfólio e a auto avaliação. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MARTA ELAINE SERAFIM DOS SANTOS 
Orientador: Regina Taam - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas de avalição no curso técnico de enfermagem
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades
Palavras-chave: Estágio, avaliação, formação técnica, enfermagem
Resumo: O objetivo deste projeto é refletir sobre as práticas avaliativas desenvolvidas até o 
momento e propormos alternativas para as práticas tradicionais, que se mostrem mais adequadas 
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aos objetivos da disciplina de estágio curricular do curso técnico de enfermagem, buscando 
superar o modelo utilizado. A avaliação tem se efetivado através de modelos e instrumentos 
avaliativos que tendem a verificar o aprendizado dos conteúdos mínimos, na maioria das vezes de 
forma quantitativa, em detrimento da qualidade do processo de construção do conhecimento. 
Dentre os desafios do processo ensino-aprendizagem nos deparamos com o desenvolvimento do 
estágio curricular supervisionado, momento em que o aluno irá desenvolver as técnicas de 
enfermagem, com atenção individual ao paciente ou para a coletividade, levando informações 
pertinentes as necessidades identificadas por este público, de promoção e prevenção de agravos 
para o indivíduo e ou comunidade. Desta forma, a avaliação está continuamente na rotina escolar 
seja ela em sala de aula ou no campo da aula prática, de forma individual ou coletivamente. 
Muitas vezes a palavra avaliação é associada a outros sinônimos como nota, capacidade e ou 
incapacidade, sucesso e ou fracasso, ascensão e ou retenção. O que pretendemos mostrar com 
este trabalho é que, a avaliação assume dimensões mais amplas. Este trabalho de 
implementação pedagógica, será desenvolvido no Colégio Estadual Profª Hilda T. Kamal no 
município de Umuarama tendo como público alvo os professores do curso Técnico de 
enfermagem, pedagogos, diretores.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MAURO DONIZETI FABIAN 
Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Relação teoria e prática no curso Técnico em Administração
Tema: O CURRÍCULO E O MUNDO DO TRABALHO
Palavras-chave: Administração; mundo do trabalho;teoria; prática. 
Resumo: Este artigo, objetiva demonstrar as pesquisas realizadas e trazer reflexões sobre a 
integração entre a teoria e a prática no curso Técnico em Administração e o mundo do trabalho, 
por meio de pesquisas bibliográficas, que mostram a evolução das teorias da administração, 
retratando a influência de intelectuais como Aristóteles, Marx, Descartes e Maquiavel. Aborda, 
ainda, a participação da Igreja Católica e das Organizações Militares com suas estruturas e 
princípios servindo de modelo para a consolidação das teorias. Destaca, também, a Revolução 
Industrial, com o surgimento das fábricas, bem como a nova concepção de trabalho, modificando 
as estruturas da época. Diante destes contextos, surgem diferenciadas teorias, como a 
Administração Científica, de Taylor; o Fordismo; a Teoria Clássica de Fayol, a Teoria da 
Burocracia de Weber e a Teoria das Relações Humanas. Assim, tais teorias, como produto do 
século XX, oportunizaram o surgimento de novas tendências no administrar, principalmente com o 
modelo japonês, denominado “toyotismo”. Incorporados à conceitos já existentes, surgem outros 
como: qualidade total, responsabilidade social e ambiental, empreendedorismo. Compreender as 
teorias é um desafio do curso técnico, relacionando-as com a prática, buscando uma unidade e a 
produção científica, com o intuito de formar o educando para o mundo do trabalho, em constante 
transformação. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: MAURO DONIZETI FABIAN 
Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Tema: O CURRÍCULO E O MUNDO DO TRABALHO
Palavras-chave: ProInfo. Informática Pedagógica. Alunos. Professores. Administração. Teorias da 
Administração. Mundo do Trabalho.
Resumo: A presente produção apresenta, inicialmente, a evolução das teorias da administração, 
retratando a influência de intelectuais como Aristóteles, Marx, Descartes e Maquiavel. Aborda, 
ainda, a participação da Igreja Católica e das Organizações Militares com suas estruturas e 
princípios servindo de modelo para a consolidação das teorias. Destaca, também, a Revolução 
Industrial, com o surgimento das fábricas, bem como a nova concepção de trabalho, modificando 
as estruturas da época. Diante destes contextos, surgem diferenciadas teorias, como a 
Administração Científica, de Taylor; o Fordismo; a Teoria Clássica de Fayol, a Teoria da 
Burocracia de Weber e a Teoria das Relações Humanas. Assim, tais teorias, como produto do 
século XX, oportunizaram o surgimento de novas tendências no administrar, principalmente com o 
modelo japonês, denominado “toyotismo”. Incorporados a conceitos já existentes, surgem outros 
como: qualidade total, responsabilidade social e ambiental, empreendedorismo. Compreender as 
teorias é um desafio do curso técnico, relacionando-as com a prática, buscando uma unidade e a 
produção científica, com o intuito de formar o educando para o mundo do trabalho, em constante 
transformação.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: PLINIO FORTES ALCANTARA FILHO 
Orientador: Maria Lucia Vinha - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO - DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O SABER
Tema: AVALIAÇÃO COMO COMPROMISSO COM A APRENDIZAGEM DE TODOS - 
CONFLITOS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Palavras-chave: planejamento; avaliação; construção do saber
Resumo: Constatou-se do cenário analisado junto aos docentes do Centro Estadual de Educação 
Profissional Agrícola “Mohamad Ali Hamzé”, localizado no munícipio de Cambará – PR que há 
uma deficiência significativa em termos de planejamento e avaliação, bem como há uma 
resistência de alterar esta conjuntura e, diante disso, foi destacado que urge uma necessidade de 
se repensar o planejamento e a avaliação escolar como forma de construção do saber, uma vez 
que atualmente se vive em uma realidade dinâmica onde as transformações socioculturais e 
político-econômicas são constantes. A ausência de planejamento pedagógico inclinado à real 
necessidade de conhecimento implica em comprometimento de sua avaliação, uma vez que se 
avalia a quantidade e não a qualidade. A realidade identificada no lócus de investigação deste 
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trabalho permite expor que urge repensar o cenário exposto, a fim de que o processo de 
construção do saber possa caminhar de forma alinhada às transformações do mundo atual. O 
objetivo deste artigo é o de discorrer acerca da importância do planejamento e avaliação na 
construção do saber, a partir de ações desenvolvidas constatadas na Unidade Didática que 
permitiram subsídios para a elaboração deste artigo. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: PLINIO FORTES ALCANTARA FILHO 
Orientador: Maria Lucia Vinha - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Planejamento e Avaliação: de mãos dadas construindo o saber.
Tema: Avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: conflitos, desafios e 
possibilidades.
Palavras-chave: planejamento; avaliação; construção do saber
Resumo: A era que vivemos hoje exige uma ressignificação das práticas educativas, voltando-se 
à formação e educação de novos sujeitos críticos e conscientes de sua cidadania. Assim sendo, o 
presente trabalho busca um estudo mais aprofundado acerca da avaliação hoje praticada nas 
escolas e de que forma esta pode ser melhorada. 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ROZEL CORSI JUNIOR 
Orientador: Percy Nohama - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A EMPREGABILIDADE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA 
PERSPECTIVA DE INCLUSÃO SOCIAL 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho
Palavras-chave: Empregabilidade. Currículo. Educação Profissional. Mundo do Trabalho.
Resumo: Este artigo apresenta o resultado das atividades realizadas durante o Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, área Disciplinas Técnicas, vinculado à linha de estudo 
Currículo e Formação para o mundo do trabalho, do Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE/PR, turma 2013 - 2014, realizadas dentro da disciplina de Gestão de Pessoas do Curso 
Técnico em Administração Subseqüente, da turma 3º ADM, do 3º semestre, do Colégio Estadual 
Professor Brasílio Vicente de Castro – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, de Curitiba – 
PR, desenvolvidas no 1º semestre de 2014. Foi observada uma lacuna no currículo atual do 
curso, que tem levado os alunos a uma grande dificuldade em se posicionar no mundo do 
trabalho, pois aquilo que o aluno busca ao matricular-se no curso em questão, que é sua inserção 
no mundo do trabalho, não é trabalhado dentro do currículo apresentado, desestimulando sua 
permanência no âmbito escolar. O estudo procurou desenvolver atividades de aprendizagem 
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relacionadas ao tema empregabilidade É nesse sentido que procurou-se desenvolver o tema, 
aprofundando-o para que se tornasse relevante em sua vida, criando a relação entre teoria e 
prática, sujeito e objeto, parte e totalidade, conhecimento geral e específico, propiciando, deste 
modo, a atingir seus objetivos. Pela inserção desse novo conteúdo, proporcionou-se o 
conhecimento teórico e prático relevante sobre o tema, bem como as competências e habilidades 
pessoais e profissionais exigidas para sua inclusão e permanência no mundo do trabalho.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: ROZEL CORSI JUNIOR 
Orientador: Percy Nohama - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A EMPREGABILIDADE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UMA 
PERSPECTIVA DE INCLUSÃO SOCIAL 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho
Palavras-chave: Empregabilidade; Currículo; Educação Profissional; Mundo do Trabalho 
Resumo: O trabalho estuda como deveria ser e como é o atual currículo da Educação 
Profissional, especificamente do Curso Técnico em Administração e propõe o desenvolvimento de 
conteúdos relacionados ao tema empregabilidade, para a inserção e permanência dos alunos no 
mundo do trabalho.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: SOLANGE BUBNA 
Orientador: Talita Vidotte Costa - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Sensibilização de Estudantes do Curso Técnico em Enfermagem sobre o Processo de 
Amamentar
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Sensibilização Pública. Educação Técnica em 
Enfermagem.
Resumo: A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º 
mês de vida do bebê. Estudos mencionam que o leite materno é fundamental para a saúde da 
criança, pois é um alimento rico em nutrientes e substâncias imunoativas, além de favorecer a 
relação afetiva mãe-filho e o desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança. Diante de tantos 
benefícios que o leite materno traz para o bebê e para as mães, espera-se que os profissionais de 
saúde que atuam junto à mulher que amamenta, possam reforçar os aspectos sociais, culturais e 
biológicos da amamentação. Deste modo, o projeto de implementação teve como objetivo 
sensibilizar e capacitar os alunos do curso Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual Rui 
Barbosa para que incentivem e apoiem o Aleitamento Materno quando inseridos no mercado de 
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trabalho. O trabalho com atividades voltadas ao Aleitamento Materno foi organizado por meio de 
uma Unidade Temática, que teve embasamento teórico e prático mediante pesquisas da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o Aleitamento Materno.

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES

Professor PDE: SOLANGE BUBNA 
Orientador: Talita Vidotte Costa - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sensibilização de Estudantes do Curso Técnico em Enfermagem sobre o Processo de 
Amamentar
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho
Palavras-chave: Sensibilização; Aleitamento Materno; Técnico em Enfermagem
Resumo: Esta Unidade Temática foi elaborada com o intuito de sensibilizar e capacitar os 
estudantes do Curso Técnico em Enfermagem para que estes se tornem multiplicadores da 
prática da amamentação, promovendo, apoiando e incentivando as mulheres, gestantes e 
nutrizes, assim como toda a sociedade. O Aleitamento Materno é uma ação básica de saúde, 
natural, gratuita, que precisa ser resgatada, e para isso precisa de profissionais capacitados, 
treinados e atualizados, com habilidades técnicas, também na sua forma de comunicação, para 
que contribua efetivamente no atendimento integral à mulher, ao bebê e à família, colaborando 
com uma qualidade de vida melhor para todos.

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.
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