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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ADRIANE CARVALHO DOS SANTOS  

Orientador: LEOCILEA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO PATRIMÔNIO ESCOLAR: GARANTIA DE 

PRESERVAÇÃO 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática;Grêmio Estudantil;Preservação do Patrimônio Escolar  

Resumo: O artigo apresenta o tema Preservação do Patrimônio Escolar como o foco da pesquisa 

que teve por finalidade incentivar os alunos integrantes do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual 

Cidália Rebello Gomes, localizado no município de Paranaguá (PR) a participarem ativamente 

nos assuntos referentes ao cotidiano da escola, principalmente no que se refere à conservação e 

limpeza do ambiente escolar. Como metodologia para o desenvolvimento do projeto adotou-se a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa-ação. O projeto foi abordado por meio de um caderno 

temático que trouxe atividades que levaram a discussão, a análise crítica, a mobilização e a 

participação da comunidade escolar no cuidado e conservação do patrimônio escolar. A 

participação do Grêmio Estudantil na implementação do projeto foi de suma importância para sua 

efetivação e veracidade, mostrando que esta instância colegiada pode fazer a diferença nas 

escolas, contribuindo positivamente com a gestão. As atividades propiciaram o surgimento de um 

olhar crítico por parte dos discentes quanto ao uso de recursos do patrimônio, observando a 

importância de mantê-lo e utilizá-lo com responsabilidade. A manutenção, o cuidado pela escola 

contribuiu para que eles vivenciassem princípios de cidadania, respeito e conservação do 

patrimônio escolar, tornando-os cidadãos capazes de viver em sociedade e respeitar o próximo. 

Cidadãos do mundo e para o mundo. Conclui-se se pode contribuir para transformações 

significativas em nas escolas quanto à sua preservação. É um trabalho árduo, que caminha 

lentamente, mas com determinação, pode-se colher grandes frutos. O envolvimento de todo o 

colegiado é fundamental para o sucesso e continuidade destas mudanças. 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ADRIANE CARVALHO DOS SANTOS  

Orientador: LEOCILEA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO PATRIMÔNIO ESCOLAR: GARANTIA DE 

PRESERVAÇÃO 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática;Grêmio Estudantil;Preservação do Patrimônio Escolar  

Resumo: O emprego da gestão democrática na escola visa uma administração cujos princípios 

norteadores são a descentralização, a participação e a transparência. Para auxiliar na 
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concretização e êxito desta gestão, é fundamental que haja a participação efetiva das instâncias 

colegiadas. O Grêmio Estudantil é o órgão representativo, sem fins lucrativos, dos alunos na 

escola. Tem atribuições cívicas, culturais, educacionais, desportivas e sociais. O objetivo desse 

projeto é incentivar os alunos integrantes do Grêmio Estudantil a participarem ativamente nos 

assuntos referentes ao cotidiano da escola, principalmente no que se refere à conservação e 

limpeza do ambiente escolar. A qualidade de vida escolar está associada à sua preservação. É 

necessário preservar o patrimônio material e o imaterial. A responsabilidade com a valorização e 

respeito dos mesmos, é de toda a comunidade escolar. Esse é o caminho que a escola percorre 

durante a sua existência, a cada ano letivo, sendo perpetuado pelas gerações. A manutenção, o 

cuidado pela escola desenvolverá nos alunos os princípios de cidadania, respeito e conservação 

pelo patrimônio escolar, tornando-os cidadãos capazes de viver em sociedade e respeitar o 

próximo. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ALICE MARIA LOZANO DA COSTA 

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DIÁLOGO INTERCULTURAL COMO PRINCÍPIO PARA ALCANÇAR A ALTERIDADE: 

UMA PERSPECTIVA PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Diálogo Intercultural. EDH. Gestão Escolar. Identidade e Diferença. 

Resumo: Este artigo se instaura a partir da disciplina de Sociologia em correspondência à Gestão 

Escolar como área de pesquisa, tendo no centro da teoria social e da prática política a questão da 

identidade e da diferença como norteamento das experiências aqui narradas e vividas mediante 

as novas inserções face ao PDE 2013/2014. Neste biênio estivemos delineando a possibilidade 

de materializar o diálogo intercultural como princípio para que o ideário da alteridade se 

institucionalize nas realidades econômicas, sociais, escolares, históricas e culturais do 

estabelecimento de ensino CEEBJA Professor Ignácio Alves de Souza Filho do Município de 

Jaguariaíva, acolhedor da presente iniciativa e que possui como perspectiva articuladora a 

Educação em Direitos Humanos (EDH), trazendo à tona a percepção dos alunos da disciplina de 

Sociologia que atuaram como sujeitos sociais com os quais potencializamos as reflexões aqui 

reveladas. Assim estabelecemos a pertinência da fundamentação desta análise, que entre outros 

autores, esteve pautada em Ballestreri (1992); Sidekum (2002); Silva (2000; 2006); Feitosa (2008). 

Por fim, restou demonstrado pelos interesses dos alunos e membros da comunidade escolar, o 

valor de compilarmos a presente análise a partir de uma perspectiva interdisciplinar. 
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Professor PDE: ALICE MARIA LOZANO DA COSTA 

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A CONVIVÊNCIA COM AS DIFERENÇAS 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Direitos Humanos; identidade; diversidade; alteridade 

Resumo: A diversidade é norma no cotidiano escolar, caracterizado pela coexistência de pontos 

de vista diferentes, da valorização das diferentes identidades culturais. É na escola que acontece 

à socialização dos diversos grupos sociais, onde diferentes sujeitos se formam para serem 

construtores ativos do meio em que vivem e exercem sua cidadania. A Educação em Direitos 

Humanos se faz imprescindível a todos na comunidade escolar, objetivando-os a compreensão e 

entendimento que são sujeitos ativos na gestão da escola, através da reflexão e ação de 

interpretar e intervir. O presente caderno pedagógico faz abordagens das questões relacionadas à 

temática sob a ótica de autores como Ballestreri, Candau, Pequeno, Sidekum, Rabenhorst dentre 

outros, problematizando e explicando através de estratégias didático-metodológica de 

conversação, discussão e debate nas rodas de conversa em especial com alunos de História e 

Sociologia, permitindo a todos que fazem a escola, partilhar ações educativas diversas e 

articuladas em diferentes etapas e níveis de aprofundamento trazendo um novo olhar coletivo 

sobre a EDH. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Gestão Democrática: Possibilidades e desafios 

Tema: Gestão Democrática da Educação:Fundamentos, Princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Autonomia, Escola pública 

Resumo: A gestão democrática surge a partir do final dos anos 80, contemplada na L.D.B. como 

uma proposta nova de administração escolar, tendo como referencial, a descentralização do 

poder e o trabalho coletivo, com o fortalecimento das instâncias colegiadas. A participação e a 

autonomia dos envolvidos no contexto escolar são importantíssimas para a efetivação desta 

proposta. A figura do diretor escolar tem papel fundamental para a descentralização do poder e a 

democratização da escola, visando à qualidade de ensino, tendo como referencial o aluno. As 

instâncias colegiadas ocupam lugar de destaque como legitimadores deste processo democrático. 

O referido trabalho pretende demonstrar, que embora este conceito de administração, não é algo 

novo, ainda não tem o entendimento correto por parte dos envolvidos no processo. A participação 

e a autonomia que são fundamentais para a democratização escolar, ocorrem de maneira 

burocrática, sem envolvimento e responsabilidade, por parte das instâncias colegiadas, ainda 

temos diretores autoritários e centralizadores. A análise destas questões será desenvolvida em 

um colégio estadual e terá como objetivo principal, proporcionar o entendimento a professores, 
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pais, funcionários, alunos e comunidade escolar, através de seus órgãos colegiados o conceito de 

gestão democrática, com intuito de estimular a adesão e a ação dos mesmos para esse tipo de 

administração.  
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Professor PDE: AMILTON MARKOVICZ  

Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gestão Democrática:Possibilidades e Desafios 

Tema: Gestão Democrática da educação: Fundamentos, Princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Autonomia, Escola Pública.  

Resumo: A gestão democrática surge a partir do final dos anos 80, contemplada na L.D.B. como 

uma proposta nova de administração escolar, tendo como referencial, a descentralização do 

poder e o trabalho coletivo, com o fortalecimento das instâncias colegiadas. A participação e a 

autonomia dos envolvidos no contexto escolar são importantíssimas para a efetivação desta 

proposta. A figura do diretor escolar tem papel fundamental para a descentralização do poder e a 

democratização da escola, visando à qualidade de ensino, tendo como referencial o aluno. As 

instâncias colegiadas ocupam lugar de destaque como legitimadores deste processo democrático. 

O referido trabalho pretende demonstrar, que embora este conceito de administração, não é algo 

novo, ainda não tem o entendimento correto por parte dos envolvidos no processo. A participação 

e a autonomia que são fundamentais para a democratização escolar, ocorrem de maneira 

burocrática, sem envolvimento e responsabilidade, por parte das instâncias colegiadas, ainda 

temos diretores autoritários e centralizadores. A análise destas questões será desenvolvida em 

um colégio estadual e terá como objetivo principal, proporcionar o entendimento a professores, 

pais, funcionários, alunos e comunidade escolar, através de seus órgãos colegiados o conceito de 

gestão democrática, com intuito de estimular a adesão e a ação dos mesmos para esse tipo de 

administração.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Cultura Organizacional da escola: o diálogo necessário entre os sujeitos que fazem a 

educação. 

Tema: Cultura Organizacional da escola: o diálogo necessário entre os sujeitos que fazem a 

educação. 

Palavras-chave: CULTURA ORGANIZACIONAL, GESTÃO COLETIVA, LIDERANÇA 

Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado 

“Cultura Organizacional da Escola: O Diálogo Necessário Entre os Sujeitos que fazem a 
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Educação”, aplicado com Professores, Professores Pedagogos, Direção, Agentes Educacionais I 

e Agentes Educacionais II, da Escola Estadual Tiradentes, em Pitanga, no ano de 2014, durante 

os meses de fevereiro a julho. O trabalho realizado teve como objetivo subsidiar e contribuir com 

estruturas e condições para a construção da nova cultura organizacional exigida para a gestão 

democrática e coletiva da escola pública. Também traz o resultado do Caderno temático, material 

de apoio para o curso de formação, que subsidiou para que se efetivasse a implementação do 

Projeto, através das ações desenvolvidas. 
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Professor PDE: ANA PIETROSKI  

Orientador: Ademir Nunes Goncalves - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CULTURA ORGANIZACIONAL DA ESCOLA: O DIÁLOGO NECESSÁRIO ENTRE OS 

SUJEITOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Cultura Organizacional, gestão coletiva, liderança 

Resumo: A cultura organizacional da escola apresenta-se como realidade social complexa, 

problemática, heterogênea e ambígua. Para que se estabeleça uma cultura organizacional da 

escola que atenda os anseios sociais, se materialize num projeto educativo e que satisfaça os 

anseios políticos dos grupos que a compõem, faz-se necessário o estabelecimento de diálogo 

permanente entre tais grupos, em função de seus interesses individuais ou grupais. Objetivos: 

conceituar Cultura Organizacional da Escola e Liderança Relacional, delinear a identidade de 

cada indivíduo/grupo de educadores e da Escola e perceber as contradições entre o ordenamento 

racional e a prática das ações colegiadas. Prevê a realização de 8encontros presenciaisde 4 

horas cada e 8 horas não presenciais, nos quaisserão trabalhados textos informativos e reflexivos, 

que incitem as discussões sobre o tema e forneçam ferramentas para o entendimento da 

realidade particular e coletiva de cada um na organização e instrumentalizem para a construção 

de uma nova cultura organizacional.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Análise das possíveis dificuldades de elaboração coletiva e democrática do projeto político 

pedagógico: um estudo de caso. 

Tema: Educação Básica: organização, avaliação e financiamento 

Palavras-chave: Gestão democrática; Projeto Político Pedagógico; trabalho coletivo. 

Resumo: A proposta deste projeto é fazer uma reflexão sobre a construção democrática e 

dialógica do projeto político pedagógico em contraponto à gestão autoritária A gestão democrática 
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é um princípio legitimado pela Constituição brasileira, porém, é bastante comum nos depararmos 

com escolas administradas por uma gestão centralizadora, onde a elaboração do projeto político 

pedagógico fica restrita a alguns profissionais, impedindo que os demais membros da 

comunidade escolar participem da construção desse documento que deveria atender às 

necessidades da escola. Pretende-se com o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa 

identificar as principais dificuldades na elaboração coletiva e democrática do PPP do Colégio 

Juscelino K. de Oliveira, para assim, definir ações que possibilite essa prática na instituição de 

ensino citada. A metodologia escolhida para o desenvolvimento do projeto é a pesquisa qualitativa, 

utilizando a técnica do grupo focal para coletar os dados. Em seguida será feita uma análise dos 

dados coletados e serão propostas as soluções para as possíveis dificuldades da elaboração do 

PPP de forma coletiva. 
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Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Análise da elaboração coletiva e democrática do projeto político pedagógico: um estudo de 

caso. 

Tema: Educação Básica: organização, avaliação e financiamento 

Palavras-chave: Planejamento; gestão democrática; participação coletiva 

Resumo: A proposta deste material didático é fazer uma reflexão sobre a construção democrática 

e dialógica do projeto político pedagógico em contraponto à gestão autoritária e mostrar assim, 

que todos os membros da comunidade escolar são responsáveis pela qualidade e pela 

democratização do ensino público. A metodologia escolhida para a realização do projeto é a 

pesquisa qualitativa que será desenvolvida usando a técnica do grupo focal para coletar os dados. 

O método estimula os participantes a pensarem livremente sobre o tema em questão e é utilizado 

quando se busca entendimento sobre a natureza de uma situação. Através dessa metodologia, é 

possível desenvolver conceitos a partir de padrões encontrados nos dados obtidos durante o 

desenvolvimento do mesmo. A técnica do grupo focal constitui-se em reunir um conjunto de 

pessoas selecionadas pelo professor pesquisador, para discutir e comentar o tema em questão, 

tendo como posto de partida as experiências pessoais dos participantes. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: PRÁTICAS ESCOLARES PARA DIMINUIR A EVASÃO NA EJA 

Tema: Gestão Escolar e desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Evasão; EJA; Superação; Gestão Democrática. 

Resumo: Este artigo aborda as causas e consequências das questões relativas à evasão escolar 

na Educação de Jovens e Adultos de Toledo. A pesquisa foi de caráter quantitativa realizada no 

CEEBJA - Toledo, envolvendo alunos do Ensino Fundamental e Médio com atendimento 

individual e coletivo. A coleta de dados teve como fonte de informações as matrículas realizadas 

nos anos de 2011 e 2012. O instrumento de coleta de dados foi questionário, e posteriormente 

análise das questões relacionadas à evasão escolar, como resultado. Constata-se que as práticas 

construtivistas motivam esses alunos a se manterem nas aulas. Constatou-se a necessidade de 

um ambiente afetivo que propicie aprendizagem, tendo em vista o vínculo com os alunos no 

processo de ensino-aprendizagem e a transformação da escola num espaço agregador das 

práticas sociais, inspirada na concepção de educação com qualidade social, para conquistar as 

condições necessárias ao perfil exigido no mercado de trabalho. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: EVASÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA 

PERSPECTIVA DE PRÁXIS POR MEIO DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA. 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Evasão na EJA, Superação e Gestão democrática. 

Resumo: A presente produção didática pedagógica acontecerá após a análise dos índices de 

aproveitamento escolar dos alunos que efetivam a matrícula no Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos – Toledo/PR (CEEBJA) nos anos de 2011 e 2012. Pretende-se 

discutir as questões pertinentes ao tema evasão na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

e apresentar uma perspectiva de práxis por meio de uma - Gestão democrática visando ampliar a 

participação mais efetiva dos alunos do CEEBJA. O objetivo desta pesquisa é a atuação do gestor 

na superação da evasão. Serão feitas reuniões de apresentação do projeto de pesquisa a direção 

e diferentes segmentos do CEEBJA. Para a coleta de dados utilizaremos, entrevista dirigida 

(aplicação de questionário). Também serão analisados dados provenientes dos acervos do 

CEEBJA e Censo escolar. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR 

Tema: GESTÃO ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Espaço Escolar 

Resumo: Este artigo apresenta um relato de caso na implementação do projeto “Educação 

Ambiental no Espaço Escolar” desenvolvido no Colégio Estadual Barro Preto, no município de 

São José dos Pinhais – PR. O projeto teve o objetivo de promover reflexões e discussões sobre a 

inserção efetiva da Educação Ambiental no projeto político pedagógico da escola, de forma que 

todas as disciplinas possam contemplar ações e práticas educativas que contribuam para a 

construção de uma cultura cidadã na formação de atitudes ecológicas, de responsabilidade ética 

e social. Foi realizado um levantamento com os professores da instituição sobre como a 

Educação Ambiental é tematizada nas propostas curriculares das disciplinas; foram coletadas 

informações sobre os “problemas ambientais”, que são detectados pelos professores e gestores 

da escola; discutida a forma como os professores percebem a relação entre os seres humanos e 

o meio ambiente dentro do ambiente escolar, para que elaborassem uma proposta de estudos e 

reflexões sobre a Educação Ambiental com um enfoque interdisciplinar, em que todas as 

disciplinas interajam e discutam métodos que possam contribuir para um entendimento mais 

amplo das questões ambientais. A implementação foi realizada no período da tarde, entre os 

meses de março e agosto de 2014, contando com doze professores que participaram deste 

processo. São apresentados neste artigo os resultados obtidos nas discussões e reflexões 

realizadas em cada atividade da implementação do projeto na escola. Durante a análise dos 

resultados obtidos com o desenvolvimento das atividades relacionadas à implementação do 

projeto na escola constatou-se que as pessoas são dotadas de um enorme potencial educativo. A 

maneira e a gradação com que elas se apropriam de experiências e informações à sua volta para 

convertê-las em conhecimentos, atitudes e ações fazem parte do processo de aprendizagem de 

cada um ao longo de suas vidas. Daí a importância de consolidarmos uma visão ampliada de 

educação, para que se possa respeitar e valorizar a diversidade existente no meio em que se vive 

e suas respectivas responsabilidades para com a sustentabilidade da vida. O conhecimento 

produzido dentro da escola deve avançar para além de seus muros, dialogando com as famílias e 

as comunidades para que estas também contribuam na formação de uma consciência crítica, 

sempre revendo seu papel e suas práticas dentro do contexto de sociedade que se vive, 

questionando para que presente/futuro queremos educar e que tipo de sociedades deseja-se 

construir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ASTECLINIO DA SILVA RAMOS JUNIOR  

Orientador: Leticia Knechtel Procopiak - IES: UTFPR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Espaço Escolar 

Resumo: Esta unidade didática é uma produção baseada nos objetivos e estratégias de ação do 

projeto de intervenção pedagógica, que tem por objetivo nortear a implementação desta proposta 

na escola. Apresenta as atividades que serão desenvolvidas com os professores durante a 

implementação na escola. Nas atividades procura-se discutir a compreensão do conceito de meio 

ambiente que o professor de cada disciplina aplica em seu cotidiano, as finalidades da Educação 

Ambiental para que sejam realmente efetivadas na prática curricular, aspectos legais para 

fundamentar o trabalho com a Educação Ambiental nas diversas disciplinas curriculares, e ainda 

como a escola pode preparar-se para adaptar às novas realidades ambientais, e como pode ser 

um local de educar para a construção de uma sociedade sustentável, trazendo as discussões 

realizadas sobre o tema para a realidade desta escola. Também será aplicado um questionário 

para identificar o perfil dos professores e suas experiências profissionais e pessoais com relação 

à Educação Ambiental. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: AUDENIR MONEZI CALANCA  

Orientador: Henrique Manoel da Silva - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Financiamento Educacional e Gestão Democrática 

Tema: Educação básica: organizaçao, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: Economia Neoliberal;Educação Básica; Gestão Democrática; Financiamento 

Educacional 

Resumo: Esta Unidade Didática pretende discutir a crise do capital, especialmente no final da 

década de 80 e início dos anos 90 em que o Brasil e os países menos desenvolvidos passaram a 

sofrer grandes influências das agências reguladoras internacionais do sistema ONU (UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; UNICEF - Fundo das 

Nações Unidas para a Infância; FMI – Fundo Monetário Internacional). A Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos em Jomtien,1990 diz que o mundo enfrenta problemas gravíssimos. 

O relatório Jacques Delors, segue o mesmo raciocínio: a crise do capital é a principal responsável 

pela grave situação dos países menos desenvolvidos. Portanto, o objetivo geral desta unidade é 

apresentar a importância da Gestão Democrática com vistas à orientação sobre o Financiamento 

Educacional para professores, funcionários e comunidade, e a validade da mesma para a 

conscientização da necessidade do trabalho conjunto de todos em benefício da escola. 
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Professor PDE: AUDENIR MONEZI CALANCA  

Orientador: Henrique Manoel da Silva - IES: UEM 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_gestao_pdp_asteclinio_da_silva_ramos_junior.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_gestao_artigo_audenir_monezi_calanca.pdf


Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Financiamento e Gestão Democrática 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educaciona 

Palavras-chave: Economia Neoliberal; Educação Básica; Gestão Democrática; Financiamento 

Educacional. 

Resumo: Esta Unidade Didática pretende discutir a crise do capital especialmente no final da 

década de 80 e início dos anos 90 em que o Brasil e os países menos desenvolvidos passaram a 

sofrer grandes influências das agências reguladoras internacionais do sistema ONU (Unesco, 

Unicef, FMI). A Declaração Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien,1990 diz que o 

mundo enfrenta problemas gravíssimos. O relatório Jacques Delors, segue o mesmo raciocínio: a 

crise do capital é o principal responsável pela situação dos países menos desenvolvidos. Portanto, 

o objetivo geral desta unidade é apresentar a importância da Gestão Democrática com vistas à 

orientação sobre o Financiamento Educacional para professores, funcionários e a comunidade, e 

a validade da mesma para a conscientização da necessidade do trabalho conjunto de todos em 

benefício da escola.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CELIA REGINA ABRAHAO BIASUZ  

Orientador: Jani Alves da Silva Moreira - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: POLÍTICAS PARA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: uma análise acerca do IDEB 

Tema: Educação básica:ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E FINANCIAMENTO 

Palavras-chave: IDEB; Avaliação; Políticas públicas; Financiamento; Resultados.  

Resumo: O objetivo desta pesquisa foi discutir e analisar os mecanismos das políticas 

educacionais para a avaliação da Educação Básica (IDEB). Apresenta-se uma análise crítica dos 

fatores, causas e consequências que determinam o índice da aprendizagem. O artigo é resultado 

de uma pesquisa realizada durante o Projeto de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado 

do Paraná, desenvolvido durante o ano de 2013 e implementado no ano de 2014 no Colégio 

Estadual Doutora Zilda Arns do Município de Umuarama com professores da rede Estadual de 

Educação do Município e também discutido com professores da Rede do Estado através de um 

grupo de trabalho em rede – GTR. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de caráter 

bibliográfico. Partiu-se da compreensão sobre o processo histórico da definição e concretização 

da política de avaliação da educação básica no Brasil. Optou-se por uma abordagem teórico-

metodológica que buscou compreender a problemática a partir da realidade histórico-social em 

que a escola está inserida. Considerou-se que as formas de elevação do IDEB é preocupação da 

maioria das escolas, o qual conduz ao trabalho coletivo, o que proporciona a oferta de um ensino 

de qualidade que supere esses déficits. Conclui-se que esta pesquisa proporcionou à comunidade 

escolar e aos gestores escolares uma análise histórica e crítica das políticas de avaliação do 

SAEB e favoreceu possibilidades de compreensão para a melhoria dos resultados obtidos pelas 

escolas.  
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CELIA REGINA ABRAHAO BIASUZ  

Orientador: Jani Alves da Silva Moreira - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Análise acerca do IDEB: desafios e possibilidades para a educação básica 

Tema: Educação básica:ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E FINANCIAMENTO 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Gestão Escolar; Avaliação; IDEB. 

Resumo: O presente projeto tem a finalidade de proporcionar aos professores, funcionários e 

equipe pedagógica do Colégio Estadual Doutora Zilda Arns – EF/EM, na cidade de Umuarama, 

uma análise histórica e crítica das políticas de avaliação do SAEB. O propósito maior é investigar 

possibilidades de enfrentamento dos resultados apresentados. Considera-se que as formas de 

enfrentar a realidade apresentada por esses índices apontam para um trabalho coletivo, na 

garantia de um ensino de qualidade, a fim de superar possíveis déficits. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLAUDIANE DO ROCIO ELIAS RAUSIS  

Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A POTENCIALIZAÇÃO DOS AMBIENTES FÍSICOS E VIRTUAIS DA BIBLIOTECA E O 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES INFORMACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

Tema: Gestão democrática da escola pública 

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Revitalização. Ressignificação. Virtual. Pesquisa. 

Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades desenvolvidas dentro do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, edição 2013/2014, na área de Gestão Escolar, sob o 

tema “O trabalho do gestor na formação de usuários dos acervos físicos e virtuais da biblioteca 

escolar”, com abordagem delimitada para a biblioteca escolar, compreendida como espaço de 

construção de conhecimento e desenvolvimento cultural. A intervenção teve lugar na Escola 

Estadual Shirlene de Souza Rocha, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, 

objetivando promover ações voltadas à revitalização da Biblioteca Escolar, mediante a 

capacitação de professores, numa perspectiva de educação de usuários. A metodologia 

contemplou a realização de oficinas de sensibilização sobre a importância da biblioteca escolar 

para o processo educacional que se desenvolve na escola e à formação para a cidadania, tendo 

em vista o desenvolvimento dos educadores para a utilização da biblioteca e a orientação dos 

alunos para o trabalho de pesquisa em ambientes físicos e virtuais. Buscou-se, com essa 

estratégia, viabilizar a obtenção de melhores resultados de pesquisa, maior qualidade no 

levantamento de fontes e utilização correta das informações, de forma a ampliar as possibilidades 

de educação de usuários e de construção do conhecimento. O resultado desse trabalho reafirma 

a importância de revitalizar a biblioteca da escola de intervenção, pois, assim, alunos e 

professores podem redescobrir esse espaço, compreendido agora como um local agradável, 

propício à pesquisa e ao conhecimento, onde buscam referenciais para estudo, elaboração de 
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conteúdos, informação e leitura, valorizando sua finalidade para a comunidade escolar.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLAUDIANE DO ROCIO ELIAS RAUSIS  

Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A BIBLIOTECA COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL: EDUCAÇÃO DE USUÁRIOS 

Tema: Gestão democrática da escola pública 

Palavras-chave: Biblioteca escolar;. Revitalização;. Ressignificação. 

Resumo: O objetivo desta produção didático-pedagógica é promover ações voltadas à 

revitalização da Biblioteca Escolar da Escola Estadual Shirlene de Souza Rocha - EESSR, 

mediante a reestruturação do espaço em seus ambientes físicos e virtuais e da capacitação de 

professores, numa perspectiva de educação de usuários. O método adotado prevê a realização 

de oficinas de sensibilização sobre a importância da biblioteca escolar para o processo 

educacional que se desenvolve na escola e à formação para a cidadania. Objetiva, ainda, o 

desenvolvimento dos responsáveis pela gestão escolar para a utilização da biblioteca e para a 

orientação dos alunos para o trabalho de pesquisa em ambientes físicos e virtuais. Visa a 

obtenção de melhores resultados de pesquisa, maior qualidade no levantamento de fontes e 

utilização correta das informações, numa perspectiva de ampliação das possibilidades de 

educação de usuários e de construção do conhecimento. Espera-se, com essa intervenção, 

promover a revitalização da Biblioteca Escolar EESSR; ampliar as possibilidades de uso dos 

recursos ali existentes pela comunidade escolar; e difundir na escola a prática correta de pesquisa 

e utilização dos conteúdos disponibilizados nos acervos físicos e virtuais, favorecendo assim o 

gosto pela pesquisa be, como a habilidade na busca, acesso e uso correto das informações. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA  

Orientador: Natalina Francisca Mezzari Lopes - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O PLANO DE TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Tema: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 

PROCESSOS 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Projeto Político Pedagógico; Plano de Trabalho Docente; 

Prática Docente 

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa apresentada ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) 2013/2014 promovido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, cujo tema apresentado foi “Plano de Trabalho Docente no Contexto da 

Gestão Democrática”. Teve como objetivo estudar e coletar subsídios para fazer uma análise da 
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importância da articulação entre o Plano de Trabalho Docente, o Projeto Político Pedagógico da 

Escola e a Prática Docente. Como metodologia para este estudo foi utilizada pesquisa 

bibliográfica embasada em vários autores que discorrem sobre o assunto. Foi produzido um 

material pedagógico no Colégio Estadual Polivalente de Goioerê – Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional, como resultado dos cursos desenvolvidos. No colégio desenvolveu-se o projeto de 

intervenção pedagógica, neste participaram funcionários, pedagogos, professores e gestores. Por 

meio da internet realizou-se o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) efetivado com profissionais da 

rede. Neste artigo é discutida a importância do Plano de Trabalho Docente, a participação de toda 

comunidade escolar na construção democrática do Projeto Político Pedagógico da Escola, bem 

como a Prática Docente e Processo de Ensino e Aprendizagem voltada à formação e qualificação 

dos alunos.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA  

Orientador: Natalina Francisca Mezzari Lopes - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PLANO DE TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DA ESCOLA DEMOCRÁTICA 

Tema: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E 

PROCESSOS 

Palavras-chave: GESTÃO DEMOCRÁTICA; PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO; PLANO DE 

TRABALHO DOCENTE. 

Resumo: Esta produção didática volta-se para o Plano de Trabalho Docente, no contexto da 

gestão democrática, que tem no Projeto Político Pedagógico o vínculo que dá sustentação às 

condições para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem. A temática constitui-se eixo 

fundamental da organização do trabalho escolar a qual tem como princípio constitucional garantir 

o direito ao acesso e permanência na escola de toda criança em idade escolar e a quem dela não 

teve acesso em idade própria. O texto aponta encaminhamentos de ações que possam contribuir 

para o avanço das reflexões, tais como: a gestão da escola voltada para oportunizar a 

participação da comunidade escolar na construção e implementação do PPP; o Plano de Trabalho 

Docente constitua-se numa coletividade com os planos de trabalho da direção, dos pedagogos, 

dos funcionários e do bibliotecário sendo uníssonos com os pressupostos teóricos e 

metodológicos explícitos no PPP; por fim, que a prática docente seja dinâmica, com conteúdos 

planejados que apontem significados na formação dos alunos e que estejam voltados para uma 

educação de qualidade. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLAUDIO SANTOS  

Orientador: Maysa de Lima Leite - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Horta, uma lição da Escola para Vida 
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Tema: Planejamento e elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola como espaço 

educador sustentável, articulando as três dimensões de organização: espaço físico, gestão 

democrática e organização curricular 

Palavras-chave: Alimentação Saudável. Resíduos Orgânicos. Composto Orgânico. Adubo. Horta. 

Resumo: Despertar nos alunos o interesse por uma alimentação saudável, focada no 

desenvolvimento de ações práticas para o aproveitamento de resíduos, o chamado lixo domiciliar, 

na produção de composto orgânico e na produção de hortas, através de manejo simples do solo e, 

vinculado a ação educativa pedagógica com envolvimento de todos no ambiente escolar. No 

nosso caso, utilizaremos apenas os resíduos/lixo provenientes da cozinha. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLAUDIO SANTOS  

Orientador: Maysa de Lima Leite - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Horta, uma lição da Escola para Vida 

Tema: Planejamento e elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola como espaço 

educador sustentável, articulando as três dimensões de organização: espaço físico, gestão 

democrática e organização curricular 

Palavras-chave: Alimentação; Resíduos; Horta; Cozinha 

Resumo: Despertar nos alunos o interesse por uma alimentação saudável, focada no 

desenvolvimento de ações práticas para o aproveitamento de resíduos, o chamado lixo domiciliar, 

na produção de composto orgânico e na produção de hortas, através de manejo simples do solo e, 

vinculado a ação educativa pedagógica com envolvimento de todos no ambiente escolar. No 

nosso caso, utilizaremos apenas os resíduos/lixo provenientes da cozinha. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLEONICE TEREZINHA TOTTI  

Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Tema: Implementação das Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, e a 

elaboração e construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 

Palavras-chave: Cidadania; Classe Social; Escola;Língua Portuguesa. 

Resumo: Apresentamos, nos limites deste artigo, a experiência obtida com o Projeto de 

Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/PR, turma 

2013/2014. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu – Município 

de Boa Esperança do Iguaçu – PR, tendo como público-alvo os alunos do 3º Ano do Ensino 

Médio, com o objetivo de ajudá-los a entender as concepções de cidadania e dos direitos 

humanos assegurados no Estatuto do Adolescente e na Constituição Federal. O artigo trata 
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inicialmente de algumas considerações sobre a história da cidadania, a perspectiva liberal, a 

perspectiva crítica e a relação entre cidadania, escola e o ensino de Língua Portuguesa no 

contexto brasileiro e, em seguida, aponta os resultados obtidos com a implementação do Projeto 

de Intervenção pedagógica na escola. O estudo deste tema requer que os educadores sejam 

profissionais críticos e reflexivos, com uma postura interdisciplinar e construtivista, capaz de 

compreender as relações entre sociedade e ser humano, assim como nas relações entre o 

trabalho pedagógico e o exercício da cidadania.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLEONICE TEREZINHA TOTTI  

Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Cidadania e Direitos Humanos 

Tema: Implementação das Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, e a 

elaboração e construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 

Palavras-chave: Cidadania; Classe Social; Escola; Língua Portuguesa. 

Resumo: O trabalho a ser desenvolvido com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Boa 

Esperança do Iguaçu tem o intuito de ajudá-los a entender as concepções da cidadania e dos 

direitos humanos assegurados no Estatuto da Juventude, no Estatuto do Adolescente e na 

Constituição Federal. As atividades a serem desenvolvidas serão ministradas no formato de aula 

expositiva, audiovisual, debates e atividades de interpretação e elaboração de novos conceitos 

pessoais a partir do estudo feito dos textos. Com o objetivo de formar cidadãos ativos a partir do 

trabalho desenvolvido na escola, essencialmente no ensino da Língua Portuguesa para que sejam 

capazes de lutar pelos seus direitos no plano individual e social na busca da transformação social, 

bem como despertar no educando o exercício da cidadania e da luta pelos seus direitos a partir 

das vivências na sala de aula, na escola, depois na comunidade. 
 

 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLEONIZETE TOTTI  

Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Conselho Escolar na democratização da escola pública: possibilidades e limites na 

construção da escola popular.  

Tema: Gestão Escolar 
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Palavras-chave: Escola;Gestão Democrática; Participação; Conselho Escolar 

Resumo: Apresentamos, nos limites deste artigo, a experiência obtida com o Projeto de 

Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/PR, turma 

2013/2014. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu – Município 

de Boa Esperança do Iguaçu – PR, tendo como público-alvo a comunidade escolar. O artigo 

discute os limites e as possibilidades para que tenhamos um processo democrático na escola, 

com a participação efetiva dos Conselhos Escolares. O estudo inicial baseia-se na importância da 

participação da comunidade nas ações da escola e, em seguida, aponta os resultados da 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola. Uma das dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento de uma gestão democrática é a diversidade cultural, política, 

social e econômica dos sujeitos que participam da gestão da escola. Este estudo procura mostrar 

que para haver gestão democrática na escola é fundamental a existência de espaços para que 

novas relações sociais entre os diversos segmentos escolares possam acontecer. Faz-se 

necessário também, discutir as ações com todos os segmentos da escola, para estas sejam 

descentralizadas, as decisões sejam tomadas no coletivo e a gestão democrática realmente 

aconteça. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CLEONIZETE TOTTI  

Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Conselho Escolar na democratização da escola pública 

Tema: Gestão Democrática da Educação 

Palavras-chave: Gestão democrática; Conselho Escolar; participação; autonomia. 

Resumo: A produção didático-pedagógica para o PDE tem o objetivo de trabalhar a participação 

da comunidade escolar nas ações a serem desenvolvidas na escola. Buscou-se produzir roteiros 

a fim de discutir, planejar e organizar o trabalho, tanto administrativo, quanto pedagógico, de 

forma que traduza os objetivos, metas e ações que poderão determinar a autonomia da escola, 

com propostas de ação concretas, com a participação de cidadãos críticos e responsáveis para 

desenvolver as atividades necessárias no processo ensino e aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CRISTINA APARECIDA SILVEIRA FERREIRA  

Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: UMA INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos. 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Família; Participação; Perspectiva Democrática. 

Resumo: O presente artigo trata de uma questão bem presente na sociedade atual, que é a 
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relação entre a família e a escola. Muito se tem discutido sobre os desafios da aprendizagem das 

crianças na educação escolar no que se refere às suas causas. Aquela que vem se destacando 

no discurso dos professores é a participação da família em auxiliar a criança em suas atividades 

escolares. Embora essa questão seja a mais evidenciada, existem outras que são internas e/ou 

externas ao contexto escolar, por isso a necessidade de um trabalho da escola junto à família 

para que essas questões sejam debatidas pela comunidade escolar. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: CRISTINA APARECIDA SILVEIRA FERREIRA  

Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: IMPLEMENTANDO UMA ESCOLA DE PAIS: CONSTRUINDO OS CAMINHOS  

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos. 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Família; Participação; Perspectiva Democrática. 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com a finalidade de auxiliar as reflexões da 

comunidade escolar sobre o papel da família e da escola no processo de ensino e aprendizagem 

do aluno. Dirige-se aos pais ou responsáveis pelos Alunos apenas do 6º e 7º ano da Escola 

Estadual Carlos de Campos- Ensino fundamental e a todos os profissionais da educação. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DANIELI ALVES GUIMARAES  

Orientador: Silvia Borba Zandona Cadenassi - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DUCAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO NO BRASIL DO SÉC. XVII : A QUESTÃO 

DOS MOÇOS PARDOS 

Tema: GESTÃO ESCOLAR E DIVERSIDADE 

Palavras-chave: PRECONCEITO;EXCLUSÃO;PARDOS 

Resumo: Nas escolas brasileiras não há uma reflexão sobre as relações étnicas e preconceito e 

somando-se a este fato, o preconceito racial e a exclusão social constituem-se em graves 

problemas existente nos dias atuais, que acabam gerando, por conseguinte, a violência. Este 

texto objetiva incentivar a compreensão sobre o preconceito a discriminação racial e a exclusão 

na escola, a fim de despertar a capacidade criativa diante de questões relacionadas ao 

preconceito, exclusão social e educacional, tendo como referencial a Questão dos Moços Pardos, 

ocorrida no Brasil do século XVII. Apresenta também a possibilidade de promover o debate entre 

os professores sobre os conceitos de discriminação racial, preconceito e exclusão a fim de 

desconstruir os pré-conceitos e destacar a participação histórica e efetiva da marginalização 

sofrida desde a questão dos Moços Pardos vividas no século XVII, e fazer um paralelo entre o 

preconceito e a exclusão social vivida nos dias de hoje. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DANIELI ALVES GUIMARAES  

Orientador: Silvia Borba Zandona Cadenassi - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: EDUCAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO NO BRASIL DO SÉC. XVII : A QUESTÃO 

DOS MOÇOS PARDOS 

Tema: GESTÃO ESCOLAR 

Palavras-chave: PRECONCEITO;EXCLUSÃO;MOÇOS PARDOS. 

Resumo: Nas escolas brasileiras não há uma reflexão sobre as relações étnicas e preconceito e 

somando-se a este fato, o preconceito racial e a exclusão social constituem-se em graves 

problemas existente nos dias atuais, que acabam gerando, por conseguinte, a violência.Este texto 

objetiva incentivar a compreensão sobre o preconceito a discriminação racial e a exclusão na 

escola, a fim de despertar a capacidade criativa diante de questões relacionadas ao preconceito, 

exclusão social e educacional, tendo como referencial a Questão dos Moços Pardos, ocorrida no 

Brasil do século XVII. Apresenta também a possibilidade de promover o debate entre os 

professores sobre os conceitos de discriminação racial, preconceito e exclusão a fim de 

desconstruir os pré-conceitos e destacar a participação histórica e efetiva da marginalização 

sofrida desde a questão dos Moços Pardos vividas no século XVII, e fazer um paralelo entre o 

preconceito e a exclusão social vivida nos dias de hoje. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DENILDA APARECIDA FERREIRA  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: MOTIVAÇÃO E VALORES COMO CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE MELHORIA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Tema: EDUCAÇÃO BÁSICA: ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E FINANCIAMENTO 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Valores; Motivação 

Resumo: No dia a dia o estudante, muitas vezes, chega à instituição escolar desmotivado e com 

alguns valores esquecidos tais como: honestidade, respeito, amizade, companheirismo, 

solidariedade dentre outros. Pensando nisso é que foi construído inicialmente o projeto 

denominado “Aprendizagem significativa com enfoque em valores e motivação para melhoria da 

aprendizagem no Ensino Fundamental” que logo em seguida culminou na elaboração do Caderno 

Pedagógico e na sua implementação no espaço escolar e, como última etapa ocorreu a produção 

deste artigo. O objetivo deste texto se insere na perspectiva de refletir sobre o processo de 

planejamento, execução/aplicação do projeto de intervenção junto aos estudantes do 7º ano do 

Colégio Estadual Oscar Joseph D’ Plácido e Silva (Pinhais/PR) evidenciando-se a necessidade do 

resgate dos valores como elemento fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem e da 
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constituição da cidadania. A escola pode contribuir para a efetivação de uma aprendizagem 

significativa mostrando ao aluno o quanto é importante estar motivado para os estudos. Durante a 

implementação da intervenção foi possível perceber o quanto os educandos consideram 

importante a participação da família e da escola para o sucesso da aprendizagem. A partir das 

discussões com os discentes promoveu-se a reflexão sobre as situações de reprovação, evasão e 

distorção idade/série, envolvendo a participação de diversos profissionais, como diretor escolar, 

conselheiro tutelar e psicólogo. Estas ações, associadas às dinâmicas coletivas desenvolvidas 

junto aos estudantes foram decisivas para que os mesmos pudessem questionar e pensar o 

quanto a dedicação de cada um é essencial para o bom êxito nos estudos. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DENILDA APARECIDA FERREIRA  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COM ENFOQUE EM VALORES E MOTIVAÇÃO PARA 

MELHORIA DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: EDUCAÇÃO BÁSICA: ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E FINANCIAMENTO 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Motivação; Valores. 

Resumo: No dia a dia o aluno, muitas vezes, chega à instituição escolar desmotivado e com 

alguns valores esquecidos tais como: honestidade, respeito, amizade, companheirismo, 

solidariedade dentre outros. A necessidade de se resgatar tais valores é de fundamental 

importância para a busca da cidadania e a escola pode possibilitar isso ao proporcionar 

momentos para reflexão mostrando ao aluno o quanto é importante estar motivado para os 

estudos. Objetiva-se, neste sentido, promover um programa de acompanhamento aos alunos do 

7º ano do Colégio Estadual Oscar Joseph D’ Plácido e Silva (Pinhais/PR) com enfoque nas 

questões de valores e motivação para os estudos, de modo a contribuir para o sucesso da 

aprendizagem escolar. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DERLANIA COSTA VIEIRA  

Orientador: Natalina Francisca Mezzari Lopes - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A ESCOLA E A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS DESAFIOS 

EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS 

Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 

Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 

Palavras-chave: Políticas públicas; Rede de proteção; Estatuto da criança e do adolescente; 

Educação. 

Resumo: : Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de Desenvolvimento 
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Educacional – PDE/2013, do Estado do Paraná, e traz, também, o relato da sua implementação 

que se iniciou com a elaboração de um material didático envolvendo o tema: Escola e a rede de 

proteção no enfrentamento dos desafios educacionais e contemporâneos. As atividades de 

implementação foram desenvolvidas com professores, funcionários, pedagogos e membros da 

comunidade em geral, dentre eles os Conselheiros do Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente e representante da área da saúde. De acordo com a fundamentação teórica que 

amparou o trabalho, concebemos a rede de proteção como um conjunto de ações integradas 

entre o público e o privado em prol da proteção da criança e do adolescente. As discussões na 

intervenção delataram a resistência que educadores e comunidade em geral têm em relação ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente assim como a fragilidade e ausência de políticas públicas 

destinadas a este grupo social. Considerando o momento histórico, exaltou-se a necessidade da 

rede de proteção social para defesa dos direitos da criança e ao adolescente. Apresentamos 

brevemente o percurso da intervenção pedagógica e as reflexões decorrentes que enfatizaram a 

importância, as dificuldades e os entraves na efetivação da rede de proteção.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DERLANIA COSTA VIEIRA  

Orientador: Natalina Francisca Mezzari Lopes - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A ESCOLA E A REDE DE PROTEÇÃO: DESAFIOS EM DEFESA DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 

Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Rede de Proteção; Escola Pública. 

Resumo: A produção didática trata de temas relacionados à infância e a adolescência brasileira, 

desde o período colonial até a contemporaneidade. Inicia-se com uma abordagem da situação de 

fatos e a evolução da legislação acerca das questões que vem envolvendo a problemática 

referente ao atendimento das necessidades inerente a infância e a adolescência. Decorrente a 

isso, procura-se propor, então, uma reflexão aos profissionais da educação acerca da escola 

pública e da Rede de Proteção a Criança e ao Adolescente, e o conhecimento das ações 

ofertadas pelas políticas públicas. Espera-se, portanto, com essa Unidade Didática auxiliar o 

processo de aprendizagem das crianças e adolescentes que se encontram vulneráveis 

socialmente.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DIRSIO FERREIRA DA SILVA  

Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA NO COTIDIANO ESCOLAR: as nuances entre o contexto ideal 
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o real 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, Princípios e Processos. 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Escola Pública. Democracia. 

Resumo: A produção pedagógica intitulada Gestão Democrática e a Organização do Trabalho 

Pedagógico está vinculado a linha de estudo, Gestão democrática da educação: Fundamentos, 

princípios e processos do PDE/PR turma 2013/2014, e visa contemplar as perspectivas contidas 

na proposta pedagógica deste Curso de a profissional. Para tanto buscamos, através da 

observação de campo, analisar até que ponto é possível identificar o processo de gestão 

democrática no cotidiano da prática dos gestores do Colégio Leonardo da Vinci no Município de 

Dois Vizinhos/PR. O estudo permiti-nos constatar que os gestores pedagógicos e administrativos 

e/ou diretores do Colégio Leonardo da Vinci, no que diz respeito às relações de poder que se 

estabelece no cotidiano da escola e os processos democráticos que norteiam a gestão 

democrática participativa, conforme o que está colocado no PPP e Plano de Ação dos gestores, 

do referido Colégio 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DIRSIO FERREIRA DA SILVA  

Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gestor democrático e a organização do trabalho escolar 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos,Princípios e Processos 

Palavras-chave: Gestão democrática;participação;organização pedagógica e comunidade 

escolar. 

Resumo: A produção pedagógica intitulada Gestão Democrática e a Organização do Trabalho 

Pedagógico está vinculado a linha de estudo, Gestão democrática da educação: Fundamentos, 

princípios e processos do PDE/PR turma 2013/2014, visa contemplar o que consta na proposta 

pedagógica do curso, buscou constatar, através da observação de campo até que ponto é 

possível identificar o processo de gestão democrática no cotidiano da prática dos gestores do 

Colégio Leonardo da Vinci. A observação foi registrada em um diário de bordo após Observação 

da rotina dos gestores escolares durante um período de trinta dias, totalizando sessenta horas. O 

estudo permitiu observar os gestores pedagógicos e administrativos e/ou diretores do Colégio 

Leonardo da Vinci no Município de Dois Vizinhos/PR, no que diz respeito as relações de poder 

que se estabelece no cotidiano da escola e os processos democráticos que norteiam a gestão 

democrática participativa, conforme o que está colocado no PPP e Plano de Ação dos gestores, 

do referido Colégio. A primeira parte contempla dois textos, um com o tema Gestão Democrática 

participativa e outro os Aspectos da Gestão Democrática e a segunda parte atividades para 

instaurar um processo de reflexão e debate e terceira parte um quadro demonstrativo a escola 

que temos,a escola que queremos e sugestões, cujo objetivo é preencher a coluna sugestões 

durante a implementação do projeto. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
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Professor PDE: DULCINEIA CRISTINA ZANARDO  

Orientador: Mara Peixoto Pessoa - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Estratégias para a integração e valorização da Educação Profissional, junto à sociedade 

civil e/ou empresarial. 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação profissional; Sociedade; Integração; Valorização. 

Resumo: Este artigo, inicialmente, resulta de uma reflexão sobre a educação profissional 

estadual ofertada e a relação da mesma com a sociedade na qual a escola está inserida. 

Destaca-se a importância da gestão escolar atuante, democrática e participativa, buscando 

evidenciar a integração e valorização da educação profissional pela sociedade civil e/ou 

empresarial, pautando-se em uma reflexão critica resultante de fatos da realidade. Neste sentido, 

esta análise pode servir de contraponto para possíveis ações locais, pontuais, e ainda para 

repensar futuras políticas públicas para a educação profissional envolvendo a sociedade civil e 

empresarial, visto que tal análise expressa a necessidade de articulação entre os pares, e 

também entre as ações educacionais do governo estadual, articulando e buscando integrarem-se 

com as ações educacionais federais, dadas as características de precarização cultural da 

sociedade para a qual a educação profissional foi pensada. Percebemos que várias são as 

dificuldades de permanência dos mesmos nos cursos por variados fatores. Desta forma, 

demonstra-se neste artigo através de empresários e empresas o quanto há a necessidade de 

proximidade entre estes e a escola, efetivando o objetivo maior da educação profissional que é 

inserir o aluno no mercado de trabalho.  
 

 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: DULCINEIA CRISTINA ZANARDO  

Orientador: Mara Peixoto Pessoa - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Estratégias para a integração e valorização da Educação Profissional, junto à sociedade 

civil e/ou empresarial. 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos. 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação profissional; Sociedade; Integração; Valorização. 

Resumo: Nos últimos anos tem-se discutindo sobre a gestão democrática e participativa no 

ambiente escolar, ressaltando o papel da gestão escolar como instrumento para a inserção de 

movimentos de transformação na atuação dos alunos, professores, pais e comunidade. Neste 

sentido, permite-se que as forças movimentadoras de nossa sociedade participem de forma 

incisiva no cotidiano escolar. Essa participação de todos os segmentos da sociedade na gestão 
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escolar, nutre as escolas de novas ideias garantindo ao ensino profissional a capacidade de 

atingir a real necessidade de seus alunos e da instituição de ensino em ofertar mão-de-obra 

qualificada, colaborando com o desenvolvimento socioeconômico da cidade e região. Sob esta 

perspectiva, estratégias são desenvolvidas para a integração e valorização da educação 

profissional, junto a sociedade civil e/ou empresarial e mais diretamente por meio do Curso 

Técnico em Administração.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: EDILMARA DA SILVA  

Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: Visando uma 

aprendizagem significativa. 

Tema: Gestão Escolar e as Tecnologias Digitais 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Capacitação. Prática Pedagógica. Aprendizagem 

Significativa 

Resumo: Este artigo apresenta a importância do gestor escolar frente às TD - Tecnologias 

Digitais. O intuito foi verificar como ele utiliza essas tecnologias para beneficiar a escola, 

sobretudo, as práticas educativas. Diante deste contexto, a escola precisa adequar-se fazendo 

uso das TD como apoio à prática pedagógica docente. As TD são ferramentas que poderão 

auxiliar o corpo docente no desenvolvimento da produção do conhecimento, e colaborar na 

aprendizagem e na formação dos discentes, enquanto cidadãos em uma sociedade em constante 

mudança e carente de valores. São recursos que exigirão do docente planejamento de trabalho 

de forma adequada, contribuindo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Para 

que o docente se aproprie do papel de mediador na construção do conhecimento pelo discente, 

evidenciou-se que há necessidade de desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento dos 

docentes, através de Programas de capacitação e/ou treinamento quando necessário. Conclui-se 

que, o uso das TD por si só não representa mudança pedagógica, se forem usadas somente 

como um artefato tecnológico para incrementar a aula, o que se torna necessário é que sejam 

utilizadas com uma metodologia de ensino adequada para que haja uma aprendizagem 

significativa 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: EDILMARA DA SILVA  

Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: 

Tema: Gestão Escolar e as Tecnologias Digitais 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Capacitação; Prática Pedagógica; Aprendizagem 
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Significativa 

Resumo: Essa produção foi realizada com o intuito de conhecer e demonstrar a importância e os 

benefícios que as TD – Tecnologias Digitais trazem à educação. Para o desenvolvimento das 

atividades desta Produção Didático-Pedagógica será usado Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA. Tem-se como objetivo geral inserir, de forma efetiva o uso das TD no ambiente escolar 

como recurso no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, este material visa promover a 

capacitação de gestores, gestores auxiliares, pedagogos e professores. A metodologia 

empregada articula a tecnologia com a produção de conhecimento para estimular o educando a 

pesquisar, compartilhar, interagir, produzir, experimentar, refletir, questionar e colaborar, 

passando a ser, também, produtor da informação. Espera-se que os envolvidos nessa 

capacitação criem condições para que o educador possa desenvolver competências para o uso 

da TD na sua prática pedagógica, de forma a favorecer uma aprendizagem significativa aos 

educandos. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ELIZETE DE SOUZA PEIXE  

Orientador: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Escola que liberta das amarras do preconceito. 

Tema: Violência escolar, Indisciplina e Desigualdade Social. 

Palavras-chave: Violência escolar; Indisciplina; Reflexão. 

Resumo: O objetivo deste artigo é fazer um relato de todas as etapas do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – Onde estarão registrados todos os passos, desde simples 

comentários, até a proposta pedagógica, finalizando com a produção deste artigo. Este trabalho é 

parte integrante do processo de formação continuada desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, e tem por objetivo divulgar o Projeto de Intervenção, bem como os 

resultados da Implementação da Produção Didático-pedagógica no Colégio Estadual Paulo Freire, 

na cidade de Foz do Iguaçu no Estado do Paraná, aplicado em turmas de 1º ano do Ensino Médio. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ELIZETE DE SOUZA PEIXE  

Orientador: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Escola que liberta das amarras do preconceito 

Tema: Violência escolar,Indisciplinae Desigualdade social 

Palavras-chave: Violência escolar;Indisciplina;Reflexão e Discussão.  

Resumo: Pretende-se com este projeto, discutir a questão da violência no âmbito escolar e junto 

com toda a comunidade, traçar um roteiro de planos e metas para se não extirpá-la, ao menos 

reduzi-la ao mínimo possível. Um roteiro que possa ser desenvolvido durante as aulas regulares 
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da disciplina de Língua Portuguesa. Pretendemos estimular e despertar o interesse dos alunos 

pelo bem estar social, partindo das ações na escola, que ao final acabará refletindo em toda a 

comunidade escolar.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ELONI DOS SANTOS PERIN  

Orientador: ZELIA MARIA LOPES MAROCHI - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: As políticas educacionais e a gestão da informação e do conhecimento como promotores 

da gestão democrática 

Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 

brasileiro 

Palavras-chave: Políticas educacionais, Gestão Escolar Democrática, Gestão do Conhecimento, 

Ambientes Virtuais.  

Resumo: As políticas educacionais incentivam na escola a gestão democrática e participativa. 

Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo de investigar os usos da informação e comunicação, 

a partir de ambientes virtuais colaborativos e, identificar nestes ambientes, ações que favoreçam 

a comunicação interna, promovam a participação da comunidade na gestão escolar e propiciem 

conhecimento e discussões sobre as políticas públicas e os problemas que permeiam o cotidiano 

escolar. Para tal, foi analisado o uso de ambiente virtual colaborativo na escola, por meio de 

estudo de caso, onde foram socializadas informações e experiências em um curso a distância. 

Como resultado, observou-se uma melhora na comunicação interna da escola, sensibilizando 

para o conhecimento das políticas públicas e propiciando engajamento da comunidade na luta 

pela qualidade social demandada pela sociedade.  
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ELONI DOS SANTOS PERIN  

Orientador: ZELIA MARIA LOPES MAROCHI - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: As Políticas Educacionais e os usos da Informação e Comunicação Como Promotores da 

Gestão Democrática 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Políticas Educacionais; Gestão Escolar Democrática; Ambientes Virtuais; 

Gestão do Conhecimento e da Informação. 

Resumo: Na atualidade as políticas educacionais incentivam na escola a gestão democrática e 

participativa. No entanto, a autonomia da escola é relativa, pois é limitada pelas políticas públicas 

e precisa dar conta das demandas sociais e educacionais, considerando a pouca participação da 

comunidade escolar e o avanço tecnológico, que exigem mudanças na forma de gestão. Neste 

contexto, este trabalho (PDE) tem o objetivo de investigar os usos da informação e comunicação, 

a partir de ambientes virtuais colaborativos e, identificar nestes ambientes, ações que favoreçam 
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a comunicação interna, promovam a participação da comunidade na gestão escolar e propiciem 

conhecimento e discussões sobre as políticas públicas externas e os problemas que permeiam o 

cotidiano escolar. Por isso, ambientes virtuais contribuem para melhorar a interação e 

participação da comunidade escolar. Para tal, será proposto uso de ambiente virtual colaborativo 

na escola, onde as informações e experiências possam ser socializadas, por meio de cursos e 

atividades permanentes. Como resultados, espera-se favorecer a comunicação interna da 

instituição escolar, propiciando engajamento da comunidade na luta social pela evolução das 

políticas educacionais e auxiliando a escola a cumprir sua função social com a qualidade social 

demandada pela sociedade e pelas políticas públicas. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ELSA TREVIZAN  

Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A EFETIVAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL COMO POSSIBILIDADE DE 

ENFRENTAMENTO DA INDISCIPLINA ESCOLAR 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil; Gestão Democrática; Indisciplina; Movimento Estudantil 

Resumo: O presente artigo é uma análise do projeto A efetivação do grêmio estudantil como 

possibilidade de enfrentamento da indisciplina escolar, como atividade do Programa de 

desenvolvimento educacional – PDE, originado da necessidade de promover a efetivação do 

grêmio estudantil no paradigma da gestão democrática para um possível enfrentamento da 

indisciplina escolar. A falta de participação dos alunos na gestão e os altos índices de indisciplina 

foram os motivadores desse trabalho A intervenção foi fundamentada partindo de um contexto 

que tem provocado situações excludentes, contribuindo historicamente para a manutenção da 

sociedade capitalista, transmitindo seus valores e atitudes. Tentamos mostrar aos discentes que 

comportamentos e ações praticados por eles são resultantes de uma lógica que procura adaptá-

los aos interesses dominantes da sociedade capitalista, resultando em uma formação alienada, 

competitiva e individualista. As atividades desenvolvidas nos levaram a algumas categorias 

centrais como instâncias colegiadas, comunidade escolar, participação política, participação 

tutelada, representação/tomada de decisão, função política, grêmio estudantil, aluno 

incapaz/imaturo, tomada de decisões, formação para participação política, formação de liderança 

política e a função política do grêmio estudantil. Concluiu-se que a educação se realiza no 

contexto escolar como uma contradição sendo este o motivo da falta de integração dos discentes 

no espaço escolar. Foi encontrada uma categoria importante para a execução do objetivo inicial, 

que é a participação política. As necessidades que a gestão democrática atende evidencia que a 

solução deste problema encontra-se na superação do modelo de sociedade capitalista que ora 

vigora em nosso país. 
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Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A EFETIVAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL COMO POSSIBILIDADE DE 

ENFRENTAMENTO DA INDISCIPLINA ESCOLAR 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil; Gestão Democrática; Movimentos Estudantil; Indisciplina 

Resumo: A falta de participação dos alunos na gestão da escola e os altos índices de indisciplina 

foram os motivadores desse trabalho e o que nos colocou o seguinte problema: Como a atividade 

do Grêmio Estudantil pode impactar positivamente na horizontalização das relações na escola, 

amenizando a incidência da indisciplina? Diante disso a proposta é proporcionar aos alunos que 

compõem o Grêmio Estudantil um estudo histórico e crítico da sociedade, da educação, da escola, 

da gestão democrática e da participação discente nas tomadas de decisão da gestão da escola. A 

metodologia utilizada foi a confecção de um caderno temático, construído com base em diversos 

textos, com fundamentação histórica para possibilitar aos alunos a compreensão de si mesmo 

como agentes de mudança na realidade contemporânea. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ENAIDE SEVERO DE ARAUJO  

Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Tema: Educação básica: organização 

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação em larga escala; Organização do Trabalho Pedagógico 

Resumo: Estuda a institucionalização do sistema de avaliação em larga escala da educação 

básica do Brasil nas últimas décadas. Esclarece a função da avaliação escolar. Discute o conceito 

de qualidade na educação. Pesquisa o papel do pedagogo na rede pública estadual paranaense 

com base nos documentos vigentes. Busca entender como as avaliações externas impactam a 

organização do trabalho pedagógico da escola. Apresenta como está composto o perfil estrutural 

e descreve basicamente a Organização do Trabalho Pedagógico de duas escolas estaduais de 

Foz do Iguaçu. Apresenta os resultados do IDEB e as projeções das duas escolas e como estas 

direcionam ou não o trabalho didático pedagógico para alcançar os índices. Realiza entrevistas 

com os pedagogos que trabalham diretamente com os 9º anos. Conclui que as avaliações em 

larga escala acarretam em mais trabalho para os pedagogos, uma vez que estes participam da 

aplicação da prova e da preparação dos alunos para as avaliações. Isso se reflete pelo fato de 

haver um pedagogo apenas para o 9º ano, no ano de aplicação da Prova Brasil. O Pedagogo 

passa a atender mais às demandas externas, do que agir com autonomia frente às reais 

necessidades de ensino e aprendizagem dos alunos.  
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Professor PDE: ENAIDE SEVERO DE ARAUJO  

Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O PEDAGOGO E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA EM 

TEMPOS DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

Tema: Educação básica: organização, avaliação e financiamento. 

Palavras-chave: Avaliação; Escola; Pedagogo; Organização do Trabalho Pedagógico. 

Resumo: Estuda a instituição do sistema de avaliação em larga escala da educação básica no 

Brasil nas últimas décadas. Esclarece a função da avaliação escolar. Discute o conceito de 

qualidade na educação. Pesquisa o papel do pedagogo na rede pública estadual paranaense com 

base nos documentos vigentes. Busca entender como as avaliações externas impactam a 

organização do trabalho pedagógico no chão da escola. Realiza entrevistas com os pedagogos de 

duas escolas estaduais de Foz do Iguaçu, partindo da seguinte questão: como as avaliações em 

larga escala transformam o papel do pedagogo na organização do trabalho pedagógico na escola? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: FABIANA PASSARIN  

Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A importância da Equipe Multidisciplinar na questão indígena: Diversidade cultural perante 

uma sociedade discriminatória. 

Tema: Gestão escolar e Diversidade 

Palavras-chave: Indígenas; equipe multidisciplinar; diversidade cultural. 

Resumo: O presente projeto contará com elaboração do caderno didático-pedagógico a partir dos 

materiais da pesquisa-ação realizada, pesquisa esta, baseada em Demo e Thiollent, onde a 

mesma contribuirá para o conhecimento da diversidade cultural através da Equipe Multidisciplinar 

do Colégio Estadual Rui Barbosa do município de Nova Laranjeiras, para que a escola possa 

buscar uma participação ativa de todos os integrantes, onde a educação segundo Libâneo deverá 

tornar-se uma ação prática e transformadora. No município de Nova Laranjeiras encontra-se a 

maior Terra Indígena do Paraná, onde muitos veem os índios de forma discriminatória e 

alienadora. Baseado na Constituição Brasileira de 1988 e na LDB/9394/96, destacaremos as leis 

que garantem o direito aos indígenas a serem considerados parte atuante da sociedade. e na 

busca da igualdade social, considerando a importância do trabalho das equipes multidisciplinares 
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nas escolas públicas do Paraná para buscar uma sociedade menos discriminatória para a 

promoção da igualdade étnico-racial na sociedade local do município de Nova Laranjeiras. Esta 

intervenção pedagógica possibilitará a participação de todos os envolvidos na escola com o apoio 

das equipes multidisciplinares a fim de possibilitar melhorias no funcionamento das mencionadas 

equipes e consequentemente na efetivação das ações sendo obrigação do docente demonstrar 

que podemos viver com as diferenças, as quais somam valores e multiplicam os gestos de 

identidade cultural.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: FABIANA PASSARIN  

Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A importância da Equipe Multidisciplinar na questão indígena: Diversidade cultural perante 

uma sociedade discriminatória. 

Tema: Gestão escolar e Diversidade 

Palavras-chave: Indígenas; equipe multidisciplinar; diversidade cultural. 

Resumo: O presente projeto contará com elaboração do caderno didático-pedagógico a partir dos 

materiais da pesquisa-ação realizada, pesquisa esta baseada em Demo e Thiollent, onde a 

mesma contribuirá para o conhecimento da diversidade cultural através da Equipe Multidisciplinar 

do Colégio Estadual Rui Barbosa do município de Nova Laranjeiras, para que a escola possa 

buscar uma participação ativa de todos os integrantes, onde a educação segundo Libâneo deverá 

tornar-se uma ação prática e transformadora. No município de Nova Laranjeiras encontra-se a 

maior Terra Indígena do Paraná, onde muitos vêem os índios de forma discriminatória e 

alienadora. Baseado na Constituição Brasileira de 1988 e na Lei de Diretrizes e bases da 

educação de 1996 destacaremos as leis que garantem o direito aos indígenas de ser considerada 

parte atuante da sociedade, e buscando essa igualdade social e ponderando a importância do 

trabalho das equipes multidisciplinares nas escolas públicas do Paraná para buscar uma 

sociedade menos discriminatório sendo um trabalho que contribua para a promoção da igualdade 

étnico-racial na sociedade local do município de Nova Laranjeiras. Esta intervenção pedagógica 

possibilitará a participação de todos os envolvidos na escola com o apoio das equipes 

multidisciplinares a fim de obter dados possibilitando melhorias no funcionamento das 

mencionadas equipes e logo numa efetivação das ações para uma Educação das Relações 

Étnico-raciais no Estado do Paraná. Sendo parte fundamental de a docência demonstrar que 

podemos viver com as diferenças, pois, nelas, encontraremos nossas semelhanças históricas e 

dessa maneira, mostrar ao mundo que as diferenças nunca diminuem, e sim, somam valores. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: IODETE TEREZINHA BRESOLA  

Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 
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Título: CONSCIENTIZAÇÃO DA REALIDADE AMBIENTAL: UM POSSÍVEL OLHAR CRÍTICO DA 

ESCOLA PÚBLICA PARA O MEIO-AMBIENTE 

Tema: GESTÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Palavras-chave: Meio-ambiente; Educação ambiental; Escola pública; Postura crítica; 

Conscientização. 

Resumo: Diante da leitura da realidade ambiental, na qual o aluno está inserido, buscou-se, com 

um trabalho efetivo de alguns professores da escola pública, discutir, planejar e dinamizar um 

projeto visando sensibilizar e mobilizar a escola e os alunos para os desafios socioambientais. 

Esse artigo relata os pontos altos dessa experiência, nos dizeres freireanos, iluminadora, 

vivenciados durante a realização do projeto, vinculado ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, turma 2013. Esse trabalho envolveu especificamente os alunos de 6° e 9° 

anos do Colégio Estadual do Campo Pedro Luiz Messias, situado no Distrito de Santo Izidoro, 

Município de Três Barras do Paraná, um estabelecimento localizado em meio rural. Buscou-se 

assim, possibilitar que os envolvidos pudessem discutir sobre seu entorno, ou seja, sobre as 

características ambientais que os cercavam para oportunizar que pudessem, em uma ação 

individual e coletiva, tomar consciência de um universo mais amplo das necessidades de se 

discutir a preservação do meio-ambiente, a partir do reconhecimento de sua importância enquanto 

sujeito que interage com o meio e das responsabilidades advindas dessa relação. As atividades 

contaram com diversos trabalhos, como teatros, oratórias, charges, músicas e exibição de 

documentários que possibilitaram discutir com os alunos sobre os saberes envolvidos na temática 

da educação ambiental. Os resultados foram para além da expectativa esperada no que diz 

respeito ao envolvimento e participação dos alunos o que, seguramente, também é indicativo de 

que o projeto possa ter contribuído com uma educação mais crítica com respeito às questões 

ambientais de forma a desenvolver valores e atitudes. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: IODETE TEREZINHA BRESOLA  

Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conscientização e Realidade Ambiental: um possível olhar crítico da escola pública para o 

meio ambiente 

Tema: Gestão Escolar Educação Ambiental 

Palavras-chave: Escola pública. Meio-ambiente. Postura crítica. Conscientização. 

Resumo: Considerando que a escola passa a ser, na atualidade, também vista como uma 

importante aliada na identificação da agressão ambiental e, principalmente, é convocada para 

assumir uma bandeira de luta em favor de uma tomada de consciência, por parte dos alunos, se 

reveste de importância, projetos que envolvam os alunos a refletirem que papel eles exercem 

nesse contexto. As atividades propostas nesta produção didático-pedagógica, que se constitui em 

uma unidade didática, a ser desenvolvida no Colégio Estadual do Campo Pedro Luiz Messias - 

Ensino Fundamental e Médio, no Município de Três Barras do Paraná – Estado do Paraná, 

durante a Implementação do Projeto de Intervenção, será realizada em 8 encontros de 4 horas 

sendo destinadas outras 32 horas, para integralização total do projeto. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: IRANICE HELENA BANKERSEN  

Orientador: Jussara Isabel Stockmanns - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Papel do Gestor Escolar no Processo Pedagógico e Administrativo em Escola do 

Campo. 

Tema: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Educação do Campo; Conhecimento; Órgãos Colegiados 

Resumo: O artigo aqui proposto tem o intuito de abordar a temática “o papel do gestor escolar no 

processo pedagógico e administrativo em escola do campo”, visto que o atual contexto 

educacional tem exigido muito tempo do gestor escolar nas questões de ordem administrativa em 

detrimento da parte pedagógica. Diante dessa problemática, o Projeto de Intervenção Pedagógica 

foi elaborado com a intenção de contribuir para a superação do problema diagnosticado, ou seja: 

como é possível o gestor escolar conciliar o trabalho administrativo e pedagógico tendo 

consciência da função social da escola e da relevância do trabalho pedagógico em escola do 

campo? A fundamentação teórica e as reflexões propostas evidenciam a concepção do gestor 

escolar pautada pela democracia no âmbito político, cultural e pedagógico. Destacam que o 

processo administrativo escolar deve estar a serviço da dimensão pedagógica, buscando a 

formação humana. Os temas abordados discutem a gestão democrática, a educação do campo, o 

papel da escola na construção do conhecimento, a atuação dos órgãos colegiados e a 

participação da comunidade no processo administrativo e pedagógico do colégio. Compreendem 

que a escola de qualidade contribui com a construção do conhecimento, o domínio da ciência, 

com a formação do estudante, nos aspectos culturais, sociais, éticos econômicos e políticos. 

Ressaltam que a cultura, o saber e o patrimônio histórico da comunidade são partes essenciais, 

indispensáveis do currículo de uma escola do campo que visa potencializar a qualidade de ensino, 

a formação integral dos alunos. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: IRANICE HELENA BANKERSEN  

Orientador: Jussara Isabel Stockmanns - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Papel do Gestor Escolar no Processo Pedagógico e Administrativo em Escola do 

Campo. 

Tema: GESTÃO DEMOCRÁTIDA DA EDUCAÇÃO: FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 

PROCESSOS. 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Educação do Campo; Conhecimento; Órgãos Colegiados 

Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica do PDE sistematizado no presente Caderno 

Pedagógico, objetiva refletir sobre a atuação do gestor escolar no processo pedagógico e 

administrativo da escola do campo e seus desafios. Será implementado no Colégio Estadual 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_gestao_artigo_iranice_helena_bankersen.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_gestao_artigo_iranice_helena_bankersen.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_gestao_pdp_iranice_helena_bankersen.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_gestao_pdp_iranice_helena_bankersen.pdf


Gonçalves Júnior- Ensino Fundamental e Médio, localizado no distrito de Gonçalves Júnior, 

caracterizado como escola do campo. A fundamentação teórica e as reflexões propostas 

evidenciam a concepção do gestor escolar pautada pela democracia no âmbito político, cultural e 

pedagógico. Destacam que o processo administrativo escolar deve estar a serviço da dimensão 

pedagógica, buscando a formação humana. Os temas abordados discutem a gestão democrática, 

a educação do campo, o papel da escola na construção do conhecimento, a atuação dos órgãos 

colegiados e a participação da comunidade no processo administrativo e pedagógico do colégio. 

Compreendem que a escola de qualidade contribui com a construção do conhecimento, o domínio 

da ciência, com a formação do estudante, nos aspectos culturais, sociais, éticos econômicos e 

políticos. Ressaltam que a cultura, o saber e o patrimônio histórico da comunidade são partes 

essenciais, indispensáveis do currículo de uma escola do campo que visa potencializar a 

qualidade de ensino, a formação integral dos alunos. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JANETE SOEK MAURER  

Orientador: Hilda Alberton de Carvalho - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Gestão Escolar Frente ao Processo de Ensino e Aprendizagem na Diversidade Etária da 

EJA.  

Tema: Gestão e Diversidade 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Metodologias e Técnicas de Ensino; Gestão 

Escolar; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na aplicação de 

algumas técnicas de ensino aos alunos das diferentes faixas etárias da Educação de Jovens e 

Adultos, para que estes possam orientar o trabalho pedagógico desenvolvido no Centro Estadual 

de Educação Básica para Jovens e Adultos Paulo Leminski, localizado no município da Lapa, e 

também em outras instituições que ofertam essa modalidade de ensino. A pesquisa justificou-se 

pelo crescente número de adolescentes com idade entre quinze e dezessete anos que ingressam 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a necessidade de se repensar as práticas pedagógicas 

que antes eram direcionadas aos jovens e adultos, buscando proporcionar aprendizagem 

significativa a todos os educandos. A metodologia utilizada baseou-se na aplicação de algumas 

técnicas de ensino e suas respectivas metodologias, em turmas do ensino fundamental. Os 

resultados foram coletados através de entrevistas com alunos das diferentes faixas etárias e com 

os professores das turmas. Foi possível perceber, que o uso de uma técnica de ensino de forma 

adequada e com metodologia e objetivos bem definidos, é eficiente ao processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos da EJA.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JANETE SOEK MAURER  

Orientador: Hilda Alberton de Carvalho - IES: UTFPR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Gestão Escolar frente ao processo de Ensino e aprendizagem na Diversidade Etária da 

EJA: Metodologias e técnicas de Ensino 

Tema: Gestão e Diversidade 

Palavras-chave: Métodos; Técnicas; Ensino; Educação de Jovens e Adultos 

Resumo: A diversidade observada na Educação de Jovens e Adultos além de cultural, de gênero, 

de etnia, de raça, dentre outras, é também, de faixa etária, pois além de receber jovens e adultos 

é crescente o número de adolescentes que procuram essa modalidade de ensino. Com isso 

surgem dificuldades que se refletem na aprendizagem e nos relacionamentos em sala de aula, 

tornando-se urgente repensar as metodologias e técnicas de ensino que possibilitem atender às 

expectativas de todos os alunos. O gestor escolar tem aqui papel fundamental, pois, precisa de 

forma coletiva com os professores e pedagogos, buscar formas para minimizar essas dificuldades. 

Objetivando instrumentar a gestão escolar este material apresenta algumas técnicas de ensino e 

as metodologias de desenvolvimento dessas técnicas, que serão aplicadas, nas diferentes 

disciplinas do ensino fundamental e possibilitarão conhecer quais apresentam melhores 

resultados quanto a aprendizagem significativa dos alunos das diferentes faixas etárias da EJA. 

Alunos e professores do Ensino Fundamental Fase II, das diferentes disciplinas serão 

questionados através de entrevistas sobre as metodologias e técnicas de ensino que utilizam em 

suas aulas e, dentre estas, quais proporcionam melhor aprendizagem aos alunos adultos e 

adolescentes. Os resultados obtidos serão apresentados ao gestor escolar na forma de relatório e 

espera-se que possam servir como referencial que evidencia as práticas pedagógicas com melhor 

significado no processo de ensino e aprendizagem e que estas possam ser incorporadas às 

práticas diárias de sala de aula. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JEBER LUIS DIEHL  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: FORMAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESCOLAR: CONDIÇÃO PARA 

AMPLIAÇÃO DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS E CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

Tema: EDUCAÇÃO BÁSICA: ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E FINANCIAMENTO 

Palavras-chave: Políticas Educacionais, Conselho Escolar, Gestão, Participação 

Resumo: O objetivo deste artigo se insere na perspectiva de refletir sobre a aplicação de uma 

intervenção pedagógica realizada no contexto do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE/SEED/PR) tendo como espaço o Colégio Estadual Jardim Boa Vista (Campo Magro/PR) e 

como partícipes os integrantes do Conselho Escolar e demais interessados em conhecer o 

funcionamento e ações executadas por este colegiado. A constituição de órgãos colegiados na 

atual conjuntura social e organizacional nas instituições de ensino, como é o caso do Conselho 

Escolar, representa o fortalecimento nas relações democráticas entre as políticas educacionais 

desenvolvidas pelo Estado para a educação e os sujeitos e instituições que delas se beneficiam. 

Em relação à administração das escolas públicas, cada vez mais, se projetam ações que 

estimulam a participação das pessoas nos processo decisórios, sendo assim, se faz necessário 
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que a comunidade tome ciência e possa opinar sobre o direcionamento das ações relevantes da 

escola. Recentemente o governo federal, por meio de programas como o PDE-Escola, passa a 

destinar recursos financeiros substanciais para aplicação direta em problemas diagnosticados 

como pontos frágeis na relação de ensino-aprendizagem das escolas públicas. Neste sentido, a 

gestão escolar tem se constituído em um grande desfio em todos os seus aspectos e, dentre eles, 

os princípios democráticos e participativos precisam ser compreendidos e assumidos por todos os 

envolvidos no processo de educação, sobretudo no processo de planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação dos programas educacionais. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JEBER LUIS DIEHL  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Conselho Escolar e os processos participativos na construção da gestão democrática: 

desafios e rumos do programa PDE-Escola 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Participação; Gestão; Financiamento; Democracia 

Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como objetivo proporcionar reflexões envolvendo a 

participação do Conselho Escolar e sua contribuição articulada com a Direção na construção de 

uma Gestão Democrática. O foco de discussão se dá em torno da implantação e desenvolvimento 

PDE-Escola, enquanto do programa vinculado ao Ministério da Educação e em execução em 

várias escolas brasileiras que apresentam IDEB considerados insatisfatórios. O PDE-Escola foi 

implantado no Colégio Estadual Jardim Boa Vista no município de Campo Magro/PR no ano de 

2012, sendo que este projeto estabelece uma proposta de formação aos membros do Conselho 

Escolar de modo a qualificar as ações deste órgão colegiado frente às questões ligadas ao 

Programa PDE-Escola. Questões como financiamento da educação, gestão participativa e 

comprometimento da comunidade escolar se constituem em elementos decisivos para a execução 

de um programa que visa minimizar as desigualdades sociais e educacionais e a ampliação da 

democracia no âmbito da escola pública. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JOAO LUCIO DA SILVA  

Orientador: Cezar de Alencar Arnaut de Toledo - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: As Instâncias Colegiadas na Escola Pública 

Tema: Educação Básica: Organização; Avaliação; e Financiamento. 

Palavras-chave: Educação; Gestão Escolar; Instâncias Colegiadas; Escola Pública; Legislação.  

Resumo: O artigo discute o tema da gestão escolar por meio do aprofundamento da discussão 

sobre as instâncias colegiadas. Tais aspectos nem sempre são debatidos ou conhecidos pelos 
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agentes escolares. A ação pedagógica aqui apresentada foi constituída por leituras, produções, 

reflexões, pesquisas, palestras e debates, em que o objetivo principal foi ressaltar a importância 

do coletivo na gestão escolar. Os estudos aqui apresentados são parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do estado do Paraná, com vínculo na Universidade Estadual de 

Maringá. São apresentados os resultados de experiências com duas modalidades de curso: Um 

vinculado à Universidade Estadual de Maringá, com uma carga horária de 40 horas ofertada para 

a comunidade escolar do Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto da cidade de 

Paranavaí, e o outro, Neto da cidade de Paranavaí, e o outro, a abertura de um debate no Grupo 

de Trabalho em Rede na página virtual da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-

PR)  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JOAO LUCIO DA SILVA  

Orientador: Cezar de Alencar Arnaut de Toledo - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: As Instâncias Colegiadas na Escola Pública 

Tema: Educação Básica: Organização; Avaliação; e Financiamento. 

Palavras-chave: Educação; Gestão Escolar; Instâncias Colegiadas; Escola Pública; Legislação 

Educacional. 

Resumo: A unidade didática aqui apresentada tem o objetivo de promover produções, reflexões e 

debates, levando a um entendimento da importância da coletividade na administração escolar, 

promovendo uma escola pública democrática que seja capaz de atuar harmoniosamente e 

coletivamente, superando os conflitos sociais nela existentes, melhorando o processo ensino-

aprendizagem e buscando junto às instâncias colegiadas definir ações que possam vislumbrar 

uma educação de qualidade, de competência e de bem estar social. Será ministrado um curso 

vinculado a Universidade Estadual de Maringá com uma carga horária de 40 horas, no qual serão 

abordados textos e cadernos temáticos produzidos pelo MEC e SEED - PR, complementando 

com vídeos, textos e documentários disponíveis na TV e na internet. 
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Orientador: Mauricio Cesar Vitoria Fagundes - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Aposentadoria e seus processos 

Tema: O uso de tecnologias de informação na produção, comunicação e uso de conhecimentos 

da gestão escolar 

Palavras-chave: aposentadoria; abono de permanência; política previdenciária; servidor da 

educação 

Resumo: O presente trabalho apresenta reflexões sobre os processos de aposentadoria dos 
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servidores da educação do Estado do Paraná. Este trabalho pretende fornecer subsídios e 

saberes legais para que os servidores da educação compreendam o encaminhamento dos 

processos de aposentadoria, abono permanência e licença remuneratória, entre outros, a partir 

das leis que a apoiam a aposentadoria. Pretende-se ainda identificar os conhecimentos dos 

servidores e mostrar meios de acesso aos documentos pela internet. A partir da pesquisa 

bibliográfica e análise de dados de campo percebemos as visões de vários servidores sobre a 

aposentadoria e seus processos. A preocupação de repassar os conhecimentos para facilitar o 

servidor na leitura de seu dossiê histórico funcional, através de uma cartilha, é reforçada depois 

de dados analisados. Foram consultados os autores Minayo e Sanches para as abordagens 

quantitativa e qualitativa da pesquisa e os resultados evidenciam a necessidade de um 

conhecimento maior sobre as leis, evitando que o servidor seja prejudicado por falta de 

conhecimentos na sua carreira funcional.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JOAO LUIS TUSSET ALVARENGA  

Orientador: Mauricio Cesar Vitoria Fagundes - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aposentadoria e seus processos 

Tema: O uso de tecnologias de informação na produção, comunicação e uso de conhecimentos 

da gestão escolar 

Palavras-chave: Aposentadoria, Abono de Permanência, Licença Remuneratória 

Resumo: Este material visa esclarecer o servidor sobre seus benefícios e sobre as 

especificidades dos vários tipos de aposentadorias em razão da Constituição de 1988 (vigente) e 

sobre suas Emendas constitucionais 20, 41 e 47. Para isto foi necessário conceituar termos como: 

paridade, pedágio, média salarial, tempo de cargo, carreira e serviço público, planilha, efetivo 

exercício do magistério e adicionais. Além de esclarecer certos pontos do Dossiê Histórico 

Funcional. Também descreve os trâmites pelos quais passam os processos nos diversos setores 

afins.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A Gestão Democrática Como Forma de Oportunizar a Formação Continuada em EJA Para 

Os Educadores Do CEEBJA de Apucarana. 

Tema: Gestão democrática da educação-fundamentos, princípios e processo 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Gestão Democrática; Formação Continuada. 

Resumo: Este artigo situa fatos relevantes sobre a trajetória da Educação de Jovens e Adultos, 

no Brasil e no Paraná, a partir dos anos de 1990, bem como, a trajetória educacional do Centro 
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Estadual para Jovens e Adultos, ”Professora Linda Eiko Akagi Miyadi” do município de Apucarana. 

O trabalho parte do princípio da necessidade de se conhecer a história e documentos que regem 

a Educação de Jovens e Adultos para que os Educadores dessa Modalidade de Ensino possam 

cumprir os objetivos que a EJA requer. A pesquisa aponta definições de uma gestão democrática 

firmada pelo Projeto Político Pedagógico e ressalta ainda, a importância de uma formação 

continuada para os profissionais da educação dessa Instituição evidenciada por uma pesquisa de 

campo. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JORGE MARQUES  

Orientador: Tania da Costa Fernandes - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO FORMA DE OPORTUNIZAR A (RE)CONSTRUÇÃO 

DO PPP DO CEEBJA DE APUCARANA, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

EDUCADORES 

Tema: Gestão democrática da educação-fundamentos, princípios e processos. 

Palavras-chave: Gestão escolar; projeto político pedagógico; formação continuada; educação de 

jovens e adultos. 

Resumo: Este Caderno Temático foi elaborado como instrumento de efetivação da proposta de 

formação continuada apresentada no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a partir do 

Programa de Desenvolvimento (PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED). Trata-se de uma produção didático-pedagógica desenvolvida na área da gestão 

escolar, destinada aos educadores do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 

Adultos-CEEBJA Professora Linda Eiko Akagi Miyadi, de Apucarana. Sistematizado a partir de 

estudos, pesquisas e reflexões sobre a linha de pesquisa do PDE: Gestão democrática da 

educação-fundamentos, princípios e processos, embasará o trabalho documentos oficiais 

norteadores da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escolha por esses 

profissionais da educação acima citados, que atuam na Educação de Jovens e Adultos, se deu 

por entender que os mesmos devam conhecer com mais propriedade as especificidades da EJA 

bem como a legislação que rege esta modalidade,. O material pretende também proporcionar 

condições para que eles exerçam sua atividade com profissionalismo, competência e eficiência 

frente às necessidades dos educandos jovens e adultos. Uma das metas com esta produção é 

apresentar algumas possibilidades no sentido de sensibilizar e refletir coletivamente, por meio da 

formação continuada dos profissionais da escola, buscando sempre ofertar o aprofundamento de 

conhecimento sobre os aspectos relevantes e específicos desta modalidade de ensino e, ainda, o 

necessário repensar constante do Projeto Político Pedagógico como orientador da prática 

educativa e gestora. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JOSAINE APARECIDA ALVES GARCIA  

Orientador: Aparecida Meire Calegari Falco - IES: UEM 

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


 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Escola e a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Educação; Proteção Integral; Trabalho em Rede; Articulação. 

Resumo: O presente artigo é resultado da organização e o funcionamento do trabalho articulado 

da escola com as Redes de Proteção da Criança e do Adolescente. Propõe reflexões sobre as 

Políticas Públicas de Proteção Integral e sua conexão com as Políticas Educacionais. Aborda 

sobre a necessidade de uma prática pedagógica cuja ação efetiva seja pautada no diálogo, 

característica fundamental na busca da garantia da proteção integral estabelecida em Lei. Analisa 

acerca da importância da formação dos profissionais da escola, sua sensibilização e a construção 

de um plano de ação coletivo, funcional e articulado com a rede local, quais sejam, Saúde, 

Assistência Social, Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar - de forma que propicie a 

melhoria na articulação destas instituições, propiciando o desenvolvimento de ações efetivas que 

levem a qualidade da educação e na formação de um sujeito emancipado em sua concepção 

humana e também política. 
 

 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: JOSAINE APARECIDA ALVES GARCIA  

Orientador: Aparecida Meire Calegari Falco - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A ESCOLA E OS DESAFIOS DA ARTICULAÇÃO DO TRABALHO EM REDE  

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO; PROTEÇÃO INTEGRAL; TRABALHO EM REDE; ARTICULAÇÃO 

Resumo: O presente trabalho tem como finalidade aprofundar estudos acerca da organização e 

funcionamento do Trabalho em Rede a fim de fortalecê-lo, tendo em vista um trabalho articulado 

entre educação, assistência social e saúde. Propõe reflexões sobre gestão em políticas públicas 

de proteção integral, em políticas educacionais e gestão escolar, sobre a história da infância, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o papel social da escola, o trabalho articulado em rede no 

município de Maringá, por meio de um curso de extensão a comunidade escolar do Colégio 

Estadual Alfredo Moisés Maluf. A compreensão do trabalho articulado em rede, pautado no 

respeito e no diálogo é fundamental na busca a proteção integral à criança e ao adolescente e 

através de sensibilização, de formação e de construção de um plano de ação que a escola poderá 

desenvolver sua função na construção de um cidadão emancipado em sua concepção humana e 

política.  
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Orientador: Joao Batista Zanardini - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA: Considerações preliminares 

Tema: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

Palavras-chave: Educação, Gestão, Democracia, Paricipação 

Resumo: A escola é um espaço supercomplexo, no qual se encontram alunos ditos “normais”, 

alunos com deficiências psicológicas, pedagógicas, físicas e sociais, além de professores e 

demais funcionários com suas características complexas e diversas, consequentemente também, 

com diversos entendimentos teóricos. Diante de tantas diversidades que compõem o todo escolar 

existe o desafio de se praticar uma Gestão Democrática, tema deste trabalho, e que pode 

significar também o compreender e estar à disposição das contradições, das críticas, de novas 

formas de pensar/agir, das possíveis provocações de mudanças. Sobre o tema muito se comenta, 

se escreve, se debate quanto a gestão “ideal”, a forma de administração que se deve implementar. 

E, algumas ideias vão surgindo, tais como a de que o diretor ou gestor deve estar disposto e ser 

capaz de proporcionar que os membros dos diversos segmentos que compõem o ambiente 

escolar participem, discutam, decidam e contribuam com as realizações daquilo que se decidiu 

em conjunto, no coletivo, principalmente, a disposição dos sujeitos componentes em contribuir na 

teoria e na prática.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA 

Tema: GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCACAO: FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS E 

PROCESSOS 

Palavras-chave: Educação, Gestão, Democracia, Paricipação 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo envolver profissionais da educação para discutir sobre 

como promover uma gestão democrática que disponibilize condições da maior parte possível dos 

membros dos segmentos participarem. Serão utilizados textos, vídeos, encenação, discussões 

em grupo, elaboração de textos em que os participantes expõe seu entendimento e sugestões 

para aprimorar a democracia na escola. Também se propõe disponibilizar um blog para que os 

profissionais possam questionar, sugerir, enfim participar de um debate em torno do tema. 
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Título: A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS ÉTICOS ESPECÍFICOS E OS DEVERES E 

PROIBIÇÕES DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO NO COTIDIANO ESCOLAR 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, Princípios e Processos 

Palavras-chave: Ética; Moral; Autonomia; Legislação; Estatuto  

Resumo: Este artigo é resultado do projeto de intervenção desenvolvido no âmbito do Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) do estado do Paraná. As atividades foram realizadas com 

os professores e diretores do Colégio Estadual João Plath e diretores e professores convidados 

de outras escolas estaduais sob jurisdição do Núcleo Regional de Educação de Apucarana-PR. 

Seu objetivo principal é refletir sobre os Preceitos Éticos Específicos e os Deveres e Proibições do 

Estatuto do Magistério. Consta de estudo e o conhecimento entre docentes, equipe pedagógica e 

e administrativa, na busca de melhor execução pedagógica e avanços significativos ao ensino e à 

aprendizagem. É importante conduzir atividades que visem elucidar e esclarecer acerca da 

questão legal para atuação nos espaços públicos. É real a necessidade de discutir a legislação na 

gestão escolar democrática e as possibilidades de sua efetiva utilização, possibilitando aos 

sujeitos a verdadeira integração do exercício da ética, moral e autonomia. Foi realizado um curso 

de extensão com o fito de divulgação e esclarecimentos de tópicos do Estatuto do Magistério no 

que tange aos Preceitos Éticos Específicos e os Deveres e Proibições.  
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Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aplicação dos Preceitos Éticos Específicos e os Deveres e Obrigações do Estatuto do 

Magistério no Cotidiano Escolar. 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, Princípios e Processos. 

Palavras-chave: legislação;ética;moral;estatuto;autonomia 

Resumo: Este material foi produzido para intervenção didática no Núcleo Regional da Educação 

de Apucarana e no Colégio Estadual João Plath, visando refletir sobre os Preceitos Éticos 

Específicos e os Deveres e Proibições do Estatuto do Magistério. O estudo e o conhecimento 

entre docentes, equipe pedagógica e a Direção, buscariam maior execução pedagógica, como um 

todo, podendo trazer avanços significativos ao ensino e à aprendizagem. A proposta é conduzir 

atividades que visem elucidar e esclarecer acerca da questão legal para atuação nos espaços 

públicos. Há necessidade de se discutir sobre a legislação na gestão democrática da escola e as 

possibilidades de sua efetiva utilização, possibilitando aos sujeitos uma verdadeira integração do 

exercício da ética, moral e autonomia. Será realizado um trabalho de intervenção, enfocando a 

divulgação e esclarecimentos de tópicos do Estatuto do Magistério no que tange aos Preceitos 

Éticos Específicos e os Deveres e Obrigações. Nesta proposta de intervenção, também será feita 

uma análise da prática dos deveres e proibições do Estatuto do Servidor Público do Estado do 

Paraná, procurando aproximar a prática às discussões teóricas sobre o assunto.  
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Professor PDE: JULIA BERNADETE HAURESKO  

Orientador: Jussara Isabel Stockmanns - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Implantação da Instância Colegiada do Grêmio Estudantil no Colégio Estadual do Campo 

Cristo Rei de Barra Bonita em Prudentópolis. 

Tema: Gestão democrática da Educação: fundamentos, princípios e processos. 

Palavras-chave: Gestão democrática . Instâncias Colegiadas . Grêmio Estudantil 

Resumo: O presente artigo objetiva socializar a sistematização da implantação da Instância 

Colegiada Grêmio Estudantil no Colégio Estadual do Campo Cristo Rei de Barra Bonita, a qual 

atendeu a demanda da política educacional referente à gestão democrática da escola quanto à 

necessidade da existência e do trabalho conjunto das quatro instâncias colegiadas nas unidades 

escolares estaduais: APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários), Conselho Escolar, 

Grêmio Estudantil e Conselho de Classe. A implantação da Instância Colegiada Grêmio Estudantil 

no mencionado estabelecimento de ensino proporcionou uma maior vivência da democracia a 

partir da participação de pais, alunos e profissionais da educação nas atividades escolares 

durante a execução do projeto. Por causa da escassez de referências bibliográficas sobre a 

Instância Colegiada Estudantil, o projeto e toda a produção didático-pedagógica foram 

embasados teoricamente em livros de diversos autores renomados como Gadotti (2012), Galina 

(2018), Lück (2005), Oliveira (2012), Paro (2010) e outros que falam sobre a gestão democrática e 

instâncias colegiadas, em subsídios teóricos como o PPP (Projeto Político Pedagógico), o 

Regimento Escolar, nos trabalhos e teses acadêmicas, em revistas como Mundo Jovem, nos 

artigos do Jornal Gazeta do Povo, artigos postados na Internet sobre a UNE (União Nacional dos 

Estudantes) e movimentos estudantis desde o Brasil Colônia até a atualidade.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Implantação da Instância Colegiada do Grêmio Estudantil no Colégio Estadual Cristo Rei 

de Barra Bonita em Prudentópolis. 

Tema: Gestão democrática da Educação: fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática- Instâncias Colegiadas-Grêmio Estudantil 

Resumo: О presente caderno temático está dividido em três partes com vistas a atingir três 

públicos distintos da comunidade escolar do Colégio Estadual do Campo Cristo Rei de Barra 

Bonita em Prudentópolis, em diferentes momentos do primeiro semestre de 2014. Este estudo, 

embasado teoricamente em movimentos estudantis no Brasil e na participação dos jovens 

estudantes na vida cidadã do país, tem como meta principal implantar a Instância Colegiada do 

Grêmio Estudantil na escola, para que a partir da participação nesta os estudantes se politizem 

tornando-se cidadãos críticos, éticos, responsáveis e conscientes de seu papel na construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Os profissionais da Educação, os pais dos alunos e os 
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alunos da escola tomarão conhecimento e participarão ativamente do processo de implantação da 

Instância Colegiada do Grêmio Estudantil através de: dinâmicas diferenciadas para cada público; 

explicação sobre a gestão democrática da escola, o papel das instâncias colegiadas escolares e a 

importância da existência do Grêmio Estudantil na escola, embasada nas referências 

bibliográficas utilizadas na elaboração deste trabalho, nos documentos legais da Escola como o 

PPP (Projeto Político Pedagógico) e o Regimento Escolar; leitura de textos; questionamentos e 

debates referentes ao tema; exibição de vídeos para reflexão; elaboração do Estatuto do Grêmio 

Estudantil; escolha e votação da primeira diretoria do Grêmio Estudantil da escola. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O gestor Escolar e o Projeto Político Pedagógico 

Tema: Gestão democrática da Educação 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Gestor Escolar. Projeto Político Pedagógico. 

Resumo: A grande influência que a gestão escolar tem na organização e no ensino de qualidade 

originou esta pesquisa, cujo objetivo principal foi discutir a função do gestor escolar das escolas 

públicas e sua articulação com a comunidade a fim de pôr em pratica a gestão democrática 

compartilhada. Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional PDE 2013/2014 promovido pela Secretaria de Estado da Educação 

do Estado do Paraná. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica que resultou em um 

caderno pedagógico estudado durante a implementação do Projeto na escola e durante um curso 

promovido pela Secretaria de Estado da Educação por meio de um Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR), com a participação de professores, funcionários, pedagogos e comunidade escolar do 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA Elias Abrahão e de outras 

escolas do Município de Engenheiro Beltrão- PR, assim como professores da Rede Estadual de 

Ensino do Paraná. Este trabalho foi embasado no estudo de textos da Constituição Federal de 

1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 e em autores abaixo 

referenciados, de onde obtivemos o amparo legal da gestão democrática. O material apresentado 

afirma os pressupostos de uma gestão pautada na democracia de fato. O estudo da temática nos 

direciona à discussão de como envolver o coletivo escolar na construção de um Projeto Político 

Pedagógico verdadeiramente democrático e que tenha como norte a participação de todos os 

envolvidos no processo de ensino.  
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Título: O Gestor Escolar e o Projeto Político Pedagógico 

Tema: Gestão democrática da Educação 

Palavras-chave: GESTÃO ESCOLAR; DEMOCRACIA; PARTICIPAÇÃO; PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

Resumo: O presente material aborda o papel assumido pelo gestor escolar no contexto histórico 

brasileiro diante das diversas mudanças nas políticas públicas educacionais em nosso país, bem 

como, propõe reflexões e apontamentos, especialmente no tocante à realização do Projeto 

Político Pedagógico como um meio para exercer a gestão democrática pautada na participação 

da equipe escolar (professores, pedagogos, funcionários), dos pais e dos alunos. Nesta 

perspectiva, ao analisar a participação, no contexto da democratização do ensino, indica 

possibilidades de construção de um planejamento escolar, pautado no diálogo e na defesa de 

uma educação pública de qualidade. 
 

 

 

 

 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: LUCIANA PAULISTA DA SILVA  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Gestão Democrática na Escola Pública e o Papel do Gestor 

Tema: Gestão escolar democrática: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Escola Pública. Papel do Gestor. 

Resumo: Este artigo apresenta resultados de estudos realizados durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná – 

SEED. Enfatizou-se, neste trabalho, a gestão democrática na escola pública e o papel do gestor, 

abordando questões relativas aos conceitos de gestão democrática, autonomia, cidadania, bem 

como o papel do gestor na escola pública, visto que ao mesmo caberá interagir com todos os 

segmentos e buscar meios de superar as dificuldades, enfrentar os desafios e traçar ações 

coletivas que atendam os anseios e possibilidades da comunidade escolar visando sempre uma 

escola de melhor qualidade que oportunize a todos o desenvolvimento de suas potencialidades. O 

objetivo consistiu em discutir quais conhecimentos, interações e ações o gestor da escola deverá 

desenvolver para gerir de forma democrática e de fato efetivar a democracia no ambiente escolar. 

A reflexão sobre o papel do gestor na escola é uma etapa indispensável para avançar na 

implantação e implementação de uma gestão democrática. Por isso, torna-se imprescindível 

explicitar o entendimento sobre a gestão democrática a partir de sua concepção, 

intencionalidades, fundamentos, projeto social implícito e relações entre os diversos segmentos 

da escola. 
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Professor PDE: LUCIANA PAULISTA DA SILVA  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gestão Democrática na Escola Pública e o Papel do Gestor 

Tema: Gestão escolar democrática: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão escolar democrática; gestor; participação 

Resumo: A democracia defende o direito de participação de todos em todas as decisões que 

favoreçam a qualidade de vida em sociedade. Para que haja essa verdadeira participação todos 

os indivíduos necessitam conhecer e viver desde sua infância os princípios democráticos 

desenvolvendo assim sua autonomia democrática. A escola pública avançou no processo de 

democratização da gestão, ao implantar o Projeto Político Pedagógico, Conselhos Escolares, 

Regimento Escolar, APMF, Grêmio Estudantil ampliando a participação dos pais, alunos, 

professores e funcionários no acompanhamento e proposição de políticas públicas 

comprometidas com objetivos democráticos e qualidade de ensino. A gestão democrática precisa 

ser destacada, não como premissa básica do novo paradigma, mas como um objetivo a ser 

alcançado e aprimorado na prática do cotidiano escolar. Dessa forma, deve estar sempre 

envolvida com a participação da comunidade escolar e considerando que cada pessoa tem seu 

modo de agir e pensar. O papel do gestor, que é o Diretor de escola, para atuar numa visão 

democrática deve estar ligado ao conhecimento e interação de toda a comunidade escolar. Deve 

proporcionar ações em que todos participem e compartilhem e ainda garantir a formação 

continuada aos seus profissionais para contribuir na qualificação da prática pedagógica. 
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Título: O DOCENTE DA EJA E O DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Gestão escolar; Professor da EJA; Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo: Este artigo teve como base a efetivação da proposta de formação continuada 

apresentada no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a partir do Programa de 

Desenvolvimento (PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). 

Tratou-se de uma produção didático- pedagógica desenvolvida na área da gestão escolar, 

destinada aos educadores do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont Ensino Fundamental, 

Médio e Profissional de Apucarana. A revisão de literatura indicou que a ausência de formação 

inicial específica para a EJA, interfere no perfil do professor que desconhece a modalidade no que 

se refere ao seu conteúdo teórico-metodológico. Esta ausência é um problema quando se trata da 

escolha dos professores para atendimento da modalidade. Embasou o trabalho documentos 

oficiais orientadores da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O artigo é resultado do 

debate produzido nos espaços de formação fomentados pela professora PDE em torno das 

condições para a atuação do profissional no campo da Educação de Jovens e Adultos.  
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: LUCIA RODRIGUES NOGUEIRA 

Orientador: Adriana Medeiros Farias - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Docente da EJA e o Desenvolvimento de suas Ações Pedagógicas 

Tema: Políticas públicas na Educação de Jovens e Adultos – Programas, projetos e ações no 

Brasil e no Paraná 

Palavras-chave: Gestão escolar; Professor da EJA; Educação de Jovens e Adultos 

Resumo: Esta Unidade Temática foi elaborada como instrumento de efetivação da proposta de 

formação continuada apresentada no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a partir do 

Programa de Desenvolvimento (PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED). Trata-se de uma produção didático-pedagógica desenvolvida na área da gestão 

escolar, destinada aos educadores do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional de Apucarana. A revisão de literatura indica que a ausência de 

formação inicial específica para a EJA, interfere no perfil do professor que desconhece a 

modalidade no que se refere ao seu conteúdo teórico-metodológico. Esta ausência é um 

problema quando se trata da escolha dos professores para atendimento da modalidade. 

Embasará o trabalho documentos oficiais norteadores da modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). A escolha por esses profissionais da educação que atuam na Educação de Jovens 

e Adultos, se deu por entender que os mesmos devem conhecer com mais propriedade as 

especificidades bem como a legislação que rege esta modalidade. O material pretende adequar 

condições para a atuação do profissional, capacitando-os frente às necessidades dos educandos 

jovens e adultos. 
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Título: A legalidade das ações escolares: um estudo sobre alguns documentos base. 

Tema: Educação Básica: organização, avaliação e financiamento 

Palavras-chave: Registros Escolares;documentos base; legalidade  

Resumo: Neste trabalho final em formato de artigo, produção obrigatória do PDE, contem a 

apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica, os resultados das pesquisas realizadas 

ainda no momento da produção do Material Didático, os resultados da Implementação e do GTR. 

Nesta trajetória de estudo, foi possível perceber que a problematização levantada no Projeto se 

concretizou nas pesquisas e no contato com o público alvo. Este estudo foi muito produtivo e 

esclarecedor. Foi possível levar os problemas, as causas e indicar possíveis soluções. Este Artigo 

será de grande valia para todos os educadores que dele tiverem acesso. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: LURDES PAULUK GIARETTA  

Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A legalidade das ações escolares: um estudo sobre alguns documentos base. 

Tema: Educação Básica: organização, avaliação e financiamento 

Palavras-chave: Registros Escolares; coerência entre os documentos base; legalidade das ações 

da escola.  

Resumo: Este material pretende abordar a necessidade de coerência entre os documentos base 

de uma instituição de ensino. O nosso ponto de partida será o Projeto Político Pedagógico, por 

compreender que este documento orienta todo o fazer da instituição, depois passaremos pelo 

Regimento Escolar, pela Matriz Curricular, pelo Calendário Escolar e finalizaremos pelo Livro 

Registro de Classe, entendendo que neste último encontra-se a síntese de todos os demais 

documentos. O ponto de chegada neste material é a garantia da legalidade das ações da 

instituição de ensino, evitando, assim, confrontos no âmbito destas e com as demais instâncias. 

Analisaremos o resultado da pesquisa (por amostragem) realizada pela professora PDE e os 

dados levantados por ela em visita in loco em instituições públicas estaduais do município de 

Toledo para análise dos seus documentos base.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: OBJETOS DE APRENDIZAGEM: a interdisciplinariedade possível 

Tema: Relação entre gestão e organização do trabalho pedagógico, no efetivo trabalho escolar 

Palavras-chave: Trabalho Docente. Interdisciplinaridade. Objetos de Aprendizagem 

Resumo: Esse Trabalho Docente Interdisciplinar versa sobre a construção coletiva do 

conhecimento científico, ao valorizar o planejamento em grupo entre as disciplinas e os docentes, 

com vistas a desenvolver a aprendizagem dos educandos, tornando as atividades aplicadas em 

sala de aula coesas e junto à práxis docente. Ao desenvolver um Trabalho Docente 

Interdisciplinar esse docente deve realizar a contextualização do conhecimento do cotidiano, o 

conhecimento empírico do aluno, para a construção do conhecimento científico. Ao domínio dos 

conteúdos e a dinâmica das aulas, a utilização dos Objetos de Aprendizagem podem contribuir 

com eficiência nesse processo. Dessa forma, a materialidade do processo depende do 

envolvimento do docente nas novas formas de planejamento, ou seja, do seu Trabalho Docente.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: INTERDISCIPLINARIDADE POSSÍVEL: A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR E OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Tema: Relação entre gestão e organização do trabalho pedagógico, no efetivo trabalho escolar 

Palavras-chave: Trabalho Docente; Interdisciplinaridade; Objetos de Aprendizagem 

Resumo: O Trabalho Docente Interdisciplinar busca a construção coletiva do conhecimento 

científico, valorizar o trabalho em grupo entre as disciplinas e os educadores, desenvolver a 

aprendizagem dos educandos, tornando as atividades aplicadas em sala de aula coesas e a 

práxis do educador mais efetiva. Ao desenvolver um Trabalho Docente Interdisciplinar o educador 

realizará a contextualização da teoria disciplinar com o cotidiano e o conhecimento empírico do 

aluno. Para o melhor domínio dos conteúdos e a dinâmica das aulas, a utilização de Objetos de 

Aprendizagem podem contribuirão didática e pedagogicamente neste processo. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A ESCOLA NA VISÃO DOS ALUNOS: DILEMAS E DESAFIOS 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos  

Palavras-chave: escola; alunos; dilemas e desafios. 

Resumo: Este artigo destina-se a apresentar a sistematização da pesquisa desenvolvida no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED/PR). O tema de tal pesquisa é A escola na visão dos alunos: dilemas 

e desafios, o qual passou pelas etapas de elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, Produção de material Didático Pedagógico, através da produção de um vídeo-

documentário, da implementação pedagógica e o GTR (Grupo de Trabalho em Rede de 

professores que atuam em Escolas Públicas do Estado do Paraná). O projeto foi desenvolvido no 

Colégio Estadual do Campo Novo Sarandi, junto aos alunos, com a participação dos professores 

e funcionários desta instituição. Os apontamentos aqui apresentados foram levantados através da 

participação da comunidade escolar e refletem os anseios, conflitos e enfrentamentos deste grupo, 

a qual foi seguida de reflexões e/ou debates com os envolvidos na pesquisa, servindo de objeto 

norteador para o corpo docente e equipe pedagógica na compreensão do que os alunos buscam 

ou anseiam, das quais surgiram possibilidades de encaminhamentos pedagógicos e 

administrativos. 
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Professor PDE: MARCIA ELIANE DEWES  

Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Escola na visão dos alunos: dilemas e desafios 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos  

Palavras-chave: Escola; alunos; representações sociais. 

Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica, do Programa PDE/PR, instiga refletir sobre a visão 

do aluno quanto à escola, registrando seus dilemas e desafios. A justificativa desta atividade se 

dá em função da divergência de opiniões sobre o universo escolar entre os alunos, que 

rotineiramente tem questionado o processo ensino-aprendizagem desse colégio. Nesse sentido, 

faz-se necessário compreender a escola na visão dos alunos, a partir das colocações 

apresentadas pelos alunos do Colégio Estadual do Campo Novo Sarandi, município de Toledo, 

Paraná. A implementação desta produção didática, compreende as seguintes etapas: observação 

das reações dos alunos no período escolar; diálogo com integrantes dos grupos formados durante 

os intervalos; entrevistas com alunos de diferentes salas, séries e períodos, com registros das 

opiniões; entrevistas com professores, funcionários, equipe pedagógica e diretiva com o registro 

das respostas; a montagem do roteiro e a filmagem do documentário. Como ações a ser 

implementadas, propõe-se a realização de debates com os alunos, instigando-os a refletirem a 

partir de atividades como simulados que discutam o calendário escolar, a hora-aula, os dias 

letivos, regulamento interno, onde os mesmos apontem possibilidades de soluções a curto, médio 

e longo prazo. Com os professores serão realizados grupos de estudos, para que os mesmos 

possam conhecer e discutir sobre o universo escolar apresentado pelos alunos, visando criar 

ações coletivas que possibilitem novas posturas pedagógicas. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE ENSINO À LEITURA 

Tema: Tecnologias e prática educativa 

Palavras-chave: Blog; Leitura; Comunidade; Professores. 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar os resultados de um estudo acerca do incentivo à leitura 

utilizando o Blog, gênero virtual, que pode ser usado como ferramenta de ensino. O trabalho foi 

direcionado aos professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 

Prof Mailon Medeiros. O perfil profissional dos participantes do projeto foi diagnosticado através 

de questionário, com perguntas aos professores de Língua Portuguesa da escola a respeito de 

como utilizam os recursos tecnológicos a favor da leitura. Para tanto, desenvolveu-se uma 

metodologia pautada nos recursos tecnológicos, como a utilização de sites para pesquisar autores 

e obras referentes à leitura, criação de Blog, leitura de diversos gêneros discursivos postados no 

blog específico para esse estudo. No decorrer da implementação os participantes tiveram a 
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oportunidade de interagir desenvolvendo comentários acerca das postagens de textos das obras 

escolhidas. A pertinência dos comentários e a participação nas atividades levou o grupo também 

a refletir sua prática pedagógica, deixando para trás o conforto e a monotonia, partindo para o 

desafio de trabalhar a leitura aliada às tecnologias. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARCIA MARIA HANSEN  

Orientador: Juliana Telles Faria Suzuki - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uso do blog como ferramenta de ensino à leitura.  

Tema: Tecnologias e prática educativa 

Palavras-chave: Blog; leitura; comunidade;professores .  

Resumo: Esta unidade didática mostrará a importância do blog como incentivo na leitura.E, como 

estratégia de ação será divulgada a unidade didática à comunidade escolar, e aplicada o projeto 

com os professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, que será desenvolvido com 

as seguintes atividades, questionário pré investigativo, visitas em alguns blogs, apontamentos 

sobre os blogs vistos, sugestões de leitura para postar em blog, atividades sobre os textos como 

produção de tirinha humorística, criação de paródia, pesquisas, síntese, caricatura, leitura, 

estimulação de expressão de sentimentos, Complete ideias, rimas, produção de vídeo clip e 

produção textual . E para concluir a tarefa construiremos um blog passo a passo . As atividades 

serão postadas no blog comunitário. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: REFLEXÕES ACERCA DA ATUAÇÃO DO 

PROFESSOR PEDAGOGO NA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

Tema: Gestão democrática da escola pública 

Palavras-chave: Gestão; Formação; Equipe Pedagógica 

Resumo: Este artigo destaca a importância do pedagogo na escola pública do Paraná, ao 

considerar sua atuação no contexto educativo, quando este passa a ser um articulador do 

trabalho pedagógico dentro do que compreendemos como gestão pedagógica. O interesse pelo 

tema surge da necessidade de esclarecimento sobre a prática pedagógica, principalmente no que 

se refere às dificuldades encontradas pelos pedagogos na gestão do trabalho diário, quando este 

é levado a assumir vários papeis, o que tem contribuído para o afastamento de suas funções. 

Assim, o artigo objetiva refletir sobre a implementação de uma proposta de capacitação junto à 

equipe pedagógica do Colégio Estadual Elias Abrahão, localizado no município de Quatro 

Barras/PR, quando se buscou um diálogo sobre o enfoque de atuação destes profissionais, 
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pautado por ações de orientação e de qualificação da gestão pedagógica, o que potencialmente 

poderá ser decisivo na ampliação da democratização da gestão escolar. A partir de uma 

abordagem sobre a prática do professor pedagogo e da análise de sua atuação, foram suscitadas 

reflexões sobre a prática com da promoção de um diálogo aberto entre os pedagogos, a equipe 

diretiva, os docentes e os funcionários da escola, proporcionando, de forma objetiva, uma 

familiarização com as principais funções do pedagogo na escola. Entendemos que é urgente a 

necessidade de colocar este profissional no lugar que é seu de direito, até porque o pedagogo é 

especialista em educação por excelência, ou seja, é aquele que profissional que conhece os 

métodos utilizados no processo ensino-aprendizagem, contribuindo na orientação e qualificação 

da ação pedagógica desenvolvida na escola.  
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Professor PDE: MARCOS ANTONIO FRACARO  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A gestão do pedagógico: atuação e contribuições dos pedagogos na melhoria da 

qualidade da educação. 

Tema: Gestão democrática da escola pública 

Palavras-chave: Gestão; Formação; Equipe Pedagógica 

Resumo: O papel do pedagogo é de fundamental importância no contexto da escola pública 

sendo que este profissional passa a ser um articulador do trabalho pedagógico dentro do que 

compreendemos como gestão pedagógica. O interesse pelo tema surge da necessidade do 

esclarecimento sobre a prática pedagógica, principalmente no que se refere às dificuldades 

encontradas pelos pedagogos na gestão do trabalho diário, uma vez que este profissional 

constantemente é levado a assumir vários papeis na escola pública, o que tem contribuído para 

afastamento de sua real função. Assim, este Caderno Pedagógico visa promover a capacitação 

da equipe pedagógica do Colégio Estadual Elias Abrahão, localizado no município de Quatro 

Barras, na região metropolitana de Curitiba/PR, de modo a contribuir para que o enfoque de 

atuação destes profissionais seja pautado por ações de orientação e de qualificação da gestão 

pedagógica, o que potencialmente poderá ser decisivo na ampliação da democratização da 

gestão escolar. A partir de uma abordagem sobre a prática do professor pedagogo e da análise 

da atuação do mesmo na escola pública e das dificuldades encontradas no enfrentamento dos 

constantes desafios que ocorrem no dia a dia serão suscitadas reflexões e intervenções sobre a 

prática, e assim espera-se contribuir para a promoção de um diálogo aberto entre estes 

profissionais pedagogos e a equipe diretiva, docentes e funcionários da escola. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Da euforia do crescimento à frustração do descenso do IDEB no período de 2005 à 2011. 

As implicações dos resultados nos encaminhamentos pedagógicos e administrativos. 

Tema: Educação básica: Organização, avaliação e financiamento. 

Palavras-chave: SAEB. IDEB. PROVA BRASIL. Avaliação escolar. Comunidade escolar 

Resumo: O artigo analisa os encaminhamentos da escola em relação ao sistema de avaliação 

implementado pelo SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica, mais especificamente 

quanto ao IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Busca compreender as 

preocupações e descasos com os dados aferidos pelo sistema, assim como traz uma 

fundamentação teórica e prática sobre as relevâncias do processo. Discorre sobre a trajetória da 

avaliação em larga escala e a forma como se insere historicamente na administração do sistema 

educacional brasileiro, contribuindo com dados científicos que oportunizam ao Estado propor 

ações que melhoram a qualidade do ensino, uma maior eficiência nos encaminhamentos 

pedagógicos e administrativos, melhorando a aplicação dos recursos públicos. Com base nos 

referenciais teóricos de Luckesi(2002), Paro(2000) e Gandim(2000), a pesquisa analisa os 

diferentes enfoques para o tema, propondo uma reflexão sobre os avanços e estagnações 

ocorridos na educação brasileira, antes e após a implantação do sistema de avaliação nacional. 

Os argumentos não se furtam da análise dos aspectos econômicos e políticos enrijecidos pelo 

sistema capitalista que demandam as ações governamentais e faz um chamamento à mudança 

do sistema vigente pelo viés da educação. Finalmente, propõem reflexões sobre a possibilidade 

de mudanças na sociedade vigente com ações de efetiva participação da comunidade escolar. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: IDEB -ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ESTÍMULO OU 

PREOCUPAÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR. 

Tema: Educação básica: Organização, avaliação e financiamento. 

Palavras-chave: SAEB; IDEB; PROVA BRASIL; Avaliação escolar; Comunidade escolar. 

Resumo: O artigo analisa os encaminhamentos da escola em relação ao sistema de avaliação 

implementado pelo SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica, mais especificamente 

quanto ao IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Busca compreender as 

preocupações e descasos com os dados aferidos pelo sistema, assim como traz uma 

fundamentação teórica e prática sobre as relevâncias do processo. Discorre sobre a trajetória da 

avaliação em larga escala e a forma como se insere historicamente na administração do sistema 

educacional brasileiro, contribuindo com dados científicos que oportunizam ao Estado propor 

ações que melhoram a qualidade do ensino, uma maior eficiência nos encaminhamentos 

pedagógicos e administrativos, melhorando a aplicação dos recursos públicos. Com base nos 

referenciais teóricos de Luckesi(2002), Paro(2000) e Gandim(2000), a pesquisa analisa os 

diferentes enfoques para o tema, propondo uma reflexão sobre os avanços e estagnações 

ocorridos na educação brasileira, antes e após a implantação do sistema de avaliação nacional. 
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Os argumentos não se furtam da análise dos aspectos econômicos e políticos enrijecidos pelo 

sistema capitalista que demandam as ações governamentais e faz um chamamento à mudança 

do sistema vigente pelo viés da educação. Finalmente, propõem reflexões sobre a possibilidade 

de mudanças na sociedade vigente com ações de efetiva participação da comunidade escolar. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: LIMITES E POSSIBILIDADES DO USO DO FUNDO ROTATIVO: ESTUDO DO VALOR 

INVESTIDO POR ALUNO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO PARANÁ 

Tema: educação; financiamento; fundo rotativo 

Palavras-chave: educação; financiamento; fundo rotativo 

Resumo: A demonstração de como descentralização financeira, que no Estado do Paraná, é 

efetuada pelo Fundo Rotativo. Esta verba, que é enviada para as escolas estaduais, pode ser 

considerada insuficiente para as demandas pedagógicas ou ainda tem um viés muito ligado a 

lógica da administração de empresas, portanto ligada a somente questões administrativas, 

deixando em segundo plano as questões pedagógica. Para se falar de fundo rotativo, trazemos 

uma breve discussão de leis do financiamento no Brasil e tentou-se fazer uma análise crítica 

acerca do valor que é repassado para as escolas do Paraná. Tentamos fazer a reflexão acerca do 

modo em que o Fundo Rotativo é distribuído, suas divisões por cotas e como devemos aplicar o 

dinheiro que repassado para as escolas. Por fim faremos uma análise para demonstrar a hipótese 

de que o recurso Fundo Rotativo é insuficiente para a manutenção pedagógica da escola e que se 

deveria aumentar substancialmente seu valor para as escolas começarem a discutir qualidade na 

educação. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Fundo Rotativo: Limites e Possibilidades 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: educação; financiamento; fundo rotativo 

Resumo: A presente unidade didático-pedagógica trata sobre uma reflexão que precisamos fazer 
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a respeito do financiamento da educação, principalmente em relação a chamada descentralização 

financeira, que no Estado do Paraná, é efetuada pelo Fundo Rotativo. Esta verba, que é enviada 

para as escolas estaduais, pode ser considerada suficiente para as demandas pedagógicas ou 

ainda tem um viés muito ligado a lógica da administração de empresas, e portanto ligada a 

somente questões administrativas, deixando em segundo plano as questões pedagógica. Para se 

falar de fundo rotativo, trazemos uma breve discussão de leis do financiamento no Brasil e tentar-

se-á fazer uma análise crítica acerca do valor que é repassado para as escolas do Paraná. 

Também procuraremos fazer a reflexão acerca do modo em que o Fundo Rotativo é distribuído, 

suas divisões por cotas e como devemos aplicar o dinheiro que repassado para as escolas. Por 

fim faremos uma análise para demonstrar a hipótese de que o recurso Fundo Rotativo é 

insuficiente para a manutenção pedagógica da escola e que se deveria aumentar 

substancialmente seu valor para as escolas começarem a discutir qualidade na educação.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: O CONSELHO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO NA ESCOLA 

PÚBLICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Participação; Conselho Escolar; função social da escola. 

Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, no período de 

2013/2014. No trabalho realizado, foram abordados subsídios teóricos norteadores da gestão 

democrática da educação com objetivo de demonstrar as possibilidades de realização de uma 

gestão democrática por meio da participação e atuação da comunidade escolar nas instâncias 

colegiadas, principalmente no Conselho Escolar. Foram propostas ações viáveis para a atuação 

do Conselho Escolar na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico como forma a 

colaborar na democratização da escola e da sociedade garantindo a educação escolar como 

direito social; a melhoria da qualidade do ensino e a realização da função social da escola. 

Acreditando que o Conselho Escolar, órgão máximo da escola, tem papel fundamental na 

realização de um processo democrático de gestão dará à escola mais condições de envolvimento 

dos segmentos que a compõe como uma das possibilidades de abrir canais de participação nas 

decisões da escola e elevar os níveis de aprendizagem. Esperamos que esse trabalho contribua 

na democratização da sociedade, da educação e da escola garantindo a educação como direito 

social colaborando com a melhoria da qualidade do ensino e realização da função social da 

escola servindo como base e estímulo para que todos os educadores se conscientizem da 

importância da implementação do Conselho Escolar. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O CONSELHO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO NA ESCOLA 

PÚBLICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Participação; Conselho Escolar; função social da escola. 

Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo demonstrar as possibilidades de realização de 

uma gestão democrática por meio da participação da comunidade escolar nas instâncias 

colegiadas e na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da escola. Pretende refletir, 

por meio de grupos de estudos, sobre o papel da comunidade escolar, as possibilidades de 

participação e atuação para que esta possa colaborar na democratização da escola e da 

sociedade garantindo a educação escolar como direito social; a melhoria da qualidade do ensino 

e a realização da função social da escola. Considerando o processo de democratização, este 

trabalho de pesquisa tomou como referência autores que estudam e analisam a gestão 

democrática da escola pública e as instâncias colegiadas como mecanismos de gestão 

democrática, destacando-se o Conselho Escolar e sua contribuição na construção do Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Serão evidenciados os mecanismos da gestão democrática: 

participação, descentralização e autonomia da escola; o Conselho Escolar como instrumento de 

democratização e realização da função social da escola pública; suas principais contribuições na 

implementação da democracia na escola esclarecendo sua função político-pedagógica; sua 

utilização como um dos instrumentos de democratização das relações de poder no interior da 

escola e a participação da comunidade escolar nas decisões de âmbito administrativo, financeiro 

e principalmente, pedagógico. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Desafios na Gestão Escolar no processo de formação dos educadores do Campo 

Tema: Gestão 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação do Campo; Assentamento 8 de abril 

Resumo: O texto relata a experiência de formação continuada realizada a partir do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) junto aos professores da rede pública estadual do Paraná e 

dos professores do Colégio Estadual do Campo, José Martí, Ensino Fundamental e Médio 

localizado no Assentamento da Reforma Agrária, 8 de Abril, no município de Jardim Alegre, 

Paraná. A experiência objetivou contribuir para a formação dos educadores, conduzindo-os à 

compreensão dos desafios da educação do campo e no campo. Definiu a prática pedagógica 

como prática de transformação social e dos sujeitos que dela participam. Os temas de estudos 

abarcaram reflexão acerca do papel do professor, dos gestores e da própria comunidade escolar 

fundamentados na produção literária da história da Educação do Campo e da participação dos 

Movimentos Sociais, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na 

conquista de uma Educação de qualidade vinculada aos interesses dos camponeses. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS 

EDUCADORES DO CAMPO 

Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação do Campo; Práticas Pedagógicas 

Resumo: Objetiva-se com este trabalho refletir sobre os desafios da gestão escolar no processo 

de formação dos educadores, nas questões existentes na educação do campo, com o objetivo de 

refletir as práticas pedagógicas, buscando na história da Educação, o percurso da Educação no 

Campo no Brasil e no Paraná. Para tanto, o trabalho que segue está fundamentado nas leituras 

que proporcionarão embasamento teórico pertinentes ao estudo: Diretrizes Curriculares (2006), 

Freire (2004) Molina (2008), Duarte(2008), Caldart(2008), Pistrak(2000), Paro(2004), e 

Santos(2008).  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARIA DOLOCI GRONZE GODOY PINHEIRO 

Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Avaliação da Aprendizagem 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Avaliação; Aluno; Professor; Pedagogia Histórico Crítica. 

Resumo: O trabalho em pauta objetiva apresentar os resultados de estudos e reflexões 

realizados com Professores do Colégio Julia H. de Souza – EFM e Educadores que participaram 

do Grupo de Trabalho em Rede de 2014, sobre a avaliação da aprendizagem, de acordo com a 

Pedagogia Histórico Crítica na abordagem de Dermeval Saviane e João Luiz Gasparin. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Avaliação da Aprendizagem 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Avaliação; Aluno; Professor; 
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Resumo: O presente trabalho objetiva propiciar momentos de estudos e reflexões no que se 

refere a avaliação. Todos têm consciência das necessidades de mudanças dos paradigmas 

relacionados à avaliação e seus reais objetivos no processo de ensino-aprendizagem.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Formação para a Cidadania: jovens do Grêmio Estudantil no Combate à Violência Escolar. 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Desenvolvimento Educacional; Cidadania; Violência Escolar; 

Grêmio Estudantil. 

Resumo: Vivemos em uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais, resultantes de uma 

economia capitalista com aparências liberais, alicerçada na exploração do homem pelo homem. 

Como resultado dessa lógica, percebemos a visível distância que separa homens e mulheres, 

segundo sua classe social. Possuímos clara visão que os fatores que determinam e condicionam 

os diferentes tipos de ações e comportamentos violentos, corriqueiros em nossa sociedade, têm 

raízes na desigualdade social e na organização econômica que a configura e a sustenta. O 

presente artigo pretende socializar as ações de intervenção desenvolvidas em uma escola pública 

com a finalidade de capacitar os membros do Grêmio Estudantil para a formação para a cidadania 

no combate à violência escolar, promovendo o protagonismo juvenil, propiciando que os 

estudantes atuem como mediadores de conflitos entre os alunos dentro e fora do ambiente 

escolar. O desejo foi de incentivar o respeito aos direitos e deveres civis, políticos, sociais e 

comunitários no sentido de promover a harmonia e a paz entre os educandos no ambiente escolar 

e fora dele. Cremos que com a criação de projetos culturais, esportivos, sociais e comunitários 

que partam dos estudantes do Grêmio Estudantil e envolvam os demais alunos nessas atividades, 

seja possível diminuir sua permanência nas ruas onde a violência é uma constante. Para tanto, 

foram elaboradas atividades correlacionadas à cidadania, violência escolar e Grêmio Estudantil, 

acreditando no potencial e protagonismo juvenil. Com o fomento à cidadania, entendemos que 

seja possível a compreensão da importância do respeito mútuo e da conscientização, da 

necessidade do diálogo contínuo para obtermos convivências pacíficas. 
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Título: Formação para a Cidadania: Jovens do Grêmio Estudantil no Combate à Violência Escolar 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Cidadania; Violência escolar; Grêmio estudantil 

Resumo: A presente produção didática tem como objetivo final capacitar os membros do Grêmio 

Estudantil com a formação para a cidadania no combate à violência escolar, promovendo o 

protagonismo juvenil, como mediadores de conflitos entre os alunos dentro e fora do ambiente 

escolar. O desejo é incentivar o respeito aos direitos e deveres civis, políticos, sociais e 

comunitários, no sentido de promover a harmonia e a paz entre os educandos no ambiente 

escolar e fora dele. Cremos que com a criação de projetos culturais, esportivos, sociais e 

comunitários que partam dos estudantes do Grêmio e envolvam os demais alunos nessas 

atividades, seja possível diminuir sua permanência das ruas onde a violência é uma constante. 

Para tanto, foram elaboradas atividades correlacionadas a cidadania, violência escolar e grêmio 

estudantil, acreditando no potencial juvenil. Com o fomento à cidadania entendemos que seja 

possível a compreensão da importância do respeito mútuo e da conscientização, da necessidade 

do diálogo contínuo para obtermos convivências pacíficas e vivências positivas dentro e fora da 

escola. Mínimo desejável para um espaço que é destinado ao aprendizado e é determinante para 

o crescimento do indivíduo como cidadão consciente, atuante, crítico no ambiente que está 

inserido. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARIA SUELI SIERRA SALDANHA VIOLIN  

Orientador: Suzana Cini Freitas Nicolodi - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AS TIC’s NOS PROJETOS DE APRENDIZAGEM: UMA POSSIBILIDADE DE 

REENCANTAMENTO DO APRENDIZADO NA EJA 

Tema: O uso de tecnologia de informação na produção, comunicação e conhecimento da gestão 

escolar 

Palavras-chave: Aprendizagem por Projetos; TIC’s; Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar as várias possibilidades de sistematização de 

estudos por meio da utilização das TIC’s na Educação de Jovens e Adultos. Tendo como 

referência a característica de constante transformação visível no mundo contemporâneo e, em 

decorrência disso, a necessidade de se formarem profissionais eficientes para um ambiente 

marcado pela expressiva quantidade de informação que circula em diferentes esferas sociais, 

entende-se que o estudante deve ser incentivado a interagir crítica e criativamente com o 

mercado de trabalho para a sua realização pessoal. A informática e, mais especificamente as 

TIC’s, abrem importantes possibilidades educativas, podendo ser incorporadas como suporte 

técnico na educação escolar em geral. Assim, este trabalho, atividade do quarto período do PDE 

– Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – apresenta as reflexões e os 

resultados obtidos na implementação das propostas do projeto de intervenção pedagógica. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
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Professor PDE: MARIA SUELI SIERRA SALDANHA VIOLIN  

Orientador: Suzana Cini Freitas Nicolodi - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AS TICs NOS PROJETOS DE APRENDIZAGEM: Uma possibilidade de reencantamento 

do aprendizado na EJA 

Tema: O uso de tecnologias de informação na produção, comunicação e uso de conhecimentos 

da gestão escolar 

Palavras-chave: Aprendizagem por Projeto; Implementação de TICs; Educação de Jovens e 

Adultos – EJA 

Resumo: A problemática central deste projeto é identificar os desafios enfrentados pelos 

professores ao receber alunos que regressam aos bancos escolares, desestimulados pelas 

frequentes desistências, com implementação das TICs contribuindo na aprendizagem por projetos 

no atual sistema educacional, considerando o crescente interesse da população em geral pelo 

mundo virtual. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica para o embasamento teórico e 

o grupo focal, na aprendizagem por projetos baseado em problemas como método a ser aplicado 

com os estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos), na intenção de coletar dados, 

percepções e expectativas em relação a aprendizagem. Com base nos objetivos desse Projeto de 

Intervenção, se faz necessário articular os dados levantados no intuito de rever a prática 

pedagógica. Nesse contexto, abrem-se possibilidades onde o desejo é que os sujeitos possam 

refletir sobre as práticas que desenvolvem, buscando operar com as informações na direção de e 

assim construir seu conhecimento. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARLEI GESSI CAVALHEIRO ANTONIOLLI  

Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho de Classe: menos burocracia, mais reflexão. o 

Tema: Gestão Escolar  

Palavras-chave: Conselho de Classe; Escola do campo; Educação critica. 

Resumo: O foco central do presente trabalho é o Conselho de Classe realizado nas escolas do 

campo. Inicialmente, realizou-se um estudo sobre o direito à educação, um dos direitos humanos, 

social, uma garantia fundamental trazida em nossa Constituição, bem como assegurado em 

tratados internacionais em que o Brasil é signatário. Direito que deve ser garantido e concretizado 

pelo Estado. Há de ser assegurada uma educação de qualidade a todos os cidadãos, sem 

nenhuma discriminação, respeitadas as particularidades de cada cidadão. Avançou-se na 

pesquisa, delineando as nuances da escola do campo, de modo particular, visando atender às 

necessidades de seus alunos. Por fim, partiu-se para o estudo do Conselho de Classe, enquanto 

órgão colegiado que é, bem como de seu papel; desembocando no papel do Conselho de Classe 

numa escola do campo.  
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARLEI GESSI CAVALHEIRO ANTONIOLLI  

Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho de Classe: menos burocracia, mais reflexão. 

Tema: Gestão Democrática da Educação 

Palavras-chave: Direção, Equipe Pedagógica, Professores e alunos 

Resumo: O tema do projeto de pesquisa refere-se ao Conselho de Classe e sua função nas 

escolas. A prática dos encontros tem acontecido no mínimo quatro vezes ao ano, porém, 

apresentam mais características burocráticas do que reflexivas, fazendo com que essa instância e 

esse momento percam a principal intenção que é de avaliar o processo de ensino aprendizagem 

como um todo. Alguns professores fazem da Escola do Campo, uma extensão da Escola Urbana, 

não satisfazendo a diversidade da realidade social encontrada no campo, o que tem contribuído 

para evasão, repetência e distorção série idade. Assim, o Conselho de Classe, em certos 

momentos não cumpre seu papel, e com isso a escola perde a possibilidade de articular um 

processo de análise compartilhada. É evidente que os conselheiros precisam ter conhecimento 

sobre a dinâmica do Conselho de Classe, bem como da realidade de uma escola do/no campo, 

para que possam adotar uma nova postura e atingir os objetivos propostos nesse momento. 

Desse modo é fundamental que o corpo docente entenda a função do Conselho de Classe e o 

veja como momento de avaliação coletiva e diagnóstica onde se promova revisão e reflexão da 

prática pedagógica visando melhorias no processo de ensino aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARLENE RIBEIRO  

Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NA ESCOLA 

Tema: Enfrentamento à violência na escola. 

Palavras-chave: Aproveitamento, violências, formação continuada, intervenção continuada. 

Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE 2013/2014 da Secretaria Estadual de Educação do Paraná – SEED. Nosso 

objetivo é de relatar o estudo realizado sobre as nossas inquietações com relação ao tema 

“violências”. Nossos objetivos gerais foram: desnaturalizar as formas de violências praticadas na 

escola e prevenir a violência que ocorre no ambiente escolar. Quanto aos objetivos específicos: 

estabelecer um contrato pedagógico entre todos os professores de respeito mútuo para com os 

educandos, e uso de um vocabulário condizente com o meio educativo, refletir sobre a prática 

docente, os motivos que levam a indisciplina e a violência escolar, promover atitudes de respeito 

e cooperativismo entre os alunos, perceber que a violência prejudica o êxito do processo de 

ensino/aprendizagem e promover a formação continuada dos professores do colégio. Foi possível 
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através da realização de um Grupo de Estudos, fazer a implementação da proposta na escola, 

trabalhando com os mais diversos instrumentos que falam sobre a violência e que se encontram 

no Caderno Pedagógico, é que conquistamos a confiança de todos os segmentos da escola e 

assim ganhando parceiros para o Enfrentamento à Violência. Possibilitou-se maior aproximação 

dos órgãos colegiados, maior colaboração da Patrulha Escolar e percebeu-se que os nossos 

pares mobilizaram-se para que se efetivasse a prevenção e a minimização das várias formas de 

violência na escola.  

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARLENE RIBEIRO  

Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: BUSCANDO PREVENIR E MINIMIZAR A VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

Tema: Enfrentamento à violência na escola. 

Palavras-chave: Formação de professores. Violências na escola. (In)disciplina. Relação família x 

escola. Intervenção pedagógica.  

Resumo: Esta investigação e implementação está centrada na temática escola e violências. O 

objetivo é investigar, compreender e intervir nos casos de violência à, na e da Escola; observar 

quais as ocorrências mais freqüentes e identificar as principais vítimas das violências que ocorrem 

no ambiente escolar bem como quais os projetos de intervenção desenvolvidos pela escola. Os 

resultados desse levantamento servirão de base para o desenvolvimento dos encontros 

formativos que serão realizados com professores, equipe pedagógica, pais e alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Nas intervenções iremos propor leituras de 

textos, vídeos, projetos, links para acesso na internet para reflexões, buscando melhor entender e 

contribuir com as expectativas dos professores, equipe pedagógica, pais e alunos. Será proposta 

também, a elaboração de um projeto que vise à continuidade das ações no ano de 2015. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARLI MARIBEL SCARPARI 

Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA GESTÃO 

ESCOLAR DEMOCRÁTICA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Tema: Gestão Democrática da Escola Pública 

Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática; Instâncias Colegiadas; Participação 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado das atividades realizadas por meio do Projeto de 

Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual XIV de Novembro, no município de Cascavel – PR, 

vinculado a linha de estudo Gestão Democrática da Escola Pública, do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE/PR, turma 2013-2014. Objetivou-se, com o projeto, a 

ampliação da participação coletiva da comunidade escolar na tomada de decisões, resgatando a 

importância das Instâncias Colegiadas da Escola como órgãos representativos. As ações 
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realizadas, por meio de palestras, debates, exposição de filmes, produções escritas e painéis, 

envolveram os alunos, professores, pais e/ou responsáveis, pedagogos e gestores da escola. 

Concluiu-se, por meio do trabalho realizado, que a Gestão Escolar Democrática demanda, dentre 

outras questões, a necessidade de melhorar a gestão das informações na escola e o 

fortalecimento das Instâncias Colegiadas. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MARLI MARIBEL SCARPARI 

Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gestão escolar democrática: Uma construção coletiva. 

Tema: Gestão escolar democrática: Fundamentos, Princípios e processos. 

Palavras-chave: Gestão escolar democrática, Construção coletiva, Comunidade escolar 

Resumo: A temática desta Unidade Didática justifica-se por enfrentar os desafios circunscritos à 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, considerando as metas do 

Plano de Ação da Gestão 2012-2014 para o Colégio Estadual XIV de Novembro, intitulado 

Conhecimento e Gestão: uma perspectiva inovadora de formação. Está organizada em seis 

encontros que contemplam atividades e textos de estudos sobre a Gestão Escolar Democrática 

da escola pública. Sua sistematização, em uma proposta de estudo coletivo, foi elaborada com o 

propósito de apontar alternativas teórico-práticas para fomentar a construção da Gestão Escolar 

Democrática no referido colégio, com envolvimento dos membros dos órgãos colegiados, pais, 

alunos, professores e funcionários da escola, visando contribuir com a melhoria da qualidade da 

educação e a democratização do ensino. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MOCIMAR DE SOUZA  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A IMPORTÃNCIA DA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSELHO ESCOLAR NA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Conselho Escolar; Gestão Escolar; Participação efetiva. 

Resumo: Este artigo apresenta uma síntese das atividades realizadas no Programa de 

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, na área de 

Gestão Escolar, tendo como tema de estudo A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO 

CONSELHO ESCOLAR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR, desenvolvido no Colégio 

Estadual Padre Carmelo Perrone (CPCP). Por meio de oficinas de estudos, debates, palestras e 

produção do conhecimento, os participantes (Conselheiros Escolares, Professores, Agentes 

Educacionais I, Agentes Educacionais II e Equipe Pedagógica) foram sensibilizados para assumir 

sua parcela de responsabilidade na discussão e deliberação das questões que se desenvolvem 
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na meio escolar, sejam elas administrativa, pedagógicas ou financeiras, tendo-se em vista a sua 

missão como participantes do processo de formação educacional, de preparação para a vida em 

cidadania e para o exercício da democracia.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: MOCIMAR DE SOUZA  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A importância da participação efetiva do Conselho Escolar na Gestão Democrática Escolar 

Tema: Gestão democrática da Educação: Fundamentos, princípios e processos 

Palavras-chave: Conselho Escolar; Formação; Gestão Democrática Escolar 

Resumo: A presente Produção Didática foi desenvolvida a partir da necessidade de formação dos 

Conselheiros Escolares do CPCP, apresentando, de forma objetiva, algumas questões inerentes 

à gestão escolar, visando proporcionar a efetiva participação dos Conselheiros Escolares na 

Gestão Democrática Escolar, deste Estabelecimento de Ensino. Assim sendo, no primeiro 

semestre de 2014, será desenvolvido curso de formação, num total de 64 horas, aos Conselheiros 

Escolares e a outros representantes da Comunidade Escolar, os quais tenham interesse em 

aprofundar seus estudos em Gestão Escolar. O curso de formação será ministrado pelo Professor 

PDE Mocimar de Souza e orientado pelo Professor Adrian Alvarez Estrada, com certificação pela 

UNIOESTE - Campus de Cascavel.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: OLGA BAGATIN  

Orientador: Mauricio Cesar Vitoria Fagundes - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Programa de Aplicação do Recurso Federal: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: Recurso federal. Comunidade Escolar;Gestão Democrática;Conselho Escolar; 

APMF. 

Resumo: O tema proposto neste trabalho tem por objetivo é esclarecer para a comunidade 

escolar o Programa de aplicação do recurso federal Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

de maneira mais clara e objetiva para a comunidade escolar que muitas vezes desconhecem o 

programa. Esse trabalho contribui como material didático e fonte de pesquisa para ação dos 

gestores escolares. O trabalho se constitui numa pesquisa dos conceitos de gestão democrática, 

conselho escolar, APMF e recurso financeiro. Discute a operacionalização do recurso federal 

PDDE , identificação dos critérios e aplicação da verba, proporcionando momentos de formação 

para a comunidade escolar. Por fim, destaca a não participação da comunidade escolar e propõe 

mecanismos e sugestões para que a comunidade escolar participe das discussões.  
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: OLGA BAGATIN  

Orientador: Mauricio Cesar Vitoria Fagundes - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aplicação do recurso federal Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: PDDE, Gestao democratica,comunidade 

Resumo: Este projeto tem como objetivo apresentar o tema: aplicação do recurso federal 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). É um programa de política pública numa gestão 

democrática, que contribui para o ensino de qualidade, o aprimoramento e o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. Esclarece que esse dinheiro é disponível para financiar as atividades das 

escolas e o repasse é feito através da APMF. O valor é calculado de acordo como o número de 

alunos matriculados e é repassado uma vez por ano. A comunidade escolar deve conhecer a 

operacionalização desse recurso recebido e os critérios de distribuição e aplicação da verba 

dentro da escola. Justifica-se pelo fato que na convivência com a comunidade escolar a mesma 

desconhece o que é o PDDE e o seu objetivo. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ORDIVAL TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR  

Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Pedagogia da Convivência: a prevenção da violência na educação do campo. 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Violência,bullying e ações de paz 

Resumo: O presente projeto foi elaborado com a finalidade de desenvolver ações pedagógicas 

para a promoção da “Cultura da Paz” na escola de atuação do autor, tendo por objetivo principal 

erradicar de forma significativa os casos de violência em suas mais diversas formas de 

manifestação na escola e comunidade local. O tema “Cultura da Paz” está inserido em todas as 

disciplinas ministradas pelos professores e o envolvimento de todo colegiado escolar, pais de 

alunos e instâncias legais do município, será fator decisivo na construção dessas ações. Este 

projeto foi desenvolvido e aplicado na Escola Estadual da Ressaca Padre Anchieta, município de 

Piraí do Sul, região dos Campos Gerais do Paraná.  
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ORDIVAL TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR  

Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Pedagogia da convivência: a prevenção da violência na educação do campo. 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Violência; bullying; ações de paz. 

Resumo: O presente projeto foi elaborado com a finalidade de desenvolver ações pedagógicas 

para a promoção da “Cultura da Paz” na escola de atuação do autor, tendo por objetivo principal, 

erradicar de forma significativa os casos de violência em suas mais diversas formas de 

manifestação na escola e comunidade local. Através da inserção do tema “Cultura da Paz” em 

todas as disciplinas ministradas pelos professores e o envolvimento de todo colegiado escolar e 

instâncias legais do município na construção dessas ações. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RAQUEL MATTOS GIL  

Orientador: Elma Julia Goncalves de Carvalho - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Papel do Gestor Escolar na Melhoria da Qualidade da Educação. 

Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do estado 

brasileiro. 

Palavras-chave: Gestão Democrática, Qualidade da Educação, Formação Continuada, Papel do 

Gestor. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo divulgar o trabalho de pesquisa desenvolvido no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do Governo do Estado do Paraná, no qual 

abordamos o papel do gestor escolar na melhoria da qualidade da educação. Consideramos que 

os gestores são profissionais que desempenham um papel de extrema importância, abordaremos 

alguns aspectos relacionados à gestão democrática na escola, a formação, ao plano de ação e o 

papel do gestor escolar. Assim, embasados nos princípios da gestão democrática, buscaremos 

refletir sobre essa temática a fim contribuir para que a escola cumpra seu principal objetivo – a 

transmissão do conhecimento científico historicamente acumulado pela humanidade. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RAQUEL MATTOS GIL  

Orientador: Elma Julia Goncalves de Carvalho - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Papel do Gestor Escolar na Melhoria da Qualidade da Educação. 

Tema: As Politicas Educacionais Nacionais e Estaduais no Contexto Histórico-Politico do Estado 

Brasileiro. 

Palavras-chave: Gestão democrática; qualidade da educação; papel do gestor. 

Resumo: A presente Unidade Didática abordará “o papel do gestor escolar da rede pública”, 

embasada nos princípios da gestão democrática. O objetivo é buscar a efetivação de uma 

educação de qualidade, de modo que todos se reconheçam como atores corresponsáveis por sua 

promoção. No desenvolvimento do nosso trabalho realizaremos entrevistas, encontros para 

estudo e debates sobre o tema, com o intuito de auxiliar a percepção e atuação dos cursistas 

frente ao papel do gestor escolar numa perspectiva democrática que prima pela qualidade da 

educação. A presente intervenção didática terá como público alvo Professores, Pedagogos, 

Gestores e Agentes Administrativos – I e II e, será dividida em 07 blocos - utilizaremos vídeos, 

música, textos e tarefas. Dividido em 07 momentos, desde a concepção até a conclusão do 

trabalho. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: REGINALDO PEIXOTO 

Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação Sexual escolar: entre a formação e as práticas pedagógicas – o que pensam 

os/as professores/as? 

Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Formação; Práticas Escolares; Sexualidade; Trabalho Pedagógico. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os estudos que realizamos no 

segundo ano do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) acerca das políticas de 

formação inicial e continuada dos/as professores/as, do papel da escola frente às demandas e 

conflitos existentes demandados da inclusão da diversidade de sujeitos nos contexto educacional 

e das dificuldades e/ou facilidades que os/as docentes possuem em implementar ações que 

contemplem o respeito e a valorização da diversidade sexual nos espaços escolares. Como 

estratégia metodológica inicialmente revisamos a literatura, elencamos as ideias necessárias para 

a fundamentação e num segundo momento aplicamos um questionário a dezesseis 

professores/as de quatro diferentes escolas da rede estadual de Maringá. Ao término desse 

trabalho, pretendemos mostrar que as políticas de formação inicial e continuada são insuficientes 

e não garantem aos/às profissionais da educação o conhecimento necessário para atuar como 
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mediadores dos conflitos escolares existentes acerca da sexualidade humana. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: REGINALDO PEIXOTO 

Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação sexual na Educação Básica: dimensões pedagógicas entre a formação 

continuada, currículo escolar e aspectos socioculturais das relações humanas 

Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Educação; Currículo escolar, Sexualidade, Respeito à diversidade. 

Resumo: Esse trabalho tem o objetivo de compreender como a educação sexual escolar tem sido 

pensada nos currículos, na formação continuada e na nas práticas pedagógicas escolares. As 

mudanças decorrentes da década de 1990 com a aprovação da LDB 9394/96 foram as principais 

responsáveis por garantirem melhores salários, novos investimentos, formação inicial e 

continuada dos/as profissionais e, principalmente a universalização do ensino sob o discurso da 

educação para todos/as. Pensar na escola tal qual conhecemos, é, antes de tudo, compreender 

sua relação com a sociedade e os papéis que cada um/uma desempenham, é questionar os 

métodos, incluir novas temáticas e implementar ações capazes de garantir uma escola plural, que 

valorize a diversidade, que compreenda as relações entre os sujeitos e que garanta a liberdade e 

o respeito sexual. Nesse sentido, a escola para todos/as deve repensar a sua prática e 

desconstruir significados que segregam as minorias, congregando para o entendimento de que a 

sexualidade, antes de genética/biológica é psicológica e é construída nas relações sociais, entre 

os sujeitos. A escola como instituição responsável pela transformação da sociedade, deve, 

através da prática pedagógica, implementar projetos e garantir espaços para discussões capazes 

de descontruir mitos e tabus e construir o respeito, a igualdade e a informação, em todos os níveis 

educacionais. A metodologia escolhida para a construção foi a pesquisa bibliográfica, discutindo 

com diversos autores, que ao término da produção vão acenar para um trabalho horizontal, seja 

através da dinâmica de projetos educativos ou não, mas que garantam que a educação sexual 

seja uma das tantas temáticas pertinentes ao trabalho pedagógico, de forma construtiva e 

desmistificada. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RENI TEREZINHA LENTSCK  

Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: Desafios e possibilidades 

Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Família; Escola; Aprendizagem 

Resumo: Este artigo tem como objetivo compreender funções e contribuições da família, no 

processo de aprendizagem do aluno, no espaço escolar e, apontar alternativas que favoreçam a 
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participação ativa da família na escola. O trabalho foi realizado no Colégio Estadual de Laranjal 

E.F.M, no município de Laranjal- PR, refletindo a importância e a necessidade de se oportunizar a 

participação e interação entre família e escola, o mesmo traz reflexões teóricas e práticas sobre a 

importância da participação da família na escola. As discussões propostas aos professores e 

gestão escolar foi repensar não somente o papel da equipe escolar, mas também o da família 

visto que família e escola devem realizar um trabalho em parceria, pois ambas buscam o mesmo 

objetivo que é um ensino aprendizagem de qualidade. As experiências de encontros realizados 

com pais ou responsáveis pelos alunos do 6º ano, apresentaram resultado positivo sobre a 

importância da participação da família na escola, observou-se ainda que a afetividade como foco 

principal nessa parceria deve ser cultivada constantemente entre família e escola proporcionando 

melhoria na aprendizagem no espaço escolar. O Trabalho pautou-se em pesquisa bibliográfica 

que deu origem há 8 encontros com pais, professores e gestão escolar como também com 

representantes de turmas. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RENI TEREZINHA LENTSCK  

Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 

Palavras-chave: FAMÍLIA; ESCOLA; APRENDIZAGEM 

Resumo: A produção didática pedagógica com o título Participação da família na escola: desafios 

e possibilidade, reflete sobre as funções e contribuições da família, no processo de ensino 

aprendizagem no espaço escolar, e nos leva a uma indagação. Como encontrar alternativas para 

que a parceria entre família e escola aconteça? A família contemporânea cada vez mais se exime 

de responsabilidades e transfere para a escola a tarefa de educar. Esta por sua vez não 

consegue dar conta sozinha necessitando do apoio da comunidade. O material apresentado 

discutirá a importância da participação da família na aprendizagem do aluno, e alternativas que 

favoreçam a participação da família na escola. Busca analisar com a direção escolar e 

professores ações dos alunos que favorecem a aprendizagem, assim como a importância do 

acompanhamento da família nas atividades escolares. Será desenvolvido com famílias e 

professores, por meio de estudos reflexivos voltados a temática apresentada, mesa redonda, 

dinâmicas e vídeos. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  

Orientador: MONICA RIBEIRO DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AVALIAÇÃO ESCOLAR E SUAS RELAÇÕES COM O ABANDONO E REPROVAÇÃO NO 
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CURSO DE ELETROMECÂNICA 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, REPETÊNCIA E ABANDONO 

Resumo: O presente artigo é o resultado da aplicação do projeto de intervenção sobre Avaliação 

escolar no âmbito da educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) numa instituição da 

rede estadual de ensino. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  

Orientador: MONICA RIBEIRO DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Avaliação escolar e suas relações com o abandono e reprovação no Curso de 

Eletromecânica. 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, REPETÊNCIA; ABANDONO 

Resumo: Este projeto tem como finalidade analisar a avaliação na escola pública, no âmbito da 

educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) numa Instituição Estadual de Educação 

Profissional. O estudo justifica-se por serem a permanência e conclusão do curso técnico 

profissional, grandes desafios. Ao aprofundar o estudo sobre a avaliação escolar e sua 

importância como instrumento do processo de ensino e aprendizagem, buscamos uma escola 

comprometida com o sucesso efetivo dos sujeitos sociais envolvidos, que são por vezes excluídos 

do sistema educacional, através de praticas consolidadas na cultura escolar. Nos três últimos 

períodos letivos, dados levantados através do SERE, no curso de Eletromecânica, demonstram 

que os índices variam em 3,4% de retenção e de reprovação em torno de 7,0%, na média. Quais 

as causas pertinentes à escola que colaboram para esses índices? O interesse pelo tema foi 

motivado a partir de questionamentos direcionados às equipes gestora e pedagógica, sobre os 

motivos, de responsabilidade da escola, que contribuem para os índices de abandono e de 

reprovação no curso. Os resultados serão socializados com os demais professores para que 

possam também colaborar com a permanência e promoção dos alunos, nas diversos cursos e 

modalidades na escola alvo;  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ROSANE BATISTA  

Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Os desafios contemporâneos da escola pública 

Tema: As politicais educacionais nacionais e estaduais no contexto Histórico-Politico Do Estado 

Brasileiro, fundamentos princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais, Mal-Estar Docente, Participação das Famílias 
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na Educação dos Filhos. 

Resumo: O presente artigo é o resultado das atividades desenvolvidas no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

Compreender o contexto diário da rotina de trabalho dos educadores frente a uma nova dinâmica 

social, fez com que desenvolvêssemos este objeto de estudo voltado às relações interpessoais no 

cotidiano escolar, e os males que, frequentemente tem acometido os profissionais da educação. 

O cenário atual expressa conflitos de responsabilidades, entre sociedade, família escola e sistema 

educacional. Estes conflitos paralelos à função explícita da escola acabam desgastando as 

relações interpessoais e as redes sociais da comunidade escolar. Este texto caracteriza o 

resultado de um estudo sobre as diversas formas de ver, pensar e sentir a educação em meio à 

contemporaneidade histórica. Para isso, foi desenvolvido um trabalho com toda a comunidade 

escolar baseada em três eixos fundamentais do cotidiano escolar, são eles: Mal-estar docente, 

Políticas Públicas e o papel da família na educação dos filhos. Os resultados encontram-se 

elencados ao longo deste documento.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ROSANE BATISTA  

Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: MAL ESTAR DOCENTE: interfaces entre as Políticas Educacionais e o Papel das Famílias 

na Educação dos Filhos. 

Tema: As politicais educacionais nacionais e estaduais no contexto Histórico-Politico Do Estado 

Brasileiro, fundamentos princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 

Palavras-chave: Mal Estar Docente 

Resumo: Ao analisarmos a situação contemporânea da educação buscaremos compreender as 

adversidades que cercam este sistema bem como os profissionais que a ela se somam. Partindo 

do principio das Políticas Educacionais, até a exaustão do servidor. Discutiremos quais as reais 

necessidades da escola, seu currículo sua estrutura, sua comunidade e de seus profissionais, ao 

tempo de entendermos os reflexos positivos das Politicas Públicas e na maioria das vezes sua 

insuficiência na estrutura, financiamento, e no reconhecimento dos profissionais da educação. 

Somadas a estes apontamentos a participação da família na educação dos filhos. Mediante esta 

problemática, levar os profissionais da educação a repensar suas práticas docentes, a 

participação do estado como mantenedor e da família como progenitora dos valores morais e 

culturais na educação de seus filhos, dessa forma garantir a qualidade educacional necessária a 

emancipação social dos indivíduos. Além de repensar as demandas de ações impostas pelo 

sistema, as quais dissolvem o currículo básico, em detrimento a programas de governo, os quais 

além de alterar a função básica da escola, acaba por exaurir fisicamente e mentalmente os 

docentes, na ânsia de repassar aos alunos as noções básicas do conhecimento cientifico 

elaborado, acabam perdendo sua identidade, e por consequência adoecem, e interrompem o ciclo 

do conhecimento. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ROZALIA NAOMI IIJIMA BISCOLI  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Formação inicial e continuada para gestores escolares: uma necessidade urgente para as 

escolas públicas do Paraná. 

Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 

brasileiro. 

Palavras-chave: Formação inicial e continuada para gestores escolares; Gestão democrática; 

Qualidade de ensino 

Resumo: Este artigo intitulado: Formação inicial e continuada para gestores escolares: uma 

necessidade urgente para as escolas públicas do Paraná, tem por objetivos cumprir com a 

exigência do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), turma 2013/2014, socializar os 

estudos bibliográficos sobre os desafios e as possibilidades de uma formação inicial e continuada 

para ocupar a função de gestor escolar, formação esta que possa influenciar diretamente na 

melhoria da qualidade do ensino e do aprendizado, uma vez que o bom gestor deve articular 

conhecimentos pedagógicos e administrativos dentro de uma Gestão Democrática, inserida em 

um sistema capitalista e neoliberal e as formações ofertadas pela mantenedora nesta área 

ocorrem de forma rápida e desarticulada entre teoria e prática. O artigo tem ainda a proposição de 

relatar o resultado obtido na Implementação da Unidade Didática na Escola através do curso de 

extensão, com o mesmo título do artigo e em convênio com a Unioeste Campus de Cascavel, 

oportunizando professores, pedagogos, funcionários e membros das Instâncias Colegiadas do 

Colégio Estadual Antonio José Reis uma formação inicial sobre o tema Gestão Escolar, através 

de leitura de textos, vídeos, debates e do estudo da Unidade Didática de perguntas e respostas, 

trabalho este realizado de forma muito dinâmica e proveitosa, que resultaram em reflexões e 

conclusões sobre a real necessidade de formação inicial e continuada para gestores escolares, 

objetivando a melhoria da gestão escolar e consequentemente da qualidade educacional. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: ROZALIA NAOMI IIJIMA BISCOLI  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Formação inicial e continuada para gestores escolares: uma necessidade urgente para as 

escolas públicas do Paraná. 

Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 

brasileiro. 

Palavras-chave: Formação de gestores; gestão democrática; qualidade de ensino 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica na Escola tem como objetivo refletir sobre a 

necessidade urgente de formação inicial e continuada para gestores escolares da rede pública de 

ensino do Paraná, uma vez que não há uma exigência de formação específica para ocupar o 
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cargo e as capacitações ofertadas geralmente ocorrem de forma rápida e descontextualizada da 

realidade escolar, a falta de formação torna, muitas vezes, o gestor escolar um mero executor de 

atividades burocráticas, deixando de lado o trabalho pedagógico que deveria nortear todas as 

ações escolares. Esta Produção também possibilitará a realização de um curso de extensão em 

convênio com a Unioeste – Campus de Cascavel, aos profissionais da educação e membros das 

Instâncias Colegiadas do Colégio Estadual Antonio José Reis, do município de Toledo, onde terão 

a oportunidade de tomar conhecimento sobre o trabalho pedagógico e administrativo, atribuídos 

ao gestor escolar. O curso está previsto para iniciar em Fevereiro/2014, com carga horária de 32 

horas, utilizando como material base a unidade didática de perguntas e respostas, textos, 

indicação de sites e vídeos, que darão subsídios para a palestra e debates, com o intuito de 

analisar, compreender e através de contribuições do grupo buscar soluções para ampliar a 

participação na gestão escolar e a efetivação de uma gestão realmente democrática, visando 

sempre a melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem. Outro aspecto de grande 

relevância desta Produção é que em um futuro próximo, todos os profissionais da educação que 

demonstrarem interesse sobre gestão escolar poderão ter acesso ao material através do portal da 

educação do Paraná. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: RUBENS BRAGAGNOLLO  

Orientador: Inalva Lucyck Schommer - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Altas Habilidades/Superdotação no contexto da educação inclusiva no ensino regular: 

formação e práticas 

Tema: As políticas educacionais nacional e estadual no contexto histórico-político do Estado 

Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 

Palavras-chave: formação; aprendizagem; superdotação; enriquecimento curricular.  

Resumo: Pesquisa de cunho investigativo/reflexivo, este trabalho de intervenção pedagógica na 

escola proporciona elementos que podem conduzir a uma ampliação de conhecimentos, à 

aplicação de novas técnicas e a discussões enriquecedoras para o processo de ensino e 

aprendizagem, com enfoque para as Altas Habilidades/Superdotação – AH/SD. Com tais 

propósitos cognitivos, identifica fatores e características que justificam sua abordagem, 

considerando, principalmente, questões relacionadas à educação inclusiva - que se pressupõe 

seja de qualidade -, dificuldades de identificação e procedimentos metodológicos eficientes na 

ação interativa com alunos superdotados. Com base numa estratégia metodológica qualitativa, 

conjugando grupo de estudo e grupo focal, objetiva, essencialmente, oferecer aos professores 

recursos cognitivos para aprimoramento conceitual/teórico e prático frente aos novos desafios 

para inserção de alunos com AH/SD nas escolas de ensino regular, conduzindo, inclusive, a uma 

educação de mais qualidade para todos. Os resultados alcançados foram surpreendentes, 

despertando entusiasmo, mais interesse e novas perspectivas para o trabalho docente. 
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Professor PDE: RUBENS BRAGAGNOLLO  

Orientador: Inalva Lucyck Schommer - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Altas Habilidades/Superdotação no contexto da educação inclusiva no ensino regular – 

formação e práticas 

Tema: As políticas educacionais nacional e estadual no contexto histórico-político do Estado 

Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 

Palavras-chave: Altas Habilidades; inclusão; enriquecimento curricular. 

Resumo: O enfoque em Altas Habilidades/Superdotação constitui-se numa alternativa de 

intervenção pedagógica altamente relevante, abordando questões como falta de conhecimento, 

equívocos quanto à identificação de alunos e procedimentos metodológicos, lacunas e 

fragilidades bibliográficas e/ou experienciais. Com estratégia metodológica de cunho qualitativo, a 

partir da formação de grupo focal, conjugado com grupo de estudo, esta Produção Didático-

pedagógica tem os seguintes objetivos: a) identificar dificuldades e avanços na ação didático-

metodológica para estruturação de uma educação inclusiva de qualidade e mais ampla; b) 

proporcionar aos professores, a partir de discussões fomentadas em grupos de estudo e análise 

de relatos experienciais, subsídios para o aprimoramento relacional com alunos com AH/SD; c) 

Instrumentalizar os professores com estratégias e novas propostas metodológicas para 

enriquecimento curricular frente aos desafios das AH/SD. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SERGIO BATISTA DE MACEDO  

Orientador: Aparecida Meire Calegari Falco - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A VIOLÊNCIA CONTRA O TRABALHO DOCENTE NO MUNDO PÓS-MODERNO 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Educação; Bullying, Assédio Moral, Políticas públicas; Desvalorização; Licença-

saúde e Violência. 

Resumo: Na sociedade contemporânea, o professor tornou-se vítima de intensos conflitos que 

são potencializados no interior na escola. A autoridade e importância do professor são 

constantemente questionadas. O que tem tornado a profissão, paulatinamente, uma das mais 

estressantes na atualidade. Soma-se e estas questões a implementação de Políticas Públicas que 

têm levado a uma precarização do trabalho docente. Outro agravante desta situação se refere a 

utilização da internet, orquestrada como “arma” poderosa nas mãos de alunos inescrupulosos que 

atacam a imagem de seus professores, na rede mundial de computadores, assentando-se na 

impunidade que cerca tais ações, sobretudo, nas equivocadas interpretações do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. É preciso um amplo trabalho de conscientização de toda a sociedade a 

fim de que o professor readquira as condições mínimas de trabalho dentro da escola. Há que se 

atentar para o fato de uma série de prejuízos que tal situação desencadeia, das quais destacamos 

o excessivo número de professores afastados por licença-saúde em virtude das condições 
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precarizadas do exercício profissional, assim como a ineficácia do papel da escola na formação 

de cidadãos plenos de direitos e deveres para uma convivência humana e produtiva no mundo 

atual. O momento é de reflexão no tocante à exposição dos dramas vividos pelo professor à 

sociedade, especialmente ao seu entorno. Nesse universo de lutas e incertezas, reconfortante é 

saber que a grande maioria dos alunos é solidária aos problemas enfrentados pelos professores 

dentro e fora da escola e, acreditam que a imposição dos limites previstos em lei, talvez seja uma 

das poucas saídas encontradas para debelar o problema da violência contra professores, além de 

uma maior valorização salarial, como forma de se evitar o apagão desses importantes 

profissionais no mercado de trabalho a curto e médio prazos, uma vez que as licenciaturas cada 

vez mais esvaziam-se de jovens que optam pela carreira do magistério. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SERGIO BATISTA DE MACEDO  

Orientador: Aparecida Meire Calegari Falco - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PROFESSOR: PROFISSÃO PERIGO! A difícil tarefa de ensinar em meio ao caos... 

Tema: Gestão Escolar e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Bullying, Cyberbullying, Assédio Moral, ECA, violência e Internet. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo identificar as principais consequências dos 

transtornos ocasionados pelo bullying, e pelo assédio moral na vida dos profissionais do ensino e 

como isso afeta a Educação. Segundo alguns pesquisadores do assunto, o professor é hoje, alvo 

de intensos conflitos na sociedade contemporânea que são potencializados no interior na escola. 

A autoridade e importância do professor é constantemente questionada, o que tem tornado a 

profissão, paulatinamente, uma das mais estressantes na atualidade. Soma-se a estas questões a 

implementação de Políticas Públicas que têm levado a uma precarização do trabalho docente. 

Outro agravante desta situação se refere a utilização da internet, utilizada como “arma” poderosa 

nas mãos de alunos inescrupulosos que atacam a imagem de seus professores, na rede mundial 

de computadores, assentando-se na impunidade que cerca tais ações, sobretudo, nas 

equivocadas interpretações do Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso um amplo 

trabalho de conscientização de toda a sociedade a fim de que o professor readquira as condições 

mínimas de trabalho dentro da escola. Há que se atentar para o fato de uma série de prejuízos 

que tal situação desencadeia, das quais destacamos o excessivo número de professores 

afastados por licença-saúde em virtude das condições precarizadas do exercício profissional, 

assim como a ineficácia do papel da escola na formação de cidadãos plenos de direitos e deveres 

para uma convivência humana e produtiva em nossa sociedade. Os alunos que querem estudar 

também não estão encontrando um ambiente favorável para que a aprendizagem aconteça, no 

contexto de ambiente escolar desvirtualizado que temos hoje. O momento é de reflexão no 

tocante à exposição dos dramas vividos pelo professor à população. Os setores que representam 

a sociedade devem ser convidados a tomarem parte na busca de soluções para que a escola 

volte a ser um lugar, onde possa ocorrer a efetiva aprendizagem e não o caos que está instaurado, 

diante dos nossos olhos. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVANA APARECIDA TROLEZ  

Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GRÊMIO ESTUDANTIL: A Participação do Grêmio Estudantil na Gestão Escolar 

Democrática. 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, Princípios e Processos. 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil. Democratização. Politização. 

Resumo: O presente estudo abordou a discussão da participação do grêmio estudantil na gestão 

democrática escolar. Partiu-se do pressuposto de que a Gestão democrática no âmbito da escola 

pública se concretiza com a efetiva participação de toda a comunidade escolar, ou seja, pais, 

professores, alunos e instâncias colegiadas. A Pesquisa Participante, foi utilizada para destacar 

que, os saberes dos indivíduos construídos no cotidiano da vida comunitária é parte importante no 

processo de construção do conhecimento, na certeza de que o processo de envolver os sujeitos, 

potencializa a transformação da realidade social. Buscou-se conscientizar os alunos dos seus 

direitos e deveres dentro da legislação, a fim de, conhecer os conceitos de gestão democrática 

educação e juventude, com suas características históricas. Discutimos sobre o papel do grêmio 

estudantil nas decisões democráticas no âmbito escolar, a partir da análise da legislação, 

Constituição Federal e LDB, identificado nas ações da Instituição questões relevantes, para 

discussão do grêmio e o coletivo escolar. Para tanto, foram analisados as discussões de Paro ao 

indagar de que temos que ter pessoas democráticas para exercer a democracia e que os desafios 

da participação da juventude enquanto grêmio estudantil, acontecerá através da educação, fala 

esta de Libâneo, onde o sujeito pode e deve interferir e transformar a própria realidade social, 

criando um aprendizado politizado.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVANA APARECIDA TROLEZ  

Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Grêmio Estudantil. 

Tema: Gestão Democrática da Educação: Fundamentos, Princípios e Processos. 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil; democracia; politização. 

Resumo: O Grêmio Estudantil favorece a participação dos jovens na comunidade escolar. 

Através deste, os alunos têm voz na administração da escola, apresentando suas ideias e 

opiniões. Viver em um regime democrático, não significa que nossos jovens estão preparados 

para discutir questões políticas sociais presentes em nosso cotidiano. Diante disso, nossa 

Instituição de Ensino está construindo legalmente o Grêmio Estudantil. Desta forma, como 

contribuir para que o grêmio estudantil participe nas ações da gestão democrática escolar, 

viabilizando sua politização? O público-alvo deste trabalho serão alunos representantes do 

Grêmio Estudantil da referida Instituição. Tem como objetivo principal, integralizar o grêmio nas 
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ações da gestão democrática escolar, despertando consciência política. A metodologia utilizada 

será com base nos autores Brandão, Demo entre outros, que trabalham com a pesquisa 

participante, com o objetivo de envolver aquele que pesquisa e aquele que é pesquisado no 

estudo do problema a ser superado, conhecendo sua causa, construindo coletivamente as 

possíveis soluções. A pesquisa será feita com o envolvimento do sujeito-objeto. Diante disso, a 

pesquisa participante será a norteadora com o intuito de produzir a autenticidade de um saber a 

ser construído, ou seja, os saberes dos indivíduos no cotidiano da vida comunitária é parte 

importante no processo da busca do conhecimento. A produção didático-pedagógica escolhida é 

o caderno temático caracterizado com a legislação, contextualização histórica, textos informativos 

e de reflexão, questionamentos, fragmentos de vídeos, músicas e documentários. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVANA GUEDES KULLER  

Orientador: Natalia De Lima Bueno Birk - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A AMBIVALÊNCIA DO USO DA INTERNET NO ENSINO MÉDIO: POTENCIALIDADES E 

FRAGILIDADES 

Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais  

Palavras-chave: internet na educação,método dialético,trabalho docente 

Resumo: Este trabalho é resultado do projeto de Iniciação científica junto ao PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) do Paraná cujo objetivo é formação contínua de professores em 

serviço na rede pública estadual do Paraná que estabelece parcerias com universidades públicas. 

Tem por objetivo investigar de que modo o uso da internet interfere no trabalho docente trazendo 

benefícios ou malefícios. O interesse pela temática surgiu a partir de dados empíricos, 

observando o fracasso escolar no Ensino Médio. Utilizamos como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo, partindo da abordagem dialética, bem como da prática de 

cada professor frente à internet. Na pesquisa de campo utilizamos um questionário descritivo e 

com base neste, criamos um caderno pedagógico para uso nas implementações que 

aconteceram nas dependências de um Colégio da rede Estadual de Ensino da cidade de Ponta 

Grossa que conta com 350 alunos, sendo 90 do Ensino Médio, através de oficinas realizadas aos 

sábados. Contamos com o envolvimento de todos os professores numa prática que possibilitou a 

construção de uma nova metodologia de ensino como a criação de Blogs uma ferramenta de 

auxílio para as disciplinas do Ensino Médio. Oportunizando assim, reflexões acerca da construção 

do conhecimento de forma colaborativa, interativa e compartilhada. 
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Professor PDE: SILVANA GUEDES KULLER  

Orientador: Natalia De Lima Bueno Birk - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A AMBIVALÊNCIA NO USO DA INTERNET NO ENSINO MÉDIO: POTENCIALIDADES E 

FRAGILIDADES. 

Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais  

Palavras-chave: internet na educação, método dialético, ensino médio 

Resumo: Este estudo tem por objetivo investigar de que modo o uso da internet interfere no 

trabalho docente trazendo benefícios ou malefícios. O interesse pela temática surgiu a partir de 

dados empíricos observando o fracasso escolar no Ensino Médio nas disciplinas do núcleo 

comum. Para atingir este objetivo utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo, partindo do método dialético a partir da realidade concreta, bem como, a 

prática de cada professor frente à internet. A pesquisa de campo será por meio do instrumento de 

coleta de dados, do tipo questionário descritivo partindo disso buscamos caminhos que 

convergem com o objeto estudado, qual seja, a internet na Educação. A partir desta 

implementação esperamos que a pesquisa contribua para que se compreenda melhor o trabalho 

com a internet no Ensino Médio.A partir disso, buscaremos caminhos que converjam com o objeto 

estudado. A partir desta implementação esperamos que a mesma contribua para que se 

compreenda melhor o trabalho com a internet no Ensino Médio.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVANIA MARIA FIORENTIN  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: TECNOLOGIAS E ESCOLA: UMA INTEGRAÇÃO POSSÍVEL 

Tema: GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais; Formação Continuada em Serviço; Professores 

Resumo: Este artigo é baseado em um projeto de intervenção realizado no Colégio Estadual 

Nova Visão-EFM, do Município de Chopinzinho, NRE de Pato Branco/Paraná, em cumprimento 

ao Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE. A intervenção visou atender aos 

professores quanto ao uso das novas tecnologias em sala de aula. O projeto propôs aos docentes 

do Ensino Fundamental e Médio um curso de formação continuada oferecendo subsídios teóricos 

e metodológicos para que em suas práticas pedagógicas fizessem uso dos computadores 

disponibilizados no laboratório de informática, de modo a avançar e disseminar as TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação). Criar novas formas para elaborar textos, novas 

leituras, novas escritas e novas maneiras de interagir e, como resultado estimular os alunos a 

partir de práticas pedagógicas dos recursos tecnológicos disponíveis. Assim, objetivou-se com 

esta proposta o desenvolvimento de metodologias de formação apropriadas à realidade existente 

e à acessibilidade do professor para melhorar as práticas pedagógicas e consequentemente o 

processo de ensino aprendizagem. A apresentação, assim como o uso nas práticas pedagógicas 

dos recursos presentes nas TICs, acompanhadas de discussão e reflexão sobre a utilização 
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consciente e criteriosa das mídias em sala de aula, aliadas a uma analise que possibilitasse 

acrescentar conhecimentos aos já presentes em suas práticas educativas foram algumas das 

etapas de estudo e pesquisa do presente trabalho, buscando inovações nas metodologias e 

práticas pedagógicas. 
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVANIA MARIA FIORENTIN  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Tecnologias e Escola: uma Integração Possível 

Tema: Gestão Escolar e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: tecnologias Educacionais; Formação Continuada; Professores 

Resumo: Este caderno pedagógico visa apontar as possibilidades de uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) na educação e sua contribuição no aprendizado. Pretende-

se através da formação continuada apresentar recursos tecnológicos para a atualização dos 

professores em um processo que une o conhecimento dos meios tecnológicos com a ação 

pedagógica em sala de aula. As ações propostas pretendem também que eles façam reflexões 

que conduzam a compreensão e transformação dessa ação. O objetivo principal deste caderno é 

desenvolver metodologias de formação apropriadas à realidade existente e a acessibilidade do 

professor a elas, buscando melhorar as práticas pedagógicas e em conseqüência o processo de 

ensino aprendizagem. Integrar tecnologias, metodologias e práticas oportunizam momentos de 

estudos e reflexão explorando os múltiplos meios tecnológicos presentes na escola: 

computadores (Portal Dia-a-Dia Educação, Portal do Professor – MEC, softwares e outros) e TV 

multimídia, fundamentais no processo a ser trilhado. As TICs estimulam a busca e atualização de 

informações, produção de conhecimento e abre novas perspectivas para o ensino, para a 

formação de educadores e a pesquisa científica, ao mesmo tempo em que permite a inserção no 

mundo globalizado, onde o espaço físico não se constitui mais como barreira para o acesso ao 

conhecimento.  
 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVIA LETICIA LUDKE  

Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Análise do Conteúdo da Prova Brasil de matemática para o 9º ano. 

Tema: Educação básica: organização, avaliação e financiamento. 

Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Matemática; Prova Brasil; Diretrizes Curriculares. 

Resumo: Analisa e compara a concepção de ensino de matemática das Diretrizes Curriculares de 

matemática do Paraná e da Prova Brasil, esta aplicada pelo Ministério da Educação aos alunos 

do nono ano. Parte das seguintes questões: a Prova Brasil está em conformidade com as 
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Diretrizes? A concepção de ensino de matemática da Prova Brasil está de acordo com uma 

educação de qualidade? Entende que a educação de qualidade é a que está de acordo com a 

pedagogia histórico-crítica, que valoriza os conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade e se insurge contra a educação mínima da sociedade neoliberal.  
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SILVIA LETICIA LUDKE  

Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Análise do Conteúdo da Prova Brasil de matemática para o 9º ano. 

Tema: Educação básica: organização, avaliação e financiamento. 

Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Matemática; Prova Brasil; Diretrizes Curriculares. 

Resumo: Analisa e compara a concepção de ensino de matemática das Diretrizes Curriculares de 

matemática do Paraná e da Prova Brasil, esta aplicada pelo Ministério da Educação aos alunos 

do nono ano. Parte das seguintes questões: a Prova Brasil está em conformidade com as 

Diretrizes? A concepção de ensino de matemática da Prova Brasil está de acordo com uma 

educação de qualidade? Entende que a educação de qualidade é a que está de acordo com a 

pedagogia histórico-crítica, que valoriza os conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade e se insurge contra a educação mínima da sociedade neoliberal.  
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SOLANGE MARILENE MELCHIOR DO PRADO  

Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A prova de Língua Portuguesa do Enem:Análise Crítica 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: Ensino de Gramática; Avaliação; Currículo. 

Resumo: Analisa os conteúdos de Língua Portuguesa presentes na prova de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visando verificar se 

são avaliados conteúdos de ortografia e gramática. Com base na Pedagogia Histórico-crítica, 

parte do pressuposto de que o ensino da Gramática é importante, por tratar-se de conhecimento 

historicamente produzido pela humanidade, sendo instrumento de luta para a classe trabalhadora 

e, principalmente, requisito para a própria compreensão de textos. Verifica as Matrizes de 

Referência e a Prova do ENEM do ano de 2013, estabelecendo comparação destes documentos 

de avaliação em larga escala com os conteúdos do livro de gramática da língua portuguesa de 

Cunha e Cintra (2013), visando investigar se a prova do ENEM avalia conteúdos de gramática. 

Relata dados da aplicação do artigo na Implementação da proposta pedagógica na escola e da 

participação dos professores do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Conclui que a prova do 

ENEM não avalia conteúdos de gramática e aponta para o risco de empobrecimento curricular. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: SOLANGE MARILENE MELCHIOR DO PRADO  

Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A prova de Língua Portuguesa do ENEM:análise crítica 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: Ensino de Gramática; Avaliação; Currículo 

Resumo: analisa os conteúdos de Língua Portuguesa presentes na prova de, Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visando verificar se 

são cobrados conteúdos de ortografia e gramática. Com base na pedagogia histórico-crítica, parte 

do pressuposto de que o ensino da Gramática é importante, por tratar-se de conhecimento 

historicamente produzido pela humanidade, sendo instrumento de luta para a classe trabalhadora 

e, principalmente, requisito para a própria compreensão de textos. Verifica as Matrizes de 

Referência e a Prova do ENEM do ano de 2013, estabelecendo comparação destes documentos 

de avaliação em larga escala com os conteúdos do livro de gramática da língua portuguesa de 

Cunha e Cintra (2013), visando investigar se a prova do ENEM cobra conteúdos de gramática. 

Conclui que a prova do ENEM não cobra conteúdos de gramática e aponta para o risco de 

empobrecimento curricular. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: WASHINGTON LUIZ SANT'ANA RIBAS  

Orientador: THAIS BENTO FARIA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação e Trabalho: Melhoria da Qualificação Profissional dos Alunos da Educação de 

Jovens e Adultos 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Qualificação Profissional e Formação Para a 

Cidadania. 

Resumo: O artigo relata sobre a melhoria da qualificação profissional dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Atendendo uma das exigências do Programa de Desenvolvimento 

Educacional, foi executado o Projeto de Intervenção com os alunos da EJA do Colégio Estadual 

Professora Maria Muziol Jaroskievicz, Ensino Fundamental e Médio, Faxinal-PR. A escolha do 

tema pautou-se no perfil do alunado da EJA que na sua grande maioria exerce uma atividade 

profissional e, pelo que se observou, são alunos de várias faixas etárias e que procuram as 

instituições escolares depois de anos de abandono escolar. Buscou por meio deste artigo 

apresentar como as atividades propostas podem contribuir com a formação dos alunos da EJA 

por meio de estudo de textos, filmes, visitas, análise da legislação trabalhista, palestras, debates. 

Todas as atividades foram realizadas com o intuito de ajudar o aluno da EJA que, sendo 

trabalhador e formado pelo trabalho, possa contar com o espaço escolar para discutir questões 

relativas ao mundo laboral, e, deste modo, possa melhorar também sua formação como cidadão.  
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: WASHINGTON LUIZ SANT'ANA RIBAS  

Orientador: THAIS BENTO FARIA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação e Trabalho 

Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Qualificação Profissional e Cidadania. 

Resumo: O presente Caderno Temático trata sobre a melhoria da qualificação profissional dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. A experiência profissional demonstra que os alunos da 

EJA, na sua grande maioria exercem uma atividade profissional, são de várias faixas etárias e 

que procuram as instituições escolares depois de anos de abandono escolar. Para atingir esse 

objetivo será proposto uma série de atividades tais como reflexão e estudo de textos, filmes, 

visitas, discussão referente a legislação trabalhista, palestras, debates.. Todas essas atividades 

serão realizadas com o intuito de ajudar o aluno da EJA, para ajudar na sua prática profissional e 

possa exercer a almejada cidadania, em conformidade a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para a Educação de Jovens e 

Adultos, bem como de acordo com os vários intelectuais que fundamentam este caderno temático 

e abordam o assunto em questão. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: WESLEY OLIVEIRA DO PRADO  

Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONSELHO ESCOLAR E FORMAÇÃO CONTINUADA: UM PROCESSO NECESSÁRIO 

Tema: Gestão democrática da educação. 

Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho Escolar, Formação Continuada.  

Resumo: Este artigo é parte integrante do PDE - 2013. Foi desenvolvido a partir de uma 

pesquisa-ação, a qual se divide em duas etapas: no primeiro momento foi desenvolvido o projeto 

de intervenção com os subsídios teóricos sobre Gestão Escolar e CE, seguido pela produção de 

um caderno didático pedagógico coletivo, que explorou a articulação das temáticas cidadania, 

participação e transformação, atendo-se além dos membros do CE, também às particularidades 

do GE, visando à mediação, transformação de inúmeras problemáticas enfrentadas nos Colégios: 

Joaquim S Mafra de Guaratuba, Maria L Morozowski e Zilah S Batista de Paranaguá; o segundo 

momento corresponde à implementação do caderno pedagógico nos colégios. Nesse contexto, 

nesse artigo, são apresentados o desenvolvimento e os resultados da implementação no Colégio 

Joaquim S Mafra de Guaratuba, onde o objetivo geral foi mediar uma formação ao CE de modo a 

fortalecê-lo no processo de Gestão Democrática garantindo a função social da escola. Como 

objetivos específicos, ateve-se em: compreender o papel do CE no processo de Gestão 

Democrática da escola; sendo um CE participativo e atuante nas dimensões pedagógicas e 

administrativas da escola; viabilizar ações formativas desse CE e por fim, identificar temas 
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pertinentes à formação do CE para que esse tenha uma atuação político pedagógica no espaço 

escolar. Assim, justifica-se a realização da pesquisa-ação propondo-se a viabilizar formação ao 

CE. Buscando a formação dos seus integrantes através de atividades prático didáticas, palestras, 

debates, enfim, recursos didáticos que explicitaram a importância deste colegiado para a 

comunidade escolar, estimulando e fortalecendo a participação efetiva dos membros. 
 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 

 

Professor PDE: WESLEY OLIVEIRA DO PRADO  

Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Tema: Gestão democrática da educação 

Palavras-chave: Cidadania, Participação , Transformação 

Resumo: Este Caderno Didático Pedagógico tem a finalidade de trabalhar a importância da 

participação efetiva das instâncias colegiadas no cotidiano escolar por meio das temáticas: 

CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Para tanto, o referido projeto será 

desenvolvido com os membros do Conselho Escolar, bem como a articulação desses com os 

membros do Grêmio Estudantil, tal articulação tem como foco à mediação, transformação de 

inúmeras problemáticas enfrentadas nos Colégios: Joaquim da Silva Mafra, Maria de Lourdes 

Morozowski e Zilah dos Santos Batista, sendo o primeiro localizado no Município de Guaratuba e 

os dois últimos localizado no Município de Paranaguá. Desta forma, a organização desse caderno 

objetiva que a gestão participativa tenha colaboração de ações reais dos colegiados diante das 

diversas situações vivenciadas no chão da escola. Para tanto, será desenvolvido a formação 

dessas instâncias com o intuito de que ocorram práticas cidadãs no dia a dia das escolas por 

meio de sua atuação eficaz.As oficinas propostas neste caderno são destinadas aos integrantes 

do CE, professores, pais e alunos do Colégio Joaquim da Silva Mafra, bem como, aos membros 

do GE no Colégio Professora Maria de Lourdes Rodrigues Morozowski e Colégio Estadual 

Professora Zilah dos Santos, sendo que nesse último, será envolvido, também, com os alunos do 

segundo ano do Ensino Médio articulando temática à prevenção da drogadição. 

 

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. 
Ricardo Hasper 

Organizador Sinopses - Cadernos PDE 2013 
Tecnológico PDE 
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