


Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ADRIANA CRISTINA BUSS  

Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O trabalho e a saúde do professor frente às situações de violência na escola 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: violência; trabalho docente; adoecimento laboral; mediação de conflitos 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um trabalho realizado com professores do Colégio 

Estadual Paulo Freire Ensino Fundamental e Médio, do município de Marechal Cândido Rondon, 

Paraná. O objetivo foi o de propiciar reflexões sobre a questão da violência escolar, evidenciando-

se aquelas perpetradas contra professores e as suas conseqüências para o desempenho do 

trabalho, bem como a saúde deste profissional. O trabalho foi implementado com professores do 

referido colégio, por meio de um curso de extensão com ciclo de debates e grupos de estudo, 

onde se procurou aprofundar conhecimentos sobre o fenômeno da violência escolar a partir do 

referencial teórico de Debarbieux, Codo, Abramovay e Charlot e identificar a compreensão dos 

professores sobre esse complexo problema que, segundo suas percepções, a violência tem se 

agravado no espaço escolar. 

 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ADRIANA CRISTINA BUSS  

Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O trabalho e a saúde do professor frente às situações de violência na escola 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: violência; trabalho docente; adoecimento laboral; mediação de conflitos 

Resumo: Este trabalho aborda conflitos e violência no ambiente escolar, evidenciando-se aquelas 

perpetradas contra professores e as suas consequências para o desempenho do trabalho e a 

saúde deste profissional. A partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas com professores e 

alunos do Colégio Estadual Paulo Freire, de Marechal Cândido Rondon - Paraná, e de análises a 

partir de referencial teórico de Debarbieux, Codo, Abramovay e Charlot, pretende-se construir 

coletivamente proposições para o enfrentamento desta modalidade de violência cada vez mais 

presente no ambiente escolar. O trabalho será implementado com professores do referido colégio, 

por meio de um curso de extensão com ciclo de debates grupo de trabalho. 
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Professor PDE: ADRIANO DO NASCIMENTO  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A Construção da Cultura de Paz na Escola: Pedagogia da convivência em educação 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Violência. Cultura. Paz. Conflitos. Convivência. 

Resumo: O presente artigo faz uma reflexão sobre a cultura de paz nas escolas, pois vive-se 

numa sociedade, na qual cada vez mais os valores de convivência como respeito, educação, 

diálogo, cooperação e ética estão sendo deixados de lado, comprometendo as relações humanas 

e apresentando reflexos profundos e marcantes nas escolas. Diante disso, este trabalho teve 

como objetivo principal criar um espaço de reflexão sobre a cultura de paz com os alunos do 

ensino fundamental, para a expressão de novas atitudes no cotidiano escolar. Para tanto, 

inicialmente foi apresentado à temática aos professores e equipe pedagógica da escola e, na 

sequência, aos pais. Posteriormente, foi realizadas atividades com vídeos, músicas, cartazes, 

leituras de textos relacionados ao assunto, dramatizações e apresentação dos trabalhos a toda 

comunidade escolar, de modo a desenvolver comportamentos e atitudes de convivência positiva. 

Este trabalho teve o intuito de fazer com que a comunidade escolar, principalmente os educandos, 

cultivem hábitos de cultura da paz e não da violência, para que possam conviver num ambiente 

de respeito e harmonia, fazendo com que a escola consiga atingir um dos objetivos principais, 

ensino aprendizagem de qualidade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ADRIANO DO NASCIMENTO  

Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A construção da cultura de paz na escola: Pedagogia da convivência em educação 

Tema: Desenvolovimento Educacional, Diversidade e Curriculo 

Palavras-chave: Violência; Cultura; Paz; Conflitos; Convivência. 

Resumo: Vive-se numa sociedade, na qual cada vez mais os valores de convivência como 

respeito, educação, diálogo, cooperação e ética estão sendo deixados de lado, comprometendo 

as relações humanas e apresentando reflexos profundos e marcantes nas escolas. Diante disso, 

esta unidade didática tem como objetivo principal criar um espaço de reflexão sobre a cultura de 

paz com os alunos do ensino fundamental, para a expressão de novas atitudes no cotidiano 

escolar. Para tanto, propõe-se inicialmente a apresentação da temática aos professores e equipe 

pedagógica da escola e, na sequência, aos pais. Posteriormente, serão realizadas atividades com 

vídeos, músicas, cartazes, leituras de textos relacionados ao assunto, dramatizações e 

apresentação dos trabalhos a toda comunidade escolar, de modo a desenvolver comportamentos 

e atitudes de convivência positiva. Espera-se que com este trabalho a comunidade escolar, 

principalmente os educandos, cultivem hábitos de cultura da paz e não da violência, para que 
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possam conviver num ambiente de respeito e harmonia, fazendo com que a escola consiga atingir 

um dos objetivos principais, ensino aprendizagem de qualidade. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O professor pedagogo e as condições de trabalho na escola pública do Paraná. 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola. 

Palavras-chave: Pedagogo; formação continuada; políticas educacionais; identidade profissional. 

Resumo: A legislação nacional vigente que trata sobre a educação básica, afirma que os 

sistemas de ensino devem promover o aperfeiçoamento continuado de seus profissionais. A partir 

de 2011, no Paraná, sob uma nova conjuntura política não se extinguiu as Orientações 

Curriculares Estaduais, pois as mesmas são produto da construção histórica dos profissionais da 

educação nesse estado. No entanto, a formação na rede passou a tratar aspectos práticos do 

trabalho pedagógico, ressaltando a análises de índices educacionais obtidos por meio das 

avaliações externas, interpretação dos dados internos da escola para promover a melhoria da 

qualidade da educação paranaense. O pedagogo, com base em conhecimentos teóricos, organiza 

o trabalho pedagógico da escola, articulando conteúdo, método e técnica nas situações de 

ensino-aprendizagem. Investigar as configurações organizacionais e bases teóricas nesse novo 

contexto político e sua influência no trabalho das equipes pedagógicas das escolas estaduais é 

importante para fortalecer a identidade desses profissionais, pois organizar momentos de 

discussão coletiva, com foco mercadológico, sem articulação com conhecimento educacional e a 

realidade concreta, pode fragilizar o trabalho docente ao invés de fortalecê-lo. Os argumentos 

apontados pelos pedagogos que participaram dos grupos de discussão, presencial e a distância, 

evidenciam que as rupturas promovidas pelas políticas de governo no Paraná, no lugar de 

políticas educacionais consistentes e a influência de mecanismos externos, emperram os avanços 

que tanto buscamos na Educação e podem impulsionar um esvaziamento da teoria pedagógica e 

consequentemente um desprestígio por parte de outros profissionais sobre essa área acadêmica. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ALESSANDRA OLIVEIRA LISS  

Orientador: Ademir Nunes Goncalves - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O professor pedagogo e as condições de trabalho na escola pública do Paraná 

Tema: Organização do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: políticas educacionais; formação continuada; pedagogos 

Resumo: O tema norteador dessa pesquisa é “O professor pedagogo e as condições de trabalho 

na escola pública do Paraná: o caso do Núcleo Regional de Educação de Pitanga”, que tem como 
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objetivo investigar as bases teóricas que embasam a atual formação continuada desses 

profissionais. O caderno está organizado didaticamente em quatro encontros, que são subsídios 

para a implementação pedagógica em 2014 junto aos pedagogos estaduais jurisdicionados ao 

NRE/Pitanga. No primeiro encontro, buscar-se-á discutir a influência das Políticas Educacionais 

na formação continuada dos pedagogos, pois muitas vezes as políticas governamentais podem 

ser explícitas ou evasivas e promovem um processo de descontinuidade na organização do 

trabalho pedagógico, dificultando mais do que auxiliando a práxis educacional. No segundo 

encontro, as discussões evidenciarão os fundamentos sociais, históricos, e políticos no exercício 

desta profissão e na compreensão da função da escola, pois não há neutralidade no ensino e a 

prática reivindica sempre um entendimento e um posicionamento na sua concretização, para 

conservação ou transformação da sociedade. No terceiro encontro, o grupo analisará as rupturas 

e continuidades na organização do trabalho pedagógico, com a intencionalidade de compreender 

as configurações organizacionais nesse novo contexto político, bem como os encaminhamentos e 

reflexões que direcionam o processo pedagógico de maneira crítica para não promover a 

descontinuidade e enfraquecimento da cultura organizacional da escola. No último encontro, as 

discussões visam fortalecer a identidade profissional destes sujeitos a partir das reais 

necessidades apontadas por esse grupo no contexto do NRE/Pitanga. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ALESSANDRA VILARINHO  

Orientador: Federico Jose Alvez Cavanna - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: a Cultura da Paz no Contexto Escolar 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Cultura da Paz; Prática Pedagógica; Ambiente Escolar 

Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo a pertinência e importância do estabelecimento 

de uma Cultura de Paz dentro do ambiente escolar. Durante o processo aplicou-se atividades que 

visavam auxiliar professores e alunos a pensar e refletir com base na valorização do ser humano, 

na inserção de valores no dia a dia, na ética, contrapondo-se ao preconceito e a violência nos 

seus diversos tipos, visando a construção de um espaço pacífico para que se possa efetuar na 

escola o processo ensino-aprendizagem. Para que isto ocorra, baseou-se na dialogicidade, na 

mediação de conflitos, na interação que só é construída a partir do momento em que as partes 

que compõem a relação de aprendizagem são valorizadas como pessoas, no entendimento do 

que é a Cultura da Paz. Afinal, a busca pela paz depende que cada pessoa seja um construtor da 

mesma em qualquer ambiente: na escola, na família, na igreja, na sociedade, enfim, a paz será 

realidade quando os valores conduzirem atitudes, falas e decisões que visem proporcionar 

mudanças na busca por uma vida melhor, uma vida em paz com todos 
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Orientador: Federico Jose Alvez Cavanna - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A cultura da paz no contexto escolar 

Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo.  

Palavras-chave: PAZ; ESCOLA; VIOLENCIA 

Resumo: Este trabalho consiste na elaboração de uma Unidade Didática que foi idealizada com o 

objetivo de produzir Material Didático para auxiliar professores e alunos a pensar e refletir sobre a 

importância de se estabelecer dentro da escola uma Cultura de Paz baseada em temáticas que 

visam à valorização do ser humano, a inserção de valores no dia-a-dia, virtudes, contrapondo-se 

com o preconceito e a violência nos seus nos seus diversos tipos, visando à construção de um 

espaço pacífico para que se possa efetuar na escola o processo ensino-aprendizagem. Para o 

desenvolvimento e aplicação do Material Didático, as atividades elaboradas nesta Unidade 

Didática foram divididas em quatro (4) temáticas: Sensibilização do Tema; Construindo relações 

que se baseiam no diálogo, mediando conflitos e valorizando as pessoas; Cultura da Paz e 

Integração Escola-Comunidade. Estas Temáticas serão aplicadas para os alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Profª. Regina Mary Barroso de Mello. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A PRÁTICA REFLEXIVA DO PROFESSOR: Entre os limites e as possibilidades no 

Colégio Estadual do Paraná 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: PRÁTICAS DOCENTES 

Palavras-chave: Profissionalidade docente; Escola pública; Prática reflexiva; Hora atividade. 

Resumo: O presente trabalho é resultado das ações empreendidas no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ancorado na metodologia da 

pesquisa-ação, buscou compreender os processos de construção da profissionalidade, 

destacando a escolha profissional e a reflexão sobre a prática de um grupo de professores do 

Colégio Estadual do Paraná, de Curitiba. A partir do exame de depoimentos recebidos por e-mail 

e coletados em encontros na hora atividade, entre os anos de 2013 e 2014, buscou-se 

compreender como esse grupo de professores constrói a sua prática pedagógica e os elementos 

de reflexividade no ensino. Os dados mostraram como se deu a entrada na profissão, a 

construção da identidade profissional, as razões de permanência na atividade docente e as 

adversidades da profissão. A pesquisa mostrou que os motivos e interesses pela docência 

surgiram na infância; por influência familiar; por necessidade financeira ou por circunstâncias do 
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momento histórico e que a formação identitária do professor abrange o profissional e o pessoal. 

Percebeu-se também que aspectos de valorização profissional são fundamentais para a 

permanência na profissão, sendo que a hora atividade, como espaço de diálogo, é uma condição 

que promove a humanização do trabalho do professor, possibilita a reflexão sobre o seu fazer 

pedagógica e o redirecionamento de sua prática. O estudo ancora-se em autores como SCHÖN 

(1997, 2000), NÓVOA 1992, 1995, 2008), FREIRE (1996) e TARDIF (2000, 2012).  
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Título: A IDENTIDADE E A PROFISSIONALIDADE DO PROFESSOR REFLEXIVO 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: PRÁTICAS DOCENTES 

Palavras-chave: Escola pública; Profissionalidade docente; Identidade profissional; Professor 

reflexivo. 

Resumo: O material que ora se apresenta é um Caderno temático, resultado de pesquisa 

bibliográfica e de campo, sobre o trabalho docente desenvolvido por professores de escola 

pública estadual de Educação Básica e direciona-se a estes sujeitos como fonte de formação e e 

reflexão. Está organizado em cinco textos, sendo que no primeiro texto há uma breve reflexão 

sobre o professor e a escola no mundo contemporâneo, sinalizando interferências deste na ação 

docente; no segundo texto analisa-se a questão da constituição da identidade do professor, 

forjada inicialmente na licenciatura e lapidada pelos saberes docentes da prática, sendo estes 

analisados a partir de Maurice Tardif; no terceiro texto há um aprofundamento teórico sobre a 

categoria habitus de Pierre Bourdieu e o conceito de profissionalidade; no quarto texto há uma 

breve explanação a respeito do ato de educar, elucidado pelo pensamento educacional de Paulo 

Freire, bem como uma exposição sobre os contextos de adversidade que dificultam o trabalho do 

professor e, finalmente, no quinto texto apresenta-se a possibilidade de constituir-se como 

professor reflexivo, a partir do conhecimento específico e ligado à ação, sob a perspectiva de 

estudos de Donal Schön. Ante a isso, concretizam-se neste material as reflexões oriundas da 

prática, a teorização refletida e o desejo por uma educação pública melhor e mais crítica, com 

intuito de, a partir do trabalho docente, propor transformar o ensino e construir um espaço-escola 

de bem viver, de ensinar com convicção e de aprender com humildade. 
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Título: CONSELHO DE CLASSE: ENCAMINHAMENTOS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS 

ALUNOS DO SEXTO DA ESCOLA ESTADUAL ANÁLIA FRANCO 

Tema: O papel do Pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico  

Palavras-chave: Conselho de Classe. Trabalho pedagógico. Aprendizagem. 

Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE 2013, GTR – Grupo de Trabalho em Rede na modalidade EaD da Secretaria 

Estadual de Educação bem como a apresentação dos resultados da síntese dos estudos que 

propuseram uma discussão sobre o conselho de classe e teve por objetivo abordar os principais 

benefícios da participação dos alunos do sexto ano da Escola Estadual Anália Franco, do 

Município de Altônia – Pr., no pré-conselho de classe, visando uma melhoria na organização e na 

dinâmica do trabalho pedagógico na escola. Para a obtenção de melhores resultados na 

exposição das informações, o trabalho se realizou da seguinte forma: foi ministrado um curso de 

capacitação para os alunos do sexto ano do estabelecimento de ensino supracitado, no qual se 

discutiram várias questões que envolvem a dinâmica escolar, dando ênfase ao conselho de 

classe. O material didático, apresentado, visou a oferecer subsídio teórico-metodológico para a 

Intervenção Pedagógica que se realizou no primeiro semestre de 2014. A relevância do estudo se 

justifica pelo fato de que essas informações sobre o conselho de classe, para os alunos do sexto 

ano, trouxeram esclarecimentos que promoverão, num futuro próximo, a participação desses 

alunos na dinâmica do Conselho e na compreensão da forma de organização da escola no que se 

refere ao processo de ensino e ao aprendizado dos alunos, em especial, ao processo de 

avaliação e à promoção para os anos seguintes. De acordo com os resultados da implementação 

chegou-se à conclusão de que a atuação do Conselho Escolar, na devida instituição de ensino, 

precisa ser redimensionada e pensada, uma vez que a escola precisa encontrar maneiras de 

aproximar os pais e fazer com que se sintam parte dela, além de “cativar” seus profissionais para 

a participação efetiva nas tomadas de decisões da escola, em especial, no que se refere ao 

aprendizado dos alunos e que contribui para a gestão da escola. 
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Título: Conselho de classe: Encaminhamentos para a participação dos alunos do sexto ano da 

Escola Estadual Anália Franco 

Tema: O papel do Pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 
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Palavras-chave: Conselho de Classe; Trabalho Pedagógico; Aprendizagem. 

Resumo: Este material apresentado como Unidade Didática é a síntese de estudos que propõem 

uma discussão sobre o conselho de classe e tem por objetivo abordar os principais benefícios da 

participação dos alunos do sexto ano da Escola Estadual Anália Franco, do Município de Altônia – 

Pr., no pré-conselho de classe, visando uma melhoria na organização do trabalho pedagógico na 

escola. Para a obtenção de melhores resultados na exposição das informações, o trabalho se 

realizará da seguinte forma: será ministrado um curso de capacitação para os alunos do sexto 

ano do estabelecimento de ensino acima citado, no qual se discutirão várias questões que 

envolvem a dinâmica escolar, dando ênfase ao conselho de classe. O material didático, aqui 

apresentado, visa oferecer subsídio teórico-metodológico para a Intervenção Pedagógica que se 

realizará no primeiro semestre de 2014. A relevância do estudo se justifica pelo fato de que essas 

informações sobre o conselho de classe, para os alunos do sexto ano, trarão esclarecimentos que 

promoverão, num futuro próximo, a participação desses alunos na dinâmica do Conselho e na 

compreensão da forma de organização da escola no que se refere ao processo de ensino e ao 

aprendizado dos alunos, em especial, ao processo de avaliação e a promoção para os anos 

seguintes.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Pedagogo como mediador do processo de apropriação, integração e uso das tecnologias 

na escola 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Recursos tecnológicos. Educação Contemporânea.  

Resumo: Este artigo resulta de um estudo teórico e prático sobre o uso dos recursos tecnológicos 

na escola. Retrata o processo de implantação do projeto “O Pedagogo como mediador do 

processo de apropriação, integração e uso das tecnologias na escola”, dentro do Programa de 

Desenvolvimento Educacional nos anos de 2013/2014 – promovido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná e direcionado aos pedagogos que atuam no Instituto de Educação do 

Paraná Professor Erasmo Pilotto. Essa implantação ocorreu em forma de grupo de estudos na 

própria escola, para profissionais da educação, proporcionando uma reflexão sobre o papel do 

professor, do pedagogo e da escola na Educação Contemporânea e como esses profissionais 

podem trazer melhorias para o processo ensino-aprendizagem, utilizando de maneira adequada e 

bem planejada os recursos tecnológicos em suas ações educativas. Para melhor trazer os 

conceitos do papel do professor, do pedagogo, da escola e da Educação na Sociedade 

Contemporânea, o trabalho foi baseado em autores como: Paulo Freire (2011); Libâneo (2010); 

Kenski (2007); Brito (2003). Esse trabalho foi pautado de muita discussão e troca de experiências, 

tendo bastante aceitação pela comunidade escolar e levando os participantes a novas leituras, 

reflexões e posicionamentos críticos para assumir novas posturas dentro do processo ensino-

aprendizagem.  
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

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


 

Professor PDE: ANA PAULA DE MELO MANO PACHECO  

Orientador: Ricardo Antunes de Sa - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Pedagogo como mediador do processo de apropriação, integração e uso das 

tecnologias na escola 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: pedagogo; professor; educação; escola; tecnologias.  

Resumo: Pensando na sociedade contemporânea em que vivemos, onde a tecnologia tem se 

tornado cada vez mais presente e importante, entendemos que apesar da sua importância ela não 

pode substituir a Escola. Desenvolvemos esse trabalho com o intuito de refletir sobre o papel da 

escola e dos profissionais de educação, que conscientes das suas funções poderão incorporar os 

recursos tecnológicos às suas práticas pedagógicas sempre visando a formação integral do aluno 

e a melhoria no processo ensino-aprendizagem. Dentro deste contexto, entendemos que o 

pedagogo pode e deve exercer um papel importante como mediador do processo de apropriação, 

integração e uso das tecnologias na escola, principalmente no seu trabalho direto com os 

professores. Para ajudar nesse processo, desenvolvemos um Caderno Didático, dividido em 

quatro unidades, que será utilizado em encontros presenciais com a Equipe Pedagógica do 

Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, buscando discutir o papel do 

pedagogo e do professor dentro da escola atual e também como alguns recursos tecnológicos, 

principalmente o computador e a internet, podem ser melhor aproveitados dentro do processo 

educativo, principalmente desenvolvendo nos alunos o gosto pela pesquisa. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DA EJA 

Tema: pedagogia 

Palavras-chave: Diversidade, Diferença, Direitos Humanos. 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma síntese do trabalho realizado ao longo da 

participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, turma 2013. O tema 

trabalhado foi “Reconhecimento da Diversidade na Educação: possibilidades e desafios da 

Educação em Direitos Humanos (EDH) no Contexto da EJA”. O objetivo foi promover um espaço 

para discussão sobre o tema proposto, realizado na escola. A opção por esse tema de discussão 

veio da necessidade de se dar visibilidade a diversidade na escola. Diante do contexto atual, 

torna-se necessário aos profissionais da educação encontrar caminhos para contribuir para uma 

educação transformadora, com vistas à superação de atitudes que envolvem o preconceito e a 

discriminação, o que justifica a presente produção. No estudo realizado identificamos que o papel 

da escola é de formação humana e de desenvolvimento social, através de uma prática 
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pedagógica inclusiva. A Educação de Jovens e Adultos tem um papel fundamental nesse 

processo de formação humana. Nessa perspectiva ficou claro que a escola deve propiciar esses 

espaços de reflexão e discussão sobre identidade e diferença. Observou-se ainda que a escola 

deve primar pela construção das identidades, refutando toda e qualquer atitude de discriminação. 

Nessa direção destacou-se a relevância da educação em Direitos Humanos, Diversidade e 

Diferença estarem contempladas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, assim como no Projeto 

Político Pedagógico e no Plano de Trabalho Docente. Nesse sentido, destacou-se a importância 

da escola assegurar que a diversidade seja reconhecida e respeitada por meio da superação do 

estranhamento e das ações inovadoras, as quais foram desencadeadas através do Projeto de 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação em Direitos Humanos no Contexto da Educação de Jovens e Adultos 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Educação; Diversidade; Identidade; Diferença 

Resumo: A diversidade cultural que sempre existiu se torna mais evidente na sociedade atual. 

Sendo a escola responsável pelo conhecimento institucionalizado que produz e reproduz nossa 

sociedade, cabe a ela trazer para seu cotidiano o exercício da cidadania. Para tanto, deve-se 

oportunizar novas leituras em face dos estudos e pesquisas sobre educação, sociedade, 

diferença e identidade, buscando contribuir para a transformação da realidade vivida a partir da 

diversidade. O presente Caderno Pedagógico, visa contribuir com os (as) educadores (as), 

desenvolvendo reflexão consciente acerca das dificuldades vivenciadas no cotidiano escolar e no 

que diz respeito à diversidade à luz da Educação em Direitos Humanos. Estão previstas leituras 

discussões e reflexões de textos, vídeos e filmes que tratam do tema Diversidade e Educação que 

estão divididos em unidades temáticas. Os temas serão discutidos com os professores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e espera-se contribuir de forma significativa para os 

professores e que estes possam mudar a prática na realidade vivida, através do entendimento 

sobre o diferente, o novo, o incomum. Desta forma estaremos dando visibilidade ao outro numa 

perspectiva de alteridade sob a esteira dos Estudos Culturais.  
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Resumo: O presente artigo é o resultado dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento da Educação - PDE desenvolvido em torno da temática: a identidade do 

pedagogo como educador na formação continuada do pedagogo. Este artigo propõe uma melhor 

compreensão sobre a problemática da formação continuada do professor pedagogo. Este trabalho 

foi desenvolvido em grupos de estudos com professores pedagogos da rede estadual de ensino 

do município de Apucarana- Pr. Nesse artigo evidenciamos a trajetória da formação continuada 

do pedagogo no Brasil a partir da década de 90 até os dias atuais. Além disso, pretendemos 

refletir a respeito da busca pela identidade do pedagogo enquanto educador, assim como a 

responsabilidade que o mesmo possui diante da organização do processo de formação 

continuada do pedagogo nas escolas. O estudo possibilitou considerar que a atuação educativa 

do pedagogo deve buscar seus próprios caminhos para efetivar sua proposta de trabalho, a fim de 

promover o aprimoramento da ação docente e as mudanças significativas no ambiente escolar. 
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Título: O pedagogo e a formação continuada: um caminho para a construção da identidade como 

educador 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Pedagogo. Formação Continuada. Atribuição 

Resumo: O presente artigo é o resultado dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento da Educação - PDE desenvolvido ao longo de 2013 em torno da temática: a 

construção da identidade do pedagogo e sua formação continuada no sistema público. Para a 

elaboração desse artigo foi necessário a realização de uma pesquisa bibliográfica com vários 

estudiosos da área de Educação para compreender melhor a problemática da formação 

continuada, assim como investigar a atuação do professor pedagogo frente a essa formação. 

Nesse artigo evidenciaremos a trajetória da formação continuada do pedagogo no Brasil. Além 

disso, pretendemos promover uma reflexão a respeito da busca pela identidade do pedagogo 

enquanto educador, assim como a responsabilidade que o mesmo possui diante da organização 

do processo de formação continuada do pedagogo nas escolas. O estudo possibilitou considerar 

que a atuação educativa do pedagogo deve buscar seus próprios caminhos para efetivar sua 

proposta de trabalho, a fim de promover o aprimoramento da ação docente e as mudanças 

significativas no ambiente escolar. 
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Título: GRÊMIO ESTUDANTIL: CIDADANIA, PARTIPAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Grêmio Estudantil. Participação. Cidadania. 

Resumo: O presente artigo é resultado das ações desenvolvidas ao longo do processo PDE 

turma 2013-2014 cujo objetivo consistia em compreender a atuação real, do Grêmio Estudantil na 

escola, no que se refere ao trabalho desenvolvido junto aos seus pares visando, sobretudo, o 

exercício da cidadania. Para tanto, tomou-se como pressuposto a necessidade de que os 

membros dessa instância colegiada tivessem a clareza de sua função junto ao colegiado e, assim 

sendo, pudessem ampliar a participação no espaço escolar. Foi necessário, então, que a escola 

organizasse momentos de estudos com tal segmento, momentos tais como: de formação 

continuada aos membros do Grêmio Estudantil para que os mesmos se apropriassem do 

conhecimento necessário sobre sua atribuição, sua imprescindível participação em práticas que 

envolvessem o exercício da cidadania como questão de direitos humanos. Vale ressaltar, que um 

dos caminhos, para que ocorresse tal apropriação, de modo organizado, sistematizado, foi à 

participação da pedagoga nesse processo, sendo que o pedagogo desenvolve a função de 

orientar, mediar, enfim articular ações no processo educativo e, por meio de encaminhamentos 

próprios pode então articular a teoria e prática visando à transformação das práticas tradicionais 

referente ao Grêmio Estudantil na escola e, em consequência o exercício cidadão de cada 

educando. A considerar que o exercício da cidadania é uma questão de direitos humanos, o 

projeto foi desenvolvido no sentido de que os alunos representantes do Grêmio tivessem a 

formação e, tendo se apropriado dos conhecimentos realizasse o trabalho junto aos seus pares 

nas discussões e decisões da escola exercendo assim seu papel politizante. 
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Título: CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

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 
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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. 
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Título: SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM: atividade complementar em contraturno ou reforço 

escolar? 

Tema: O Papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico  

Palavras-chave: Concepção. Dificuldades de aprendizagem. Sala de Apoio. Atividade curricular 

complementar em contraturno. 

Resumo: O objeto de estudo deste trabalho foram as diferentes concepções da comunidade 

escolar sobre a Sala de Apoio à Aprendizagem, através da apresentação do trabalho 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, na cidade de Mandaguari, 

Paraná. Para abordar esse tema fez-se necessário investigar as concepções sobre o Programa 

Sala de Apoio à Aprendizagem, do governo estadual do Paraná. Foi preciso refletir sobre como os 

pais e, sobretudo, professores compreendem a Sala de Apoio à Aprendizagem: atividade 

complementar em contraturno ou reforço escolar? A descoberta das concepções que a 

comunidade escolar apresenta a respeito da SAA, seu objetivo, vantagens e dificuldades. A 

metodologia deste trabalho foi desenvolvida a partir de uma pesquisa de campo, com entrevistas 

estruturadas e um roteiro de perguntas previamente preparado para os professores da Sala de 

Apoio, das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Regular, e equipe 

pedagógica do Colégio Estadual Vera Cruz de Mandaguari, NRE Maringá – Paraná. Realizou-se 

um curso de extensão para professores e pedagogos contemplando oito encontros com temas 

relacionados à Sala de Apoio. Como resultado, foi possível observar que a concepção da 

comunidade escolar acerca da SAA, era a de um reforço escolar, cujo objetivo era sanar uma 

dificuldade momentânea. A maioria também não sabia que o programa SAA faz parte das ACCC 

– Atividades Curriculares Complementares em Contraturno. Ao final, observou-se que os 

participantes do grupo que eram vinte professores modificaram suas concepções sobre a SAA, 

deixando de considerá-la apenas como um reforço escolar.  
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Título: Sala de Apoio à Aprendizagem: Atividade Complementar em Contra Turno ou Reforço 

Escolar 

Tema: O Papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico  

Palavras-chave: Concepção; dificuldades de aprendizagem; sala de apoio; atividade 

complementar em contra turno. 

Resumo: Esta proposta de intervenção pedagógica tem a finalidade de refletir sobre as 

concepções da comunidade escolar sobre o Programa Sala de Apoio a Aprendizagem. A 

implementação dessa unidade didática ocorrerá no primeiro semestre de 2014, no Colégio 

Estadual Vera Cruz, com alunos do 6° e 9º ano, seus pais e professores, na cidade de 

Mandaguari – Paraná. A metodologia utilizada nesse estudo será a pesquisa qualitativa e a 

revisão bibliográfica sobre a SAA e, também entrevistas estruturadas, com roteiro de perguntas 

previamente preparado. Também será realizada a contextualização de quando foi criado o 

Programa SAA no Estado do Paraná. Para o estudo das concepções que os alunos dos 6º e 9º 

anos possuem sobre a Sala de Apoio, optamos pela utilização do grupo focal, mediado pela 

entrevistadora com os estudantes. Após o levantamento e análise dos dados obtidos, serão 

promovidas reunião com pais de alunos, para apresentação e discussão dos resultados obtidos. 

Haverá também um curso de extensão com os professores. Ao final deste trabalho o resultado 

que se espera é a participação mais efetiva dos alunos na SAA, para que o Programa atinja os 

objetivos propostos. 
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Título: A educação da mulher: a perspectiva de uma sociedade mais justa. 

Tema: Pedagogia e Diversidade. 

Palavras-chave: Educação da Mulher; Igualdade de Gênero; Práticas Escolares; Transformação 

Social. 

Resumo: Esta pesquisa faz parte do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, 

promovido pelo Governo do Estado do Paraná e aborda diretamente a questão de gênero na 

escola. Vivemos em uma época marcada pela transformação social dos papéis masculinos e 

femininos oriundos da relação de poder estabelecida entre homens e mulheres. Esta diferença, 

porém, tem privilegiado os homens, na medida em que a sociedade ainda não tem oferecido às 

mesmas oportunidades de inserção social e exercício de cidadania a todos/as. A escola além de 

ter a responsabilidade de não reforçar a discriminação e o preconceito contra as mulheres e 

contra o que não corresponde a um ideal de masculinidade e feminilidade dominante, deve ter a 
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consciência de que sua atuação não é neutra. As práticas pedagógias do dia-a-dia podem estar 

infiltradas por discursos e atitudes que denotam preconceitos de gênero. Com efeito, esse estudo 

tem por objetivo promover a igualdade de gênero, instigar o estudo e o debate dentro da escola, 

identificar e buscar amenizar as práticas escolares que naturalizam a hierarquia entre homens e 

mulheres e as várias identidades e comportamentos referentes às diferenças da temática 

abordada, criar ações que desvelem tais questões na escola, que desnaturalizem diferenças 

culturais, e combatam a discriminação e o preconceito, compreendendo que a identidade de 

grupos são construções socioculturais e históricas. Trata-se de uma pesquisa ação, de caráter 

qualitativo. Os procedimentos metodológicos serão pautados na Formação Continuada de 

professores/as.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ANGELITA STURMER VOELZ 

Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciêcias e Letras de União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A educação da mulher: a perspectiva de uma sociedade mais justa. 

Tema: Pedagogia e Diversidade. 

Palavras-chave: Educação da Mulher; Igualdade de Gênero; Práticas Escolares; Transformação 

Social. 

Resumo: Esta pesquisa faz parte do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, 

promovido pelo Governo do Estado do Paraná e aborda diretamente a questão de gênero na 

escola. Vivemos em uma época marcada pela transformação social dos papéis masculinos e 

femininos oriundos da relação de poder estabelecida entre homens e mulheres. Esta diferença, 

porém, tem privilegiado os homens, na medida em que a sociedade ainda não tem oferecido às 

mesmas oportunidades de inserção social e exercício de cidadania a todos/as. A escola além de 

ter a responsabilidade de não reforçar a discriminação e o preconceito contra as mulheres e 

contra o que não corresponde a um ideal de masculinidade e feminilidade dominante, deve ter a 

consciência de que sua atuação não é neutra. As práticas pedagógias do dia-a-dia podem estar 

infiltradas por discursos e atitudes que denotam preconceitos de gênero. Com efeito, esse estudo 

tem por objetivo promover a igualdade de gênero, instigar o estudo e o debate dentro da escola, 

identificar e buscar amenizar as práticas escolares que naturalizam a hierarquia entre homens e 

mulheres e as várias identidades e comportamentos referentes às diferenças da temática 

abordada, criar ações que desvelem tais questões na escola, que desnaturalizem diferenças 

culturais, e combatam a discriminação e o preconceito, compreendendo que a identidade de 

grupos são construções socioculturais e históricas. Trata-se de uma pesquisa ação, de caráter 

qualitativo. Os procedimentos metodológicos serão pautados na Formação Continuada de 

professores/as.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: BIANI GLAI VENSKE 

Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Alternativas Metodológicas de Ensino para as Novas Gerações 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola. 

Palavras-chave: Formação Docente - Público Escolar - Metodologia de Ensino 

Resumo: A produção do presente artigo tem por objetivo sistematizar as reflexões realizadas ao 

longo do curso do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), em parceria com a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e as abordagens teóricas e práticas efetuadas 

na escola. O projeto inicial partiu de reflexões sobre a sociedade contemporânea e os desafios 

educacionais atuais bem como da necessidade de repensar a atuação do professor em relação às 

metodologias de ensino utilizadas em sala de aula. Nos rumos da sociedade atual percebe-se que 

o individualismo e o consumismo se apresentam como os grandes desafios do futuro, aliados ao 

acesso irrestrito à internet e às mídias eletrônicas. Assim, entende-se que nesse contexto sócio-

educacional torna-se imprescindível repensar a questão sobre as metodologias de ensino 

utilizadas pelos professores em sala de aula frente aos objetivos que pretendem atingir. Para 

tanto, mediante a análise de questionários respondidos por alunos dos primeiros anos do Ensino 

Médio, construiu-se um Caderno Pedagógico norteador para desenvolvimento de oficinas 

pedagógicas junto aos professores das disciplinas da área de Ciências Humanas, com a 

finalidade de instrumentalizá-los para uma ação interdisciplinar conjunta, baseada em alternativas 

metodológicas. Essa ação constituiu-se na definição de uma unidade desenvolvida 

interdisciplinarmente utilizando-se do auxílio de uma rede social como alternativa metodológica de 

ensino. A realização dessa experiência somadas às reflexões suscitadas durante a 

implementação na escola e, também junto aos demais professores da rede pública estadual de 

educação do Paraná, durante o Grupo de Trabalho em Rede(GTR) resultou em uma nova 

perspectiva do uso da tecnologia na Educação. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: BIANI GLAI VENSKE 

Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Alternativas metodológicas de ensino para as novas gerações. 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola. 

Palavras-chave: Formação Docente ; Público Escolar ; Metodologia de Ensino  

Resumo: A partir de reflexões sobre a sociedade contemporânea e os desafios educacionais 

atuais reconhece-se a necessidade de repensar a atuação do professor em relação às 

metodologias de ensino utilizadas em sala de aula, entre outros aspectos. Sendo assim, o 

presente caderno pedagógico tem por objetivo instrumentalizar os professores com novas 

possibilidades metodológicas, que atendam de maneira mais adequada essa nova geração de 
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adolescentes que possui acesso irrestrito à internet e às mídias eletrônicas e está inserida numa 

sociedade imediatista, voltada ao consumo e ao individualismo. O trabalho teve início com a 

análise de questionários aplicados aos alunos dos primeiros anos do Ensino Médio de um colégio 

da rede pública estadual, na cidade de Ponta Grossa -PR, buscando repensar as metodologias a 

partir das indicações feitas pelos alunos. O objetivo desse questionário foi compreender como o 

aluno aprende, suas preferências e interesses em relação às aulas, atividades escolares e tarefas. 

A partir dos dados levantados foram planejadas as unidades deste caderno pedagógico que 

propõe a realização de oficinas pedagógicas junto aos professores das disciplinas da área de 

Ciências Humanas da referida instituição escolar, por meio de estudo e debate, de uma unidade a 

ser desenvolvida interdisciplinarmente, utilizando-se de uma metodologia alternativa de ensino, 

respeitando e atendendo as particularidades de cada disciplina. Assim, se espera obter maior 

interesse dos alunos e, consequentemente, um trabalho mais eficaz em sala de aula, resultando 

em melhor qualidade no ensino e aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: BRANDELI GENI GARCIA  

Orientador: Carmen Celia Barradas Correia Bastos - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho de Classe: muro de lamentações ou avaliação coletiva do processo 

pedagógico? 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Ensino; Avaliação; Participação; Conselho de Classe 

Resumo: O centro desse estudo partiu da necessidade de se propor um novo olhar sobre o 

Conselho de Classe, superando o modelo predominante que está focado na nota e no 

comportamento do aluno e que relega a segundo plano a participação do aluno no processo de 

análise e discussão do ensino e aprendizagem. Os estudos foram desenvolvidos durante a 

realização do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da 

Educação do Estado do Paraná e teve como objetivo compreender por que, se teoricamente 

defendemos o fazer coletivo, o Conselho de Classe ainda é tratado como uma reunião restrita e 

sigilosa, e qual o papel do pedagogo como articulador e mediador do processo pedagógico. Para 

isso, foram realizadas investigação e análise crítica do modelo existente e do papel do pedagogo 

nesse processo por meio de grupo de estudo e reuniões com a comunidade escolar envolvida. 
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: BRANDELI GENI GARCIA  

Orientador: Carmen Celia Barradas Correia Bastos - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho de Classe: muro de lamentações ou avaliação coletiva do processo 

pedagógico? 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 
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Palavras-chave: Ensino; Avaliação; Participação; Conselho de Classe 

Resumo: Esta produção didática justifica-se pela necessidade de se propor um novo olhar sobre 

o Conselho de Classe, já que o modelo predominante está focado na nota e no comportamento 

do aluno. Devido a isso, o pedagogo, muitas vezes, não consegue ou não sabe definir claramente 

qual o seu papel e qual o grau de participação dos demais envolvidos no Conselho de Classe. 

Portanto, este trabalho busca compreender por que, se teoricamente defendemos o fazer coletivo, 

o Conselho de Classe ainda é tratado como uma reunião restrita e sigilosa, e qual o papel do 

pedagogo como articulador e mediador do processo pedagógico. Para isso, serão realizadas 

investigação e análise crítica do modelo existente e do papel do pedagogo nesse processo por 

meio de grupo de estudo e reuniões com a comunidade escolar envolvida. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CASSIA MARIA PORCIDES CZEKAILO  

Orientador: Emerico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O PAPEL DA ESCOLA FRENTE AO ADOLESCENTE NA PREVENÇÃO AO USO DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 

Palavras-chave: Prevenção. Drogas. Adolescentes. 

Resumo: A pesquisa visa lançar uma reflexão acerca do uso de drogas na adolescência entre os 

alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rocha Pombo Morretes – PR intermediado 

pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. O enfoque centra-se em realizar uma 

relação a respeito da fundamentação teórica sobre a prevenção ao uso de drogas na 

adolescência. Os alunos foram levados a conhecer a existência de drogas lícitas e ilícitas, bem 

como compreender os princípios que justificam esta classificação; foi explorado o conceito de 

drogas; Compreenderam a existência de drogas prejudiciais; perceberam que as drogas não são 

classificadas apenas pelo status legal das substâncias, mas também devido aos seus efeitos; 

aprenderam a definir o que são drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras do sistema 

nervoso central, bem como exemplos; refletiram sobre os motivos que levam uma pessoa a usar 

drogas. A implementação do projeto ocorreu no primeiro semestre de 2.014, através de palestras, 

teatro, exibição de filmes, rodas de conversa, produção de cartazes, anúncios, programas de 

rádio e TV, jogos lúdicos, depoimentos de pessoas da comunidade escolar; sempre com vistas à 

construção de uma mentalidade mais preparada para os adolescentes reagirem às situações de 

risco pelo envolvimento com as drogas. O resultado obtido aponta claramente para a necessidade 

de abrir novas perspectivas para a educação preventiva. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CASSIA MARIA PORCIDES CZEKAILO  

Orientador: Emerico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O PAPEL DA ESCOLA FRENTE AO ADOLESCENTE NA PREVENÇÃO AO USO DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 

Palavras-chave: Adolescentes; Prevenção; Álcool; Maconha; Crack. 

Resumo: Num momento inicial o caderno trabalha a questão da adolescência e 

autoconhecimento, onde se busca uma maior conscientização do adolescente por si próprio, num 

segundo momento trabalha-se com as informações básicas sobre drogas e as consequências que 

o uso abusivo de álcool e drogas psicoativas podem trazer à vida do sujeito. Busca-se construir 

coletivamente alternativas diferenciadas que beneficiem e auxiliem os alunos a desenvolverem 

sua identidade e subjetividade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CASSIO AJUS DA SILVEIRA  

Orientador: Maria Antonia de Souza - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A influência da organização do tempo e espaço escolar no processo ensino-aprendizagem 

- uma abordagem inovadora. 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Organização; Tempo Escolar; Aprendizagem 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo pesquisar qual é e se existe influencia da 

organização do tempo e espaço escolar no processo ensino aprendizagem. Será realizado como 

atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Levara em conta alem do 

referencial teórico consultado os resultados de observação de alunos de turmas do 1º ano do 

ensino médio, entrevistam com os professores, equipe pedagógica e Direção escolar. Será ainda 

usado como referencia a cronobiologia que estuda os ritmos biológicos que se manifestam em 

todas as variáveis de um organismo e em todas as espécies vivas, desde unicelulares até o 

homem. Esses ritmos são um componente fundamental dos seres vivos. Assim através de 

pesquisa e observação será detectado se esses componentes influenciam na qualidade da 

aprendizagem. Pretende ainda desvendar se a forma de organização do tempo e espaço escolar 

influencia o processo de aprendizagem. A organização do horário escolar feita em função dos 

profissionais em educação e não do interesse coletivo, disciplinas que exigem mais atenção ou 

concentração colocada nos primeiros horários. Serão caracterizadas também questões 

relacionadas à disposição física do ambiente escolar tais como luminosidade e ventilação. Será 

ainda analisado o tempo curricular ou o tempo de programa escolar. Espera-se com os resultados 

obtidos propor alternativas eficientes na organização do tempo e espaço escolar com a 
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consequente melhora do aproveitamento destes alunos e professores. Serão propostas 

inicialmente aos professores envolvidos referências sobre os ciclos e que serão estudados na 

hora atividade e nas reuniões pedagógicas. No segundo momento será organizado um 

questionário para o professor realizar em sala de aula e caracterizar os alunos do ponto de vista 

dos ritmos biológicos. Será apresentada então a Direção proposta de organização do tempo 

escolar a partir dos estudos realizados pelo corpo docente e observações realizadas em sala de 

aula.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CASSIO AJUS DA SILVEIRA  

Orientador: Maria Antonia de Souza - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A influência da organização do tempo e espaço escolar no processo ensino-aprendizagem 

- uma abordagem inovadora. 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Organização; Tempo Escolar; Aprendizagem 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo pesquisar qual é e se existe influencia da 

organização do tempo e espaço escolar no processo ensino aprendizagem. Será realizado como 

atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Levara em conta alem do 

referencial teórico consultado os resultados de observação de alunos de turmas do 1º ano do 

ensino médio, entrevistam com os professores, equipe pedagógica e Direção escolar. Será ainda 

usado como referencia a cronobiologia que estuda os ritmos biológicos que se manifestam em 

todas as variáveis de um organismo e em todas as espécies vivas, desde unicelulares até o 

homem. Esses ritmos são um componente fundamental dos seres vivos. Assim através de 

pesquisa e observação será detectado se esses componentes influenciam na qualidade da 

aprendizagem. Pretende ainda desvendar se a forma de organização do tempo e espaço escolar 

influencia o processo de aprendizagem. A organização do horário escolar feita em função dos 

profissionais em educação e não do interesse coletivo, disciplinas que exigem mais atenção ou 

concentração colocada nos primeiros horários. Serão caracterizadas também questões 

relacionadas à disposição física do ambiente escolar tais como luminosidade e ventilação. Será 

ainda analisado o tempo curricular ou o tempo de programa escolar. Espera-se com os resultados 

obtidos propor alternativas eficientes na organização do tempo e espaço escolar com a 

conseqüente melhora do aproveitamento destes alunos e professores. Serão propostas 

inicialmente aos professores envolvidos referências sobre os ciclos e que serão estudados na 

hora atividade e nas reuniões pedagógicas. No segundo momento será organizado um 

questionário para o professor realizar em sala de aula e caracterizar os alunos do ponto de vista 

dos ritmos biológicos. Será apresentada então a Direção proposta de organização do tempo 

escolar a partir dos estudos realizados pelo corpo docente e observações realizadas em sala de 

aula.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CECILIA VILELA CORREA  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Diversidade Cultural: Novas Práticas Pedagógicas 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Diversidade; contexto escolar; desigualdades 

Resumo: O objetivo deste artigo consiste em apresentar os resultados da intervenção didática 

realizada junto a 9 (nove) professores do Colégio Estadual “Benedita Rosa Rezende”, localizada 

na zona Leste do município de Londrina. Teve como finalidade promover reflexões a respeito da 

Diversidade Cultural e seus conflitos no ambiente escolar e novas práticas pedagógicas que 

visem diminuir a desigualdade social, a fim de que os alunos possam ter uma formação escolar 

mais justa, igualitária e de qualidade. As ações propostas foram organizadas em 8 (oito) unidades 

didáticas, aplicadas durante os meses de abril a junho de 2014. Constaram de análise de textos 

informativos, literários, musicais, imagéticos, além de exibição de vídeos e videoclipes e 

realização de dinâmicas. A proposta de trabalho foi desenvolvida a partir da metodologia de 

Gasparin (2007), cujo ponto central é a consideração dos saberes trazidos pelos alunos e a forma 

pela qual estes saberes podem ser alterados e incorporados à prática social final de alunos e 

professores. Os resultados obtidos permitem afirmar que a diversidade constitui parte integrante 

da existência humana e a escola, como importante instituição social posta no terreno das 

desigualdades, das identidades e das diferenças, não pode se omitir ao debate sobre esta 

temática. Nesta dimensão, (re) pensar a diversidade implica, em primeiro plano, a construção de 

uma escola realmente democrática, moldada por novas práticas pedagógicas que trabalhem as 

desigualdades e diferenças como substratos para a promoção de discussões continuadas acerca 

da diversidade nas relações que se tecem não apenas no contexto escolar, mas nas demais 

dimensões da vida em sociedade.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CECILIA VILELA CORREA  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Diversidade cultural: Novas Práticas Pedagógicas 

Tema: Diversidade Cultural 

Palavras-chave: Ações pedagógicas; currículo e diversidade cultural. 

Resumo: O desafio maior desta produção didática é fazer uma reflexão com os professores a 

respeito da Diversidade Cultural e seus conflitos no ambiente escolar e novas práticas 

pedagógicas que visem diminuir a desigualdade social, a fim de que os alunos possam ter uma 

formação escolar mais justa, igualitária e de qualidade. A diversidade está presente em nosso 

cotidiano pessoal e escolar. Saber conviver com o outro, fazer o exercício da tolerância e 

aprender a olhar o outro com um olhar diferente é um dos maiores desafios da nossa sociedade 
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moderna. Apesar de a diversidade sempre ter existido, ela é mais evidente nos dias de hoje em 

que se cultua o ter e não o ser, numa coletividade capitalista. É nesse contexto que a escola tem 

seu papel fundamental de não reproduzir as ideologias postas pela sociedade. Trabalhar com 

conteúdos articulados torna-se alvo de grande desafio. Esta produção pedagógica é resultado de 

pesquisa bibliográfica sobre a diversidade cultural, desigualdade social, cultura, currículo e novas 

ações pedagógicas. Para elucidar nossa temática serão utilizados textos informativos, vídeos, 

músicas, dinâmicas de grupo, trabalhos individuais, coletivos e elaboração e aplicação do modelo 

de planejamento baseados no método gaspariano.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CELIA REGINA JULIAO  

Orientador: MARCOS EDGAR BASSI - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão escolar e as 

instâncias colegiadas 

Palavras-chave: Avaliação Institucional; Gestão Democrática; Autonomia da Escola; Instrumento 

Avaliativo. 

Resumo: O tema avaliação institucional vem ganhando força nas discussões educacionais, a 

qual está caminhando para um processo necessário ao desenvolvimento do trabalho na escola, 

como condição de melhoria do processo educativo. A avaliação institucional interna possibilita um 

acompanhamento sistemático do trabalho educativo, uma vez que avaliações em larga escala não 

abarcam toda complexidade que envolve o processo ensino-aprendizagem. Contudo, o assunto 

ainda encontra resistências, pois muitas vezes, é visto como instrumento de controle burocrático e 

centralização dos sistemas educacionais, em conflito com a busca pela autonomia da escola. O 

presente trabalho discorre sobre a implantação de um instrumento avaliativo que visa contribuir 

com a gestão escolar, no sentido de acompanhar a execução do projeto político-pedagógico da 

escola, para em que momentos específicos aspectos das dimensões educativas possam ser 

levantados, discutidos e redirecionados no sentido de promover o envolvimento de todos, em uma 

perspectiva democrática. A metodologia utilizada compreende uma pesquisa de caráter 

bibliográfica, ancorada no procedimento da pesquisa-ação como possibilidade de envolvimento do 

pesquisador e atores da situação problema, de modo participativo na superação da lacuna entre a 

teoria e a prática. A situação problema compreende a instalação e o acompanhamento de um 

instrumento avaliativo com a participação de representantes da comunidade escolar. O trabalho, 

na sua conclusão anuncia que o instrumento avaliativo pensado está sujeito a modificações e 

adaptações, com vistas a atender a realidade de diferentes escolas. O processo revelou a 

utilização da avaliação institucional como elemento balizador na conquista da qualidade que 

desejamos em relação à educação que oferecemos em nossas instituições.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CELIA REGINA JULIAO  

Orientador: MARCOS EDGAR BASSI - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Avaliação Institucional:instrumento de efetividade da gestão democrática 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Avaliação institucional; Autonomia da escola; Gestão democrática do ensino. 

Resumo: Nas últimas décadas, a avaliação tem sido um tema amplamente debatido no campo 

educacional envolvendo os mais diversos assuntos como: a avaliação dos programas, de projetos, 

dos sistemas educativos até das instituições de ensino. Neste sentido, a avaliação institucional 

está caminhando para consolidar-se como um processo necessário ao trabalho da escola, como 

condição de melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Contudo, o assunto ainda 

encontra resistências, muitas vezes é visto como um instrumento de controle burocrático e 

centralizado realizado pelo sistema de ensino, em conflito com a autonomia da escola. Tendo em 

vista esse contexto, o presente trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta de 

instrumento avaliativo com vistas à melhoria do processo educativo, e que tenha como ponto 

principal a participação do coletivo escolar. Sendo assim, faz-se necessário mobilizar a escola no 

sentido de fomentar debates e reflexões acerca da avaliação como instrumento de aprimoramento 

da gestão pedagógica e administrativa. Portanto, a avaliação institucional tem o propósito de 

promover um maior comprometimento de todos que atuam na escola, em prol da sua principal 

função, que é a efetividade da gestão democrática.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CELIA REGINA MISAEL DA SILVA  

Orientador: Cleudet de Assis Scherer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Violência Escolar: De Incendiário a Bombeiro 

Tema: Pedagogia Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Violência Escolar. Função do Pedagogo. Pedagogia Histórico. -Crítica. 

Resumo: Este artigo pretende demonstrar os resultados do projeto “Violência Escolar: Pedagogo 

de incendiários a bombeiros” implementado na Escola Estadual Rui Barbosa – EF de Mamborê – 

PR. Objetivamos estudar e refletir sobre a violência escolar e suas consequências na 

aprendizagem e analisar a função do pedagogo na busca de ensino e aprendizagem efetivos, 

baseado na proposta de Gasparin (2005), em “Uma didática para a pedagogia Histórico-Crítica”. A 

violência está presente na sociedade e consequentemente na escola, interferindo diretamente no 

ensino e aprendizagem impossibilitando o pedagogo de realizar sua função por estar envolvido 

com as questões como: desrespeitos, xingamentos, brigas, bullying e depredações ao patrimônio 

público. Entendemos que os professores compreendem a importância do pedagogo na 

organização pedagógica especialmente na elaboração de um Plano de Trabalho Docente (PTD) 
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que garanta ao aluno acesso ao conhecimento científico, mas estão inseguros quanto ao 

encaminhamento das questões de violência na escola.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CELIA REGINA MISAEL DA SILVA  

Orientador: Cleudet de Assis Scherer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Violência Escolar: De Incendiário a Bombeiro 

Tema: Pedagogia Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Violência Escolar. Função do Pedagogo. Pedagogia Histórico-Crítica. 

Resumo: A violência tem crescido em todas as esferas da sociedade e consequentemente na 

escola, interferindo diretamente no processo ensino e aprendizagem. A escola sozinha não 

conseguirá solucionar esse grave problema, no entanto é um espaço valioso para estudar e 

discutir essa temática. Essa Unidade Didática caracteriza-se como um estudo qualitativo, tem 

como objetivos investigar a violência escolar e suas consequências na aprendizagem e analisar a 

função do pedagogo e sua mediação com os professores na busca de um processo ensino e 

aprendizagem efetivo, visando minimizar a violência escolar. Por meio do aprofundamento teórico 

sobre esta temática, contribuir com pedagogos e professores na organização do trabalho 

pedagógico e consequentemente a apropriação de um conhecimento científico por parte do aluno. 

Para tanto, buscar-se-á o respaldo teórico explicitado por Gasparin (2005), em “Uma didática para 

a pedagogia Histórico-Crítica”, com a finalidade de efetuar uma leitura coerente e crítica da 

realidade educacional a ser pesquisada. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CELIA REGINA WAGNER 

Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Professor-pedagogo: um estudo sobre sua identidade e seu papel na relação professor-

direção 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Pedagogo ; Identidade ; Relação ; professor – direção 

Resumo: Pretendemos, no presente artigo, não só apresentar o histórico do curso de Pedagogia, 

entendendo a sua caracterização desde quando foi criado, em 1939, até os dias atuais, como 

também promover uma reflexão sobre a identidade e a função do pedagogo. Partindo deste 

contexto, surgiu o problema de pesquisa: Quais estratégias devem ser adotadas junto aos 

professores e à direção para que compreendam o trabalho do pedagogo? De que forma 

estabelecer uma relação de confiança e de parceria no desenvolvimento do trabalho pedagógico? 

A atuação do Pedagogo, desde o início da criação do curso, sempre esteve frente a entraves e 
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lutas para conseguir ter reconhecida sua profissionalização e a busca de sua identidade. No 

entanto, mesmo após a regulamentação das Diretrizes para o curso de Pedagogia, ainda 

permanecem as controvérsias por parte dos teóricos quanto à identidade do Pedagogo. O 

profissional pedagogo acha-se fragilizado tanto com relação à sua identidade quanto ao papel que 

desempenha na escola. O Pedagogo, além de não saber “quem é”, tem suas tarefas realizadas 

de forma indefinida, sendo um profissional multi tarefeiro, pois desempenha diversas funções que 

são ou não inerentes ao cargo que ocupa. Tais reflexões estão fundamentadas nos ideais e 

estudos de renomados autores e educadores, tais como Libâneo (2010), sendo este o 

autor/educador que essencialmente norteia este trabalho, além de Saviani 2012), Oliveira (2006), 

Pimenta (1988), Brito (2006), Vieira (2008) e em documentos oficiais.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CELIA REGINA WAGNER 

Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Professor-pedagogo: um estudo sobre sua identidade e sua relação professor-direção 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Pedagogo; Identidade; Relação professor-direção;Mediação. 

Resumo: O presente estudo enfoca um breve histórico sobre a Pedagogia no Brasil, a identidade 

e o papel do Pedagogo, tendo como foco principal a relação do Pedagogo junto aos professores e 

direção, partindo de uma análise sobre a visão dos professores e direção com relação ao trabalho 

do Pedagogo. Partindo da descaracterização do papel do Pedagogo no interior da escola, o 

trabalho encaminhou-se numa abordagem qualitativa, fundamentando-se em pesquisas 

bibliográficas. As questões problemáticas apontadas foram confirmadas através da pesquisa. A 

atuação do Pedagogo, desde o início da criação do curso , sempre esteve frente a entraves e 

lutas para conseguir ter reconhecida sua profissionalização e a busca de sua identidade. No 

entanto, mesmo após a regulamentação das Diretrizes para o curso de Pedagogia, ainda 

permanecem as controvérsias por parte dos teóricos quanto a identidade do Pedagogo. Em 

virtude destas questões torna-se relevante trazer alguns autores dentre eles José Carlos Libâneo 

(2010), Silvana Barbosa de Oliveira (2006) e Celestino Alves Silva Junior (1990), para esta 

pesquisa,pois trarão relevantes contribuições.Realmente, o profissional pedagogo acha-se 

fragilizado tanto com relação à sua identidade quanto ao papel que desempenha na escola.O 

Pedagogo, além de não saber “quem é”, tem suas tarefas realizadas de forma indefinida, sendo 

um profissional multitarefereiro, pois desempenha diversas funções que são ou não inerentes ao 

cargo que ocupa. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CILCA DOS SANTOS  

Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Formação das tribos urbanas do Colégio Eleodoro Ébano Pereira: olhar sobre o recreio. 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: IDENTIDADE; IDENTIFICAÇÃO; PERTENCIMENTO; ESTAR-JUNTO- SOCIAL. 

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido com alunos do ensino fundamental e médio 

matriculados no período diurno e buscou perceber a dinâmica recorrente entre estes adolescentes 

e jovens para o processo de identificação com seus pares na formação/organização dos grupos 

de pertença no intervalo escolar. Participaram deste projeto 86 alunos do 6º ao 3º ano que 

compõem as 9 (nove) tribos pesquisadas. O projeto de implementação pedagógica teve início no 

mês de agosto de 2013 e propunha realizar a observação participante, entrevistas semi-

estruturadas, gravação de vídeo documentário e mostra cultural para conclusão das atividades 

propostas.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CILCA DOS SANTOS  

Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A formação das tribos urbanas do colegio eleodoro Ébano Pereira: olhar sobre o recreio 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Tribos urbanas; Identidade; Identificação; Grupo de Pertencimento. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica justifica-se pela intenção de identificar algumas 

tribos urbanas manifestadas no recreio escolar do Colégio Eleodoro Ébano Pereira, com alunos 

do Ensino Fundamental, série finais e Ensino Médio do período diurno, da cidade de Cascavel, 

Paraná. Por ser no formato material digital, a implementação desta produção didática, iniciou-se 

em agosto de 2013 e ocorreu em 3 (três) etapas, compreendendo: a observação participante, cujo 

intuito foi localizar/identificar as tribos; a aproximação/conversação com integrantes para seu 

mapeamento e as entrevistas semi-estruturadas, com registros descritivos sobre as 

peculiaridades de cada tribo mapeada. Considerando que o espaço escolar congrega múltiplas 

culturas juvenis, é fator relevante compreender como esses jovens adolescentes se organizam e 

relacionam-se no recreio escolar, visando a ampliação do universo social, que é característica 

desta fase, visto que propicia a experimentação de novas alternativas sócio-afetivas e o 

desenvolvimento global do jovem adolescente. Para conclusão, propõe-se a realização de um 

evento cultural para socialização/interação entre as tribos mapeadas e os profissionais da 

educação deste estabelecimento de ensino, com a finalidade de promover a visibilidade das tribos 

presentes no cotidiano escolar, favorecendo o respeito aos diferentes comportamentos juvenis ali 

representados.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLARICE CONCEICAO BONGIORNO  

Orientador: ELSA MIDORI SHIMAZAKI - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: REFLEXÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UM ESTUDO COM 

ALUNOS DO CURSO FORMAÇÃO DE DOCENTES EM NÍVEL MÉDIO DO COLÉGIO 

ESTADUAL CIANORTE - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Formação; Aprendizagem. 

Resumo: De acordo com os dados do Ministério da Educação – MEC, cerca de 700 mil crianças 

chegam anualmente no 6º ano do Ensino Fundamental não alfabetizadas e um outro número 

considerável de crianças com dificuldades de leitura, escrita e compreensão de texto, o que não 

permite ou dificulta a aprendizagem dos conteúdos escolares e consequentemente, a apropriação 

de conhecimentos, comprometendo assim a continuidade dos estudos. Diante destas 

constatações, o objetivo desse estudo foi refletir sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC no enfrentamento dos problemas de alfabetização e letramento. O mundo da 

escrita se dá simultaneamente por dois processos: aquisição do sistema convencional de escrita – 

a alfabetização, e desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura 

e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Para tanto, foi 

ofertado um curso de extensão aos estudantes do Curso de Formação de Docentes, abrangendo 

o estudo de materiais do PNAIC e autores que estudam o tema alfabetização e letramento. Dos 

vinte e oito cursistas inscritos, vinte concluíram e adquiram conceitos que os tornaram melhores 

preparados para a realização de um trabalho de alfabetização e letramento que oportunizará às 

crianças o direito de aprender a ler e escrever até os oito anos de idade. Ressalta-se a 

necessidade de investir na formação inicial de alfabetizadores e dos que estão em serviço. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLARICE CONCEICAO BONGIORNO  

Orientador: ELSA MIDORI SHIMAZAKI - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: REFLEXÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UM ESTUDO COM 

ALUNOS DO CURSO FORMAÇÃO DE DOCENTES EM NÍVEL MÉDIO DO COLÉGIO 

ESTADUAL CIANORTE - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL. 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Aprendizagem. 

Resumo: De acordo com os dados do MEC (Ministério da Educação) cerca de 700 mil crianças 

chegam anualmente no 6º ano do Ensino Fundamental por ano não alfabetizadas e um outro 

número considerável de crianças com dificuldades de leitura, escrita e compreensão de texto, o 

que não permite ou dificulta a aprendizagem dos conteúdos escolares e, consequentemente, a 

apropriação de conhecimentos, comprometendo assim a continuidade dos estudos. Diante disso, 
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este projeto tem por objetivo refletir sobre o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) no enfrentamento dos problemas de alfabetização e letramento. O mundo da escrita se 

dá simultaneamente por dois processos: aquisição do sistema convencional de escrita – a 

alfabetização, e desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e 

escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Para tanto, oferecer-se-

á um curso de extensão aos estudantes do Curso Formação de Docentes, abrangendo o estudo 

de materiais do PNAIC e autores que estudam o tema alfabetização e letramento. E, assim 

contribuir com os estudantes desse curso, por meio do entendimento de que é fundamental 

investir na formação inicial de alfabetizadores, que melhor preparados terão condições de realizar 

um trabalho de alfabetização que oportuniza às crianças o direito de aprender a ler e escrever até 

os oito anos de idade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLAUDIA AGNES  

Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Cidadania no contexto escolar: Alguns elementos para reflexão. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Cidadadania; Conhecimento; Formação. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo analisar a educação como instrumento de formação da 

cidadania e o trabalho pedagógico realizado no Colégio Estadual São Cristóvão em Cascavel-PR 

sobre a construção da cidadania e as condições de atuação dos estudantes na sociedade. À vista 

disso o projeto “Cidadania no Contexto Escolar: Alguns Elementos para Reflexão” foi 

desenvolvido com os professores do Colégio Estadual São Cristóvão, por meio de estudos de 

textos, legislações educacionais e reflexões sobre a formação dos alunos cidadãos. As 

discussões proporcionaram analises sobre a cidadania pautada na realidade da escola e de sua 

comunidade, procuramos valorizar praticas cidadãs no espaço escolar e incentivar a participação 

dos alunos na vida política e pública. Foi proposto o desenvolvimento de ações, que combatam as 

desigualdades sociais e demais formas de exclusão existentes na sociedade. Assim ampliando o 

trabalho interdisciplinar e promovendo espaços para discussão de valores, opiniões políticas e 

formas de encarar ideologias e preconceitos. Acreditamos que a compreensão dos efeitos que a 

sociedade capitalista exerce sobre a educação enriquecerá o processo ensino-aprendizagem, 

pois proporcionará ampliação da concepção de cidadania. Desta forma a escola, que como 

instituição social trabalha com a socialização do conhecimento, contribuirá para a formação da 

cidadania no contexto escolar. Propomos ao professor atuar como um mediador no processo de 

construção do conhecimento da cidadania, acrescentando novos ensinamentos de inter-relações 

com as práticas sociais, promovendo um diálogo entre a produção do aluno e o que está 

acontecendo na sociedade. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLAUDIA AGNES  

Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Cidadania no Contexto Escolar: Alguns Elementos para Reflexão.  

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Cidadania; Participação;Consciência 

Resumo: A Produção Didático Pedagógica planeja um trabalho com os professores do Colégio 

Estadual São Cristóvão do município de Cascavel PR, com a finalidade de identificar entraves que 

impedem ou limitem a efetivação de atitudes cidadãs no contexto escolar. Refletir sobre as 

práticas pedagógicas atualmente desenvolvidas, valorizar atitudes que visem os interesses 

sociais e o respeito à diversidade, desta forma capacitar os alunos com conhecimentos científicos, 

propondo posicionamentos referentes às questões sociais presentes na vida cotidiana, portanto 

resultando na construção de novos objetivos e metodologias que contribuam para a formação 

cidadã no ambiente escolar. As ações que serão realizadas através de um grupo de estudos com 

os professores visam discutir sobre: A análise da formação do cidadão no contexto escolar; O 

papel social da educação; As transformações na educação brasileira; A legislação educacional e 

a educação para a cidadania. Serão realizados cinco encontros culminando na elaboração de um 

projeto pautado na realidade escolar contemplando conteúdos sobre direitos humanos e 

cidadania, respeitando o aluno como produtor do conhecimento e a escola como espaço de 

exercício da cidadania, portanto o envolvimento do professor é imprescindível, pois ele é o 

elemento fundamental para a formação cidadã democrática no âmbito escolar.  
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLAUDIA COSTA RICCITELLI  

Orientador: Edineia Fatima Navarro Chilante - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico: O Papel do Pedagogo 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Mediação do Conhecimento; Função da Escola Pública; Gestão Democrática 

Resumo: Este trabalho apresenta discussões desenvolvidas com educadores do Colégio 

Estadual Professora Hilda Trautwein Kamal, município de Umuarama-PR, sobre a prática da 

mediação do trabalho pedagógico e o papel da equipe pedagógica. Foram desenvolvidas as 

seguintes ações: discussão sobre educação pública, gestão, trabalho coletivo, organização do 

trabalho pedagógico e mediação do conhecimento e fatores que interferem para sua 

concretização (gestão, atuação profissional ética, formação continuada, por exemplo). O trabalho 

desenvolvido pretendeu contribuir para reflexão dos educadores sobre sua prática e a relevância 

de seu trabalho coletivo (professores e equipe pedagógica) de forma a alcançar um nível de 

qualidade junto às classes populares, público em potencial da escola pública. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLAUDIA COSTA RICCITELLI  

Orientador: Edineia Fatima Navarro Chilante - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Organização do Trabalho Pedagógico - Mediação do Conhecimento 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização Pedagógica 

Palavras-chave: Educação Pública; Função do Educador; Mediação do Conhecimento 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como proposta tratar de questões que 

acarretam consequências no processo ensino-aprendizagem, portanto, na mediação do 

conhecimento, tais como importância do trabalho coletivo de todos os servidores do 

estabelecimento de ensino; ética no serviço público; função dos educadores; relevância da 

formação e formação continuada dos educadores públicos; gestão escolar e qualidade da 

educação; mediação do conhecimento, realizada pelo professor regentes. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLAUDIA REGINA SILVA SIMOES  

Orientador: SUZANE SCHMIDLIN LOHR - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AGENTE EDUCACIONAL I - DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA UMA 

MELHOR CONVIVÊNCIA NO TRABALHO 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas. 

Palavras-chave: relações humanas. educação. agente educacional I. leis. 

Resumo: A escola é um organismo complexo formado por um grande grupo de pessoas com as 

mais diferentes culturas, crenças, interesses e conhecimentos, que tem como objetivo em comum 

a educação. No primeiro semestre de 2014, foi desenvolvido um projeto direcionado aos Agentes 

Educacionais I (Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de Infraestrutura Escolar e 

Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e Interação com o Educando) de uma 

escola pública estadual de Curitiba. As funções desempenhadas pelos Agentes Educacionais I 

envolvem contato direto com professores, pais, alunos, contribuindo para a formação integral dos 

estudantes. Capacitá-los significa investimento na educação de forma ampla, assim como na 

qualidade de vida de tais profissionais e está previsto legalmente na Lei Complementar 123 de 09 

de setembro de 2008, do Estado do Paraná. O projeto teve por objetivo implementar ações que 

possibilitassem ao Agente Educacional I discutir relações humanas no trabalho, direitos, deveres 

e obrigações inerentes à sua função, previstas no Regimento Escolar. Foram conduzidos 15 

encontros, nos quais os agentes educacionais puderam fazer leituras, debater temas relacionados 

à sua função na escola e participar de dinâmicas grupais. A escola conta com oito Agentes 

Educacionais I, 7 participaram dos encontros. De acordo com dados observados, pode-se concluir 

que há necessidade de manter capacitações periódicas constantes no ambiente escolar devido à 
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rotatividade de Agentes Educacionais I e a falta de comprometimento de alguns muitas vezes por 

da falta de informação sobre suas atribuições, direitos e deveres. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLAUDIA REGINA SILVA SIMOES  

Orientador: SUZANE SCHMIDLIN LOHR - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Agente Educacional I - Atitudes e habilidades para uma melhor convivência no trabalho 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas. 

Palavras-chave: Agente educacional; Relações humanas; Formação do educador 

Resumo: Esta produção Didática decorre da necessidade, constatada no contexto escolar, que o 

Agente Educacional I, por ser um educador no sentido amplo da palavra, lide de forma apropriada 

com o público com o qual se relaciona. As diversas funções desempenhadas por tal categoria 

profissional demandam manejo apropriado das relações humanas no trabalho. Assim, a produção 

que será descrita tem como objetivos: propor temas que permitam desenvolver e aprimorar 

algumas atitudes e habilidades que visem melhor convivência entre as pessoas que compõem o 

ambiente escolar; disponibilizar ao Agente Educacional I formação continuada necessária para a 

compreensão e intervenção no ambiente escolar; estimular a participação ativa do Agente 

Educacional I na função social da escola. Esta Unidade Didática fundamenta a Intervenção 

Pedagógica direcionada aos Agentes Educacionais I. Os assuntos previstos para serem 

trabalhados são: relacionamento interpessoal; empatia na escola e na vida; autoconhecimento; 

lidar com os sentimentos e as emoções e valor humano. Considerando que a Semana de 

Capacitação Pedagógica faz parte do calendário escolar e prevê espaço para formação 

continuada dos profissionais que atuam na escola, é o momento onde se pretende iniciar a 

aplicação deste material, além de criar outros espaços de discussão dos assuntos elencados 

durante o ano. 
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Professor PDE: CLAUDILAINE TOMITAO  

Orientador: MARIA DAS GRACAS FERREIRA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Escola e Família: uma aproximação necessária 

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 

Palavras-chave: Família, Escola, Participação 

Resumo: O presente artigo, tem por finalidade analisar o resultado das atividades realizadas pelo 

Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido entre os meses de fevereiro e junho, no Colégio 

Estadual Walfredo Silveira Corrêa – Ensino Fundamental e Médio, no município de Arapongas - 

Pr. O trabalho desenvolvido direcionou-se pela preocupação na melhora da relação escola e 
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família haja vista a interligação entre a educação familiar e educação escolar que não deve ser 

desconsiderada no processo de ensino e aprendizagem e, com a intenção de analisar, como se 

tem dado processo de participação dos pais e/ou responsáveis, considerando a importância da 

aproximação da família e da escola. Teve como objetivo desenvolver um trabalho coletivo entre 

essas duas instituições sociais indispensáveis no crescimento e desenvolvimento integral do 

aluno, visando fortalecer as relações no processo de ensino e aprendizagem, ressaltando e 

valorizando a importância da participação da família no contexto escolar através de momentos de 

reflexão acerca de temas relacionados a educação integral e de formação humana, orientando-se 

pelos princípios pedagógicos regidos pelo respeito aos valores estéticos, políticos, éticos e morais. 

O referido artigo apresenta o referencial teórico-metodológico baseado na pesquisa bibliográfica 

que norteou as reflexões durante os estudos do tema, discute as funções sociais da família e da 

escola, e discorre sobre a experiência dos encontros com os pais no intuito de estreitar as 

relações e aproximar a família da escola através de palestras de orientações, visto que muitos 

pais e/ou responsáveis demonstram insegurança quando o assunto é a Educação dos filhos 

adolescentes.  
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Professor PDE: CLAUDILAINE TOMITAO  

Orientador: MARIA DAS GRACAS FERREIRA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Família e Escola: uma aproximação necessária 

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola  

Palavras-chave: escola;família;gestão escolar 

Resumo: Considerando os pais como co-responsáveis pela educação integral do aluno, e a 

família como um recurso indispensável para que a escola possa cumprir sua função social de 

educar para a cidadania, este Caderno Pedagógico busca fortalecer as relações entre essas duas 

instituições sociais insubstituíveis e inter-relacionadas no desenvolvimento dos adolescentes e 

jovens da nossa sociedade. Este material busca orientar e auxiliar os pais de adolescentes e 

jovens nessa fase tão turbulenta e desafiadora, que reflete diretamente no desenvolvimento 

pedagógico dos alunos. Os temas trabalhados nas unidades tem a intenção de ressaltar e 

valorizar a importância da participação da família no contexto escolar, promover a integração 

entre família e escola e proporcionar aos pais momentos de reflexão acerca de temas 

relacionados a educação integral e de formação humana, orientando-se pelos princípios 

pedagógicos regidos pelo respeito aos valores estéticos, políticos, éticos e morais. Para tanto 

serão discutidos quatro temas considerados de extrema importância para alcançar o objetivo a 

que se propõe esse material didático: 1. Quem é meu filho adolescente? 2. A função da escola e 

seus limites. 3. A função da família e seus limites. 4. Como família e escola podem se ajudar? 

Através deste material propõe-se dialogar com as famílias, ou seja, colocar-se no lugar do outro 

para compreender o seu ponto de vista, o olhar que o outro tem sobre o objeto em estudo e 

discussão e melhorar a qualidade da relação família e escola, haja vista a interligação entre 

educação familiar e educação escolar que não deve ser desconsiderada no processo de ensino e 

aprendizagem.  
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Professor PDE: CLAUDIMIRA APARECIDA GONCALVES  

Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciêcias e Letras de União d 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: ENFRENTAR O RACISMO E O PRECONCEITO NA ESCOLA: UM DESAFIO NA 

FORMAÇÃO DOCENTE 

Tema: Diversidade étnico-racial 

Palavras-chave: Escola, PDE, Unidade Didática, Preconceito, Lei 11. 645/08 

Resumo: A escola deve garantir o acesso e a permanência de todos, realizando mudanças na 

sua organização pedagógica e modificando conceitos enraizados, identificando e valorizando 

diferenças, não desrespeitando os educandos. Ao longo do período de estudos do PDE, 

elaboração do Projeto de Aplicação, construção e aplicação da Unidade Didática e a produção do 

artigo, houve uma experiência única de aprendizagem, comprovando a teoria na prática do 

cotidiano escolar. Contribuir para o combate ao racismo e preconceito seja no ambiente escolar, 

social ou instituições participantes. Possibilitar um trabalho efetivo na busca da igualdade racial e 

formação dos futuros educadores e seus educando num futuro próximo, indo além de períodos 

pré-determinados para que ocorra um trabalho voltado à valorização da pessoa negra. 

Instrumentalizar de forma teórica, prática e metodológica os educadores em formação para que 

façam valer no trabalho docente o que determina a LDB e a Lei 11.645/08.  
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Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciêcias e Letras de União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Enfrentando o racismo e o preconceito na escola: em foco a Lei 11.645/08 

Tema: Diversidade étnico-racial 

Palavras-chave: Inclusão; Diversidade; racismo; preconceito na escola; Lei 11.645/08 

Resumo: A inclusão escolar deve garantir o acesso e a permanência de todos ao ambiente 

escolar, propondo mudanças na sua organização pedagógica e até revendo a postura de todos 

que o compõem , reconhecendo e valorizando as diferenças, não discriminando, nem segregando 

os educandos. O projeto se justifica por contribuir para combater a exclusão existente desde que 

ocorrem as participações, sejam na sociedade ou mesmo nas instituições escolares, onde ocorre 

a interação entre os indivíduos. Pretende-se como objetivo geral proporcionar aos professores 

que atuam no ensino regular possibilidades para o envolvimento dos educadores na temática das 

relações étnico raciais, visando contribuir para um trabalho efetivo de promoção à igualdade racial 

e formação dos futuros cidadãos. Especificamente buscamos sensibilizar os futuros educadores 

para que, assim possam realizar um trabalho além de datas pré-estabelecidas em calendários 

oficiais em relação às questões étnico raciais, para que esta atividade se desenvolva ao longo do 

seu planejamento. Instrumentalizar de forma teórica os educadores em formação, bem como 
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prático e metodologicamente para que se apropriem das alterações vigentes na LDB, quanto à 

temática racial e organizar materiais didáticos a fim de vivenciar na prática o trabalho efetivo com 

essa nova prática de superação das desigualdades raciais, ainda muito presença no espaço 

escolar. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho de Classe: espaço de reflexão pedagógica visando o processo ensino e 

aprendizagem 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Conselho de Classe. Avaliação Escolar/Recuperação de Estudos. Planejamento 

Escolar. 

Resumo: O presente Artigo apresenta reflexões sobre a real função do Conselho de Classe, com 

uma perspectiva de que gradativamente possa avançar a atuação pedagógica de todos os 

envolvidos no processo ensino e aprendizagem, onde o principal objetivo é analisar e 

compreender a prática do Conselho de Classe atual, propondo alternativas de mudanças, 

tornando-o um espaço de reflexão sobre a ação pedagógica no cotidiano escolar. Pelas 

considerações teóricas, foi possível constatar a importância de que o Conselho de Classe 

estabeleça ações para que seja um espaço coletivo de reflexão sobre o processo educativo, 

oportunizando práticas pedagógicas diferenciadas buscando uma educação de qualidade. Diante 

da necessidade de rediscutir as ações do Conselho de Classe, formou-se um Grupo de Estudos 

entre a Professora PDE, Direção, Equipe Pedagógica, dois professores representantes do corpo 

docente e uma Agente Educacional II, onde foram aplicados questionários semiestruturados a 

todos os profissionais do Colégio, e posteriormente análise dos resultados, bem como estudo de 

textos sobre Conselho de Classe, Avaliação/Recuperação de Estudos, Planejamento Escolar, 

Projeto Político Pedagógico e a Base Legal (LDB e Deliberações) que fundamentam a prática do 

Conselho de Classe, e para finalizar o Grupo de Estudos foi proposto que o Conselho de Classe 

ocorra em três momentos distintos: Pré-Conselho, Conselho de Classe e Pós-Conselho de acordo 

com fichas específicas, permitindo um maior planejamento na organização do trabalho 

pedagógico, oportunizando a qualidade do mesmo.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: CLEDINA SOARES FERREIRA  

Orientador: Maria Isabel Moura Nascimento - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho de Classe: espaço de reflexão pedagógica visando o processo ensino e 

aprendizagem 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Avaliação Escolar; Recuperação de Estudos; 

Planejamento Escolar. 

Resumo: Esta Unidade Didática possui como título “Conselho de Classe: espaço de reflexão 

pedagógica visando o processo ensino e aprendizagem”, e tem como principal objetivo analisar e 

compreender a prática do Conselho de Classe, propondo alternativas de mudanças, tornando-o 

um espaço de reflexão sobre a ação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Diante 

da necessidade de rediscutir as ações do Conselho de Classe, participarão dos encontros de 

estudo Direção, Equipe Pedagógica e um professor representante do corpo docente. Inicialmente 

será proposta a aplicação de questionários, com questões fechadas, com o intuito de 

compreender e refletir sobre as concepções da equipe a respeito dessa instância. Na sequência, 

ocorrerá o estudo de textos sobre Conselho de Classe, Avaliação, Projeto Político Pedagógico e a 

Base Legal (LDB e Deliberações) que fundamenta a prática do Conselho de Classe, possibilitando 

fazer um paralelo entre os resultados dos questionários e a análise do material de estudo. Em 

seguida, será proposto que o Conselho de Classe ocorra em três momentos distintos: Pré-

Conselho, Conselho de Classe e Pós-Conselho, permitindo um maior planejamento na 

organização do trabalho pedagógico escolar, garantindo a qualidade deste momento, pois o 

Conselho de classe participativo estimula o diálogo e fortalece o senso crítico. 
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Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Afetividade e Emoções na Instituição Escolar. 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional. 

Palavras-chave: Afetividade; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem; Docente; Discente. 

Resumo: O presente artigo busca proporcionar um momento de reflexão para repensar as 

práticas pedagógicas e a importância da afetividade na relação professor e aluno no processo 

educacional a partir das teorias de Wallon, Vygotsky e Piaget. Está voltado para questões do 

convívio e da participação dos docentes e discentes na construção da afetividade, das emoções e 

da aprendizagem, através da aplicabilidade de práticas pedagógicas afetivas em sala de aula. Os 

elementos presentes no texto representam resultados de atividades desenvolvidas com 

professores e líderes de turma do Ensino Fundamental- Séries Finais, onde desenvolveu-se 

estudos teóricos e práticospara posteriormente ser aplicada uma coletânea de atividades afetivas 
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sobre educação relacionando-as com valores humanos. As atividades oportunizaram um 

processo contínuo de estudo e reflexão sobre a contribuição da afetividade no processo de ensino 

e de aprendizagem,buscando criar e cultivar hábitos da pedagogia da afetividade,da cultura da 

paz e do sucesso escolar. 
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Professor PDE: DANIELE MONICA BOETCHER  

Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Afetividade e Emoções na Instituição Escolar. 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional. 

Palavras-chave: Afetividade; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem; Docente; Discente. 

Resumo: O presente trabalho integra o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional – 

SEED- do Governo do Estado do Paraná. A Produção Didático-Pedagógica constitui um Caderno 

Pedagógico intitulado “Afetividade e Emoções na Instituição Escolar”. Proporciona um momento 

de reflexão e aprofundamento pedagógico que visa repensar as Práticas Pedagógicas e a 

Importância da Afetividade na Relação Professor e Aluno no processo educacional a partir da 

teoria de Wallon, Vygotsky e Piaget. Está voltado para o convívio e participação dos docentes e 

discentes na construção da afetividade, emoções e aprendizagem, através da aplicabilidade de 

práticas pedagógicas afetivas em sala de aula. Salientando a contribuição desta no processo de 

ensino-aprendizagem no Colégio Estadual Marechal Rondon – Ensino Fundamental e Médio. 

Através de grupo de estudo desenvolvido com os professores e líderes de turma do Ensino 

Fundamental- Séries Finais, para posteriormente ser aplicada a coletânea de atividades afetivas 

educação em valores humanos em sala de aula. Espera-se com isso um processo contínuo de 

aprendizagem a fim de criar e cultivar hábitos da pedagogia da afetividade a cultura da paz e o 

sucesso escolar na instituição escolar.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DEBORA TANUS KRELING MATSUZAWA 

Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM PELOS ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Portfólio de aprendizagem; Alimentação saudável; Longevidade; Autoestima 

Resumo: O processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência intelectual na 

educação de jovens e adultos – EJA, nem sempre ocorre de maneira satisfatória devido a falta de 

materiais adequados, interferindo na motivação e participação do aluno. Este artigo apresenta, 

por meio de pesquisa-ação, a construção do portfólio de aprendizagem como uma alternativa que 
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contribui para o êxito do processo de ensino aprendizagem, tornando significativo o conhecimento 

sobre o tema estudado por este alunado. O projeto foi desenvolvido na Escola Mercedes Stresser 

– Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Educação de Jovens e Adultos – Fase I, na Modalidade 

Educação Especial, no município de Curitiba, com 5 alunos do sexo masculino e 4 do sexo 

feminino. As atividades realizadas durante o projeto fazem parte do Caderno Pedagógico, 

intitulado “A Construção do Portfólio como Instrumento Mediador da Aprendizagem” que 

apresenta como tema central a alimentação saudável e a longevidade. A utilização do portfólio, 

como instrumento mediador da aprendizagem, colaborou para o desenvolvimento da autoestima, 

do aproveitamento e desempenho escolar da turma de alunos da EJA. Por fim, os resultados 

foram surpreendentes até para a família, que notou mudanças no comportamento e hábitos 

desses jovens. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DEBORA TANUS KRELING MATSUZAWA 

Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR DA 

APRENDIZAGEM 

Tema: Organização do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Portfólio; Aprendizagem; Mediação; Deficiência intelectual. 

Resumo: Este material didático foi elaborado pensando no aluno com deficiência intelectual que 

frequenta a Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial - Educação de 

Jovens e Adultos, podendo também ser utilizado, por profissionais que atuam nesta modalidade 

de ensino, na tentativa de contribuir para o aprimoramento da prática docente. Objetivando 

elaborar um portfólio, como mediador da aprendizagem, este material contém orientações 

didáticas para subsidiar o docente quanto à compreensão da função didático-metodológica da 

elaboração do portfólio, além de conter atividades práticas para os alunos com necessidades 

especiais. A metodologia utilizada para desenvolver as atividades didáticas envolverá sugestões 

de leituras de documentos pertinentes ao tema para os docentes e atividades práticas com os 

alunos, as quais serão arquivadas posteriormente no portfólio.  
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Professor PDE: DILA DO LAGO COSTA  

Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A articulação teoria e prática da ação pedagógica no cotidiano escolar 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 
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Palavras-chave: Pedagogo; Professor; Práxis. 

Resumo: Este artigo é resultado da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), o qual apresenta os resultados das estratégias de ação do Projeto de implementação 

Pedagógica na escola, que tem como objetivo principal analisar a importância do papel do 

pedagogo na articulação teoria e prática da ação pedagógica no cotidiano escolar. Ressaltando a 

importância do professor pedagogo posicionar-se politicamente e integrar a práxis no trabalho 

pedagógico, que é imprescindível no momento educacional atual. Pretende-se subsidiar os 

agentes da práxis educacional, norteando as tomadas de decisões coletivas na comunidade 

escolar, imprescindível à superação do formalismo e práticas fragmentadas no interior da escola, 

procurando analisar como o plano de trabalho docente pode contribuir para que o professor possa 

aproximar a teoria e a prática, numa concepção histórico-crítica. Utilizamos na organização da 

pesquisa o método de abordagem teórica o materialismo-histórico dialético e metodologia 

qualitativa num enfoque interventivo para analisar um problema de ordem social, ressaltando a 

importância do plano de trabalho docente, enquanto documento que antecipa a ação do professor 

na organização do processo ensino aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DILA DO LAGO COSTA  

Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A articulação teoria e prática da ação pedagógica no cotidiano escolar 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Pedagogo; Professor; Práxis. 

Resumo: O presente caderno pedagógico tem como objetivo principal analisar a importância do 

papel do pedagogo na articulação teoria e prática da ação pedagógica no cotidiano escolar 

Ressaltando a importância de o professor pedagogo posicionar-se politicamente e integrar a 

práxis no trabalho pedagógico que é imprescindível no momento educacional atual. Pretende-se 

subsidiar os agentes da práxis educacional, norteando as tomadas de decisões coletivas na 

comunidade escolar, imprescindível à superação do formalismo e práticas fragmentadas no 

interior da escola, procurando analisar como o plano de trabalho docente pode contribuir para que 

o professor possa aproximar a teoria e a prática numa concepção histórico-crítica. Utilizamos na 

organização da pesquisa o método de abordagem teórica o materialismo-histórico dialético e 

metodologia qualitativa num enfoque interventivo para analisar um problema de ordem social, 

ressaltando a importância do plano de trabalho docente, enquanto documento que antecipa a 

ação do professor na organização do processo ensino aprendizagem.  
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Professor PDE: DIRCE DE SOUZA  

Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: ESCOLA, FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR: PARCERIAS EM DEFESA DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO  

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional Escolar: Cidadania e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Escola. Família. Conselho Tutelar. Direito à Educação. 

Resumo: O presente artigo discorrerá sobre as reflexões dos estudos e pesquisa desenvolvidas 

no projeto de Intervenção na escola com o título: “Escola, Família e Conselho Tutelar: parcerias 

em defesa do direito à educação”, realizadas em 2013 e 2014, no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. A Implementação do Projeto teve como público alvo as famílias de alunos do 

6º e 7º ano, professores, conselheiros tutelares, direção e equipe pedagógica do Colégio Estadual 

“Floriano Peixoto” - EFMP de Laranjeiras do Sul – Paraná. Tendo como objetivos investigar o 

conhecimento que as famílias têm sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), nas 

questões que envolvem o dever de acompanhar a vida escolar do filho. A pesquisa teve como 

eixo central descobrir as possíveis causas da ausência das famílias na escola, bem como as 

atitudes apresentadas pelos filhos/alunos como: descompromisso, falta de motivação para 

qualquer tipo de atividade; ausência de perspectiva para consigo mesmo e indisponibilidade para 

qualquer reflexão, fatores que interferem no processo de aprendizagem. A partir das questões 

citadas, propôs-se investigar e criar ações possíveis para a seguinte questão: Como a escola, em 

parceria com o Conselho Tutelar, pode criar vínculos com a família em defesa dos direitos à 

educação? Ao analisar as entrevistas realizadas observou-se que s resultados obtidos indicaram 

aspectos relevantes, e que demonstram a importância do papel da escola em relação a formação 

e orientações dadas aos pais, no sentido de a escola prover melhores condições para que as 

famílias participem da gestão da escola, e sintam-se valorizadas por esta, pois compreende-se 

que a participação, não ocorre espontaneamente, é um processo de construção coletiva da 

comunidade escolar. Cabe ressaltar também que a parceria entre escola e conselho tutelar é 

fundamental, já que ambas trabalham em prol do desenvolvimento do aluno e de seu bem estar. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DIRCE DE SOUZA  

Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: ESCOLA, FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR: PARCERIAS EM DEFESA DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO 

Tema: CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

Palavras-chave: Escola; Pedagogia Histórico-Critica; Gestão Escolar; Família; Conselho Tutelar. 

Resumo: O cotidiano escolar é marcado por desafios, muitos são os progressos em relação a 

aprendizagem dos alunos, mas dentre esses surgem dificuldades, como: o descompromisso do 
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aluno; a falta de motivação e perspectiva na realização das atividades propostas; a 

indisponibilidade para socialização e reflexão; e ausência dos pais na escola. Estes são aspectos 

preocupantes, que necessitam muitas vezes a recorrência ao Conselho Tutelar. Diante dessa 

situação, o presente trabalho propõe investigar e criar ações possíveis para a seguinte questão: 

Como a escola, em parceria com o Conselho Tutelar, poderia criar vínculos com a família em 

defesa aos direitos à educação? O objetivo é estudar, pesquisar e criar estratégias de ação 

vinculadas entre escola, família e conselho tutelar, através do resultado das investigações sobre 

os saberes das famílias em relação ao ECA, no que tange ao dever de acompanhar a vida escolar 

do filho. Para finalizar será elaborado como produção didático-pedagógica uma Cartilha de 

Orientação aos pais, tendo como conteúdo o resultado das ações discutidas, fundamentado em 

autores que embasaram os estudos na Legislação vigente. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DORILENA FERREIRA DA SILVA  

Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Desmistificação do preconceito no ambiente escolar: A questão da Diversidade Sexual 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Preconceito; Desmistificação; Conflito; Diversidade Sexual 

Resumo: O presente artigo relata a realização de atividades importantes para a valorização do 

outro, o respeito à diversidade sexual, desmistificando o preconceito existente nos bancos 

escolares, ocorrida na Escola Estadual Manoel Antonio da Cunha, município da Lapa, com turma 

do 7º ano do Ensino Fundamental, como etapa do projeto PDE desenvolvido em parceria entre a 

SEED/PR e a UTFPR. O tema trabalhado foi a Diversidade Sexual, tendo como diferencial a 

desmistificação do preconceito através de jogos e dinâmicas, proporcionando a organização de 

ideias e convicções sobre o mundo, sobre a história, sobre a realidade mais próxima no cotidiano 

escolar. Este trabalho focou o aprendizado contextualizado e significativo para a realidade dos 

alunos, apresentando aspectos teóricos e práticos para o desenvolvimento do processo. O 

resultado não foi exatamente o esperado, pois a escola é um espaço desafiador, de intenso 

conflito e contradições, onde cada ser é regido por seus valores adquiridos através de suas 

vivencias na família e no grupo social. Pois, nenhuma pessoa pensa como a outra. Dessa 

maneira precisa-se continuar debatendo, discutindo e refletindo com os alunos e educadores este 

tema, para se tentar superar as dificuldades observadas neste trabalho.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DORILENA FERREIRA DA SILVA  

Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Desmistificação do preconceito no ambiente escolar através de jogos e dinâmicas com 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Diversidade Sexual; Desmistificação do preconceito; Direitos Humanos. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico propõe instrumentos teóricos metodológicos e atividades 

referentes ao tema “Diversidade Sexual”, envolvendo alunos do 7º ano do ensino fundamental da 

Escola Manoel Antonio da Cunha, do Município da Lapa-Pr. A Diversidade está presente em 

todos os espaços em que pertencemos e, na forma como frequentemente aparece, demonstra o 

quanto é polêmico e enfrenta resistência no ambiente escolar. O tema escolhido reflete a 

necessidade de abordar entre os educandos as diversidades existentes nos bancos escolares. 

Através de debates, jogos, dinâmicas e produção textual serão desenvolvidas atividades para a 

conscientização do educando. Para que realmente se efetive este trabalho, é preciso identificar e 

enfrentar as dificuldades, promovendo a discussão e levantando possibilidades para o 

enfrentamento desta polêmica que gera desconforto no meio em que estamos inseridos.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DORLI PAULA SCHNEIDER FABRIN  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UMA EXPERIÊNCIA MEDIADORA NO CONSELHO DE CLASSE: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

Tema: O Pedagogo Frente a Dinâmica do Conselho de Classe: apontamentos para a avaliação 

emancipatória na escola pública 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Avaliação Processual; Democratização da Escola 

Resumo: O objetivo do texto é a reflexão sobre o conselho de classe a partir de uma experiência 

de organização, debate e implementação do mesmo no cotidiano escolar. Esta atividade faz parte 

da formação continuada PDE, a qual possibilita não apenas a vivência teórica, mas a prática das 

diferentes dimensões do ensino como planejamento, gestão e em particular a avaliação. Para 

organizar o texto, dois momentos são valorizados. No primeiro, abordaremos alguns elementos 

teóricos que nortearam a experiência de implementação do projeto na escola. No segundo, a 

discussão será embasada na experiência de discutir, organizar e estruturar um conselho de 

classe com a comunidade escolar. A importância dessa prática se justifica uma vez que é na 

escola que podemos perceber os limites e as perspectivas do conselho de classe, dinâmica ainda 

pouco valorizada como processo democratizador do ensino. 
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Professor PDE: DORLI PAULA SCHNEIDER FABRIN  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Pedagogo Frente a Dinâmica do Conselho de Classe: apontamentos para a avaliação 

emancipatória na escola pública 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Participativo; Democrático 

Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica visa atender uma das etapas do Projeto de 

Desenvolvimento da Educação – PDE 2013-2014 e possibilita discutir uma estrutura diferenciada 

para o Conselho de Classe, a qual permita uma avaliação emancipatória na escola pública.Tal 

estudo justifica-se uma vez que nas escolas públicas do Paraná percebe-se que este momento de 

reflexão acerca da avaliação não tem cumprido sua função processual, qualitativa e diagnóstica. 

Para atender esta reflexão, o Caderno Pedagógico foi elaborado em 7 unidades as quais atendem 

professores, alunos, pais e funcionários. 
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: DULCINEIA PINHEIRO DE OLIVEIRA  

Orientador: Evaldina Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Reflexões Sobre a Indisciplina Escolar 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico. 

Palavras-chave: : Indisciplina. Planejamento. Pedagogia Histórico-Crítica. 

Resumo: O estudo objetivou reunir subsídios para o planejamento das atividades de ensino e 

suas implicações no enfrentamento da indisciplina escolar. A pesquisa de tipo qualitativa teve 

como respaldo teórico a Pedagogia Histórico-Crítica. Para tanto, procedemos a uma coleta de 

determinantes da indisciplina, sua relação com a metodologia, com o conteúdo e os diversos 

aspectos da relação professor-aluno, para fins de análise pelos professores. Verificou-se, por 

meio de questionários a preferência dos alunos por determinada matéria, apontando a predileção 

dos estudantes pelas ciências humanas em detrimento das ciências exatas. A preferência 

demonstrada pelos alunos, por uma área do conhecimento, amplia a reflexão sobre a 

fragmentação na formação humana para a compreensão do mundo do trabalho. No âmbito das 

reflexões entre professores e gestores dos dados coletados concluiu-se que, a indisciplina escolar 

resulta do comportamento de todos os envolvidos na organização das atividades escolares. Há 

necessidade de um Projeto Político Pedagógico fundamentado em uma linha teórica com vistas 

ao desenvolvimento do aluno, seus interesses e a sua personalidade. Cabe aos educadores a 

elaboração de um planejamento fundamentado das aulas, a fim de torná-las mais interessantes e 

condizentes com a realidade, utilizando-se, sempre que necessário, das novas ferramentas 

tecnológicas.  
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Professor PDE: DULCINEIA PINHEIRO DE OLIVEIRA  

Orientador: Evaldina Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Reflexões sobre a Indisciplina Escolar e a Organização do Trabalho Pedagógico 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico. 

Palavras-chave: Indisciplina. Pedagogia Histórico-Crítica. Prática pedagógica. 

Resumo: O objetivo do caderno pedagógico é apresentar as implicações do planejamento da 

atividade do ensino e da atividade na disciplina dos estudantes do Ensino Médio. O material 

didático direciona-se a professores do Colégio Estadual Duque de Caxias - Ensino Médio e 

Normal, de Goioerê, PR. Fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica. A opção pela Pedagogia 

Histórico-Crítica deve-se ao planejamento da prática pedagógica como via do interesse dos 

alunos pelo estudo dos conteúdos curriculares. A operacionalização do projeto dar-se-á pela 

aplicação de questionários para coleta dos dados necessários para compreensão dos principais 

pontos relacionados à indisciplina e elaboração de uma estratégia de intervenção. A partir da 

tabulação e interpretação dos dados obtidos, foi elaborado material de apoio para os professores. 

O material didático constitui-se de um caderno pedagógico, com os subsídios necessários a uma 

abordagem dos conteúdos, de forma crítica e dinâmica. O mérito do trabalho será o envolvimento 

dos estudantes do Ensino Médio na atividade pedagógica.  
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: EDILENE APARECIDA SILVA  

Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A BUSCA PELO RESPEITO À DIVERSIDADE UTILIZANDO PRÁTICAS LÚDICAS NA 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Respeito 1. Diversidade 2. Práticas Lúdicas 3. Prevenção 4. Violência na escola 

5. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo a 

compreensão, o respeito e a valorização da diversidade a fim de prevenir a violência escolar. 

Observou-se um aumento do número de conflitos no período vespertino nas turmas de 6º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Franco, localizado no município de 

Mandirituba, onde os alunos não se respeitavam mutuamente. Buscamos discutir, a diversidade, o 

respeito e a sua valorização, desenvolvemos ações preventivas para diminuição da violência no 

ambiente escolar, para tanto propusemos práticas lúdicas que visaram contribuir na prevenção ou 

resolução dos conflitos que ocorriam na escola. Devido à boa receptividade e o interesse dos 

alunos nas atividades, concluímos que os jogos e brincadeiras trouxeram melhorias no 

relacionamento e na aprendizagem proporcionando assim, uma convivência social agradável e 

segura.  

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Professor PDE: EDILENE APARECIDA SILVA  

Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A BUSCA PELO RESPEITO À DIVERSIDADE UTILIZANDO PRÁTICAS LÚDICAS NA 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Respeito 1. Diversidade 2. Práticas Lúdicas 3. Prevenção 4. Violência na escola 

5. 

Resumo: O objetivo deste projeto é promover a compreensão, o respeito e a valorização da 

diversidade a fim de prevenir a violência escolar. Observou-se um aumento do número de 

conflitos no período vespertino nas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Joaquim de Oliveira Franco, localizado no município de Mandirituba, onde os alunos não 

respeitam-se mutuamente. Buscamos discutir, a diversidade, o respeito e a sua valorização, 

desenvolvendo ações preventivas para diminuição da violência no ambiente escolar, para tanto 

propõe-se práticas lúdicas que visam contribuir na prevenção ou resolução dos conflitos que 

ocorrem na escola, que é um espaço de promoção, entendimento e reflexão de atitudes em 

relação ao outro. Relacionar a escola, a violência e as práticas lúdicas, é desafiador, porém, é 

através da aprendizagem realizada por meio dos jogos e brincadeiras que objetivamos contribuir 

para a prevenção e resolução dos conflitos que ocorrem no ambiente escolar. Esperamos que as 

ações preventivas para diminuição da incidência da violência no ambiente escolar seja uma 

medida capaz de possibilitar o completo desenvolvimento e aprendizagem dos educandos e com 

isso consigamos criar um ambiente favorável a conscientização e reflexão dos alunos sobre as 

consequências que possam ter em suas vidas, proporcionando assim, uma convivência social 

agradável e segura.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: EDINEIA MARIA INOCENTE  

Orientador: maria cristina simeoni - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: SER PROFESSOR O que pensam alguns professores de um Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Prática Docente; Professor da EJA. 

Resumo: O contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui muitas especificidades e 

requer um quadro de profissionais preparados para atuar de forma integral aos interesses 

expostos no próprio modelo pedagógico. Para tanto um dos elementos para a boa prática docente 

é a ressignificação do sentido de ser professor. O objetivo principal foi identificar o sentido que 

alguns professores possuem da própria profissão, ressignificando assim suas práticas docentes 

na EJA. As questões norteadoras foram: Que representações os professores possuem da sua 

própria profissão? Como deve ser um professor na EJA? Qual é o perfil do aluno da EJA? A 
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pesquisa teve abordagem qualitativa com o procedimento metodológico do Falar, Ler e Registrar 

o Mundo (SIMEONI, 2009) em grupos de professores. Os registros foram analisados a partir da 

categoria Ser Professor na EJA. Os resultados apontaram que, para ser um bom professor na 

EJA é preciso ter sensibilidade e respeitar o conhecimento trazido pela história de vida de cada 

um dos alunos e trazer a pedagogia do afeto para suas práticas docentes. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: EDINEIA MARIA INOCENTE  

Orientador: maria cristina simeoni - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Reflexões: o que é ser professor na EJA? 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Prática Docente; Ser Professor. 

Resumo: O contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui muitas especificidades e 

requer um quadro de profissionais preparados para atuar de forma integral aos interesses 

expostos no próprio modelo pedagógico. Para tanto um dos elementos para a boa prática docente 

é a ressignificação do sentido de ser professor. É importante identificar o sentido que os 

professores possuem da própria profissão e a redefinição da sua prática docente na EJA. 

Algumas questões nortearam este estudo: Que representações os professores possuem da sua 

própria profissão? De que maneira essas representações vem orientando suas práticas? E 

principalmente, como promover ações, no sentido de levar a uma ressignificação da docência e, 

consequentemente, a transformação da prática docente? O processo de ensino e de 

aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos deve ser coerente como seu papel na 

socialização dos sujeitos. Assim, ser flexível é um dos elementos para a boa prática docente, 

entre outros saberes, como destaca Tardif (2002): os saberes da docência, da experiência, da 

Didática e curricular. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: EDNA DA SILVA PEREIRA VOLANTE  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação de jovens e adultos: espaço de aprendizagem, interação e apropriação de 

saberes 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação de Jovens e adultos; interação entre adolescentes e adultos; 

apropriação de saberes; aprendizagem significativa 

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos- EJA constitui-se em um grande desafio para aqueles 

que atuam nesta modalidade. Com a publicação da Instrução nº 032/2010 SUED/SEED que 

define a idade mínima de 15 anos completos para o ingresso no Ensino Fundamental, ofertado na 
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modalidade de Educação de Jovens e Adultos cresce o número de matrícula de adolescentes, 

surgindo a necessidade de novas estratégias de ação pedagógica que possibilitem a interação 

entre adolescentes e adultos com vivências diferenciadas, tornando a sala de aula um espaço de 

troca e apropriação de saberes, valorizando o conhecimento prévio dos educandos. Nesse 

sentido, o educador deve buscar cotidianamente inovações nos seus processos de ensino e de 

aprendizagem, apoiado nas novas tecnologias educacionais, tendo consciência que o currículo de 

EJA difere-se do Ensino Regular e, portanto, deve ser abordado integralmente e não de forma 

precarizada ou aligeirada. Desse modo, este projeto de intervenção pedagógica objetiva 

desenvolver estratégias pedagógicas que estimulem a integração entre alunos adultos e 

adolescentes no CEEBJA, a fim de que haja uma aprendizagem significativa. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: EDNA DA SILVA PEREIRA VOLANTE  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação de jovens e adultos: Interação e Aprendizagem 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; relacionamento professor /aluno; processo 

ensino-aprendizagem, contexto escolar. 

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos- EJA enquanto modalidade de ensino tem a sua 

especificidade e atende adolescentes, jovens e adultos que trazem conhecimentos prévios e que 

busca no ambiente escolar a aquisição de conhecimentos científicos. A experiência de vida dos 

adultos oportuniza a interação com os adolescentes e jovens tornando a sala de aula um espaço 

de troca e apropriação de saberes. Desse modo, este Caderno Pedagógico disponibiliza 

sugestões de atividades para serem trabalhadas com educadores e educandos a respeito do 

relacionamento entre professor e aluno e entre aluno e aluno, a fim de otimizar o processo ensino-

aprendizagem, tornando-o significativo para todos os envolvidos, buscando refletir e recriar as 

diferentes relações e processos de aprendizagem inerentes no contexto escolar,especialmentena 

EJA. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: EDNA MASSUE HOSSAKA  

Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O PEDAGOGO E A EDUCAÇÃO SEXUAL – UM LAÇO POSSÍVEL? 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Pedagogia, Diversidade, Educação Sexual 

Resumo: A temática Educação Sexual foi selecionada para compreender quais são os 

pressupostos teóricos que a orientam, quem é o profissional que trabalha esse tema dentro da 
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escola e com que finalidade é abordado o tema. Os estudos tiveram como referencial teórico 

fundamental os trabalhos de FIGUEIRÓ (2001; 2009, 2013), FURLANI (2008), LOURO (2000). O 

desenvolvimento do projeto se deu, inicialmente, através da análise das propostas educacionais 

para a Educação Sexual e da aplicação de um questionário para identificação das fragilidades em 

relação ao tema. Após, foram realizadas oficinas com o intuito de aprimorar os conceitos sobre 

sexualidade e adolescência e as questões sobre gênero, por meio da exploração dos dados 

apresentados na pesquisa e utilização de vídeos educativos. O público-alvo da implementação 

foram os profissionais da educação, que atuam no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz 

Cerávolo, de Apucarana. Concomitantemente, ocorreu o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), que 

se destinou aos professores e pedagogos da rede estadual de ensino. Os resultados, em ambas 

situações, demonstraram que o tema deve ser discutido amplamente no espaço escolar, com 

vistas à formação de uma comunidade cidadã e inclusiva. 
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Professor PDE: EDNA MASSUE HOSSAKA  

Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Título: O PEDAGOGO E A EDUCAÇÃO SEXUAL- Um Laço Possível? 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currícul 

Palavras-chave: Pedagogia; diversidade e Educação Sexual. 

Resumo: A temática Educação Sexual foi selecionada para compreender quais são os 

pressupostos teóricos que a orientam, quem é o profissional que trabalha esse tema dentro da 

escola e com que finalidade é trabalhado o tema. Os estudos tiveram como referencial teórico 

fundamental, os trabalhos desenvolvidos por FIGUEIRÓ (2001; 2009, 2013), FURLANI (2008), 

LOURO (2000). O desenvolvimento do trabalho se dará inicialmente através da análise das 

propostas educacionais para a Educação Sexual e aplicação de um questionário para 

identificação das fragilidades em relação ao tema. Após, serão realizadas oficinas com o intuito de 

aprimorar os conceitos sobre sexualidade e adolescência e as questões sobre gênero, por meio 

da exploração dos dados apresentados na pesquisa e serão utilizados vídeos educativos, jogos e 

dinâmicas que totalizarão 32 horas, sendo divididas em 08 (oito) encontros, sendo 16 horas 

presenciais e 16 horas para leituras complementares/tarefas. A estrutura do trabalho foi assim 

dividida: Tema I – Glossário de Conceito; Tema II – PCNs; Tema III – Aprofundamento de 

Problemas e Conceitos sobre Sexualidade na Adolescência e Formação de Profissionais em 

Educação Sexual e, Tema IV – A minha Escola e o Trabalho com Educação Sexual. O público-

alvo serão os profissionais da educação, que atuam no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz 

Cerávolo. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELAINE APARECIDA AZEVEDO DOS SANTOS  

Orientador: Rosangela Trabuco Malvestio da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Tecnologias da informação na escola: limites e possibilidades 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais: Tecnologias e prática educativa 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia da informação; Ação docente; Professor 

Resumo: Este artigo apresenta e discute a importância da utilização das mídias e dos recursos 

tecnológicos da informação na ação docente, como instrumento para a construção do 

conhecimento do aluno. Para tanto o objetivo deste artigo é descrever os avanços dos 

professores que participaram da capacitação realizada pela pesquisadora, destacando a 

utilização das tecnologias da informação como uma ferramenta que contribui para aprendizagem. 

A escola não está isolada do contexto social, e com o advento das novas tecnologias da 

informação, percebe-se a necessidade dos profissionais da educação conhecerem os novos 

recursos disponíveis, e assim, ampliar sua ação educativa. Sob esse enfoque, em um primeiro 

momento, o estudo concentra-se na tecnologia e seu contexto histórico. Na sequência, destaca 

alguns momentos da formação dos professores do Grupo de Trabalho em Rede, no que se refere 

ao entendimento de que precisam avançar nos conhecimentos sobre as tecnologias da 

informação, para que os utilizem em sala de aula de maneira a promover uma aprendizagem 

significativa. Ao final deste estudo compreende-se que após a capacitação, os educadores 

avançaram em suas concepções sobre a utilização das tecnologias da informação, porém, 

mesmo tendo muitas possibilidades de utilização desta, como um recurso na ação docente, estes 

ainda precisam repensar sua utilização no espaço escolar, discutindo suas possibilidades 

educativas. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Orientador: Rosangela Trabuco Malvestio da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Tecnologias da informação na escola: limites e possibilidades 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais: Tecnologias e prática educativa 

Palavras-chave: Educação e Tecnologia; Tecnologia da informação; Prática pedagógica; 

Resumo: Este estudo tem o objetivo de analisar a utilização das mídias e das tecnologias da 

informação na prática pedagógica, como um instrumento para a construção do conhecimento do 

aluno. A escolha deste tema ocorreu por perceber que a tecnologia da comunicação é de fato 

importante para o desenvolvimento da sociedade, a escola por estar inserida neste meio precisa 

conhecer esses recursos e sua utilização, contribuindo para a aprendizagem dos estudantes. 

Outro ponto de destaque são as tecnologias implantadas na escola pelo Governo do Estado do 
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Paraná. Com estas novidades, cabe a todos os profissionais da educação, conhecer os 

ambientes virtuais interagindo com o presencial, melhorando a comunicação entre professor e 

aluno, escola e pais ou responsáveis. A pesquisa originou um Caderno Pedagógico, que terá oito 

unidades, correspondendo aos encontros com professores e pedagogos do Colégio Bento 

Mossurunga de Umuarama. Os encontros terão uma metodologia diversificada com aulas 

expositivas, slides, dinâmicas, discussões e oficinas com atividades para ampliar o conhecimento 

com propósito de gerir as ferramentas do computador e dos ambientes virtuais com a internet. A 

teoria e a prática estão interligadas constantemente e com isso os encontros possibilitarão aos 

participantes enriquecer o conhecimento com os recursos tecnológicos, midiáticos e ambientes 

virtuais de aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELAINE CRISTINA CEZAR FUKUDA  

Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Escola de pais e a tríplice relação Escola - Família - Sociedade: Estratégias para a 

construção de um sujeito independente 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Família; Escola; Sociedade; Educação; Interação 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da relação escola-família-

sociedade, considerando os vários fatores implicados nessa analogia, como parte da pesquisa do 

Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE/2013. Neste artigo, ressalta-se a relevância de 

refletir o quanto a educação e os costumes transmitidos pela família, influenciam à conduta e o 

comportamento apresentado pelo indivíduo. A relação da família/escola/sociedade deve ser 

adjacente e indissociável. Não se pode pensar em educação sem essa sintonia. Na família é onde 

acontece o desenvolvimento das primeiras habilidades, os primeiros ensinamentos. Nesse sentido 

caberia a escola, por seus conteúdos, suas formas e sistemas de organização, introduzir 

progressivamente a criança no mundo adulto, sem contudo, assumir para si o papel da família. A 

implementação do projeto foi realizada sobre o pensamento dos benefícios que a participação dos 

pais traz a educação, pois que aumentando as informações que os pais possuem sobre educação, 

família e sobre o relacionamento pai/filho, consegue-se uma melhora considerável no papel dos 

como educadores. Embasada nesta afirmação, justifica-se a implementação dar-se com pais e 

comunidade, já que os encontros além de fazerem a ponte entre pais, comunidade, professores e 

sociedade, forneceria a oportunidade de discutirem-se as questões acerca da educação. Como 

resultado, observou-se que o envolvimento das famílias melhora o sentimento de ligação à 

comunidade, e, portanto se faz necessário tal momento de discussão e reflexão, uma vez que, 

como demonstrado através da revisão de literatura esses encontros seriam uma oportunidade 

para a família valorizar e aproximar-se da instituição escolar de modo livre. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELAINE CRISTINA CEZAR FUKUDA  

Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Escola de pais e a tríplice relação Escola - Família - Sociedade: Estratégias para a 

construção de um sujeito independente 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Família; Escola; Sociedade; Educação; Participação 

Resumo: O presente material tem a intenção de subsidiar discussões acerca da importância do 

relacionamento e cooperação entre família e escola para um efetivo desenvolvimento integral do 

educando. A tarefa de educar é difícil e nos últimos tempos têm se mostrado ainda mais árdua 

para a família e, consequentemente, para a escola. São elas, as duas principais instituições 

responsáveis pela educação da criança e do adolescente, por isso essa integração é necessária. 

Assim, é importante observar e destacar o trabalho de cooperação, que pode e deve acontecer 

entre escola e família, objetivando o sucesso do aluno, seu pleno desenvolvimento e preparo para 

o exercício da cidadania, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9394/96). Para a concepção desse sujeito completo, consciente, dinâmico, atuante 

participativo, conhecedor de seus direitos e de seus deveres, uma educação de qualidade só se 

faz quando todos os envolvidos no processo têm clareza de sua função, caminhando juntos, 

resolvendo seus conflitos e enfrentando as dificuldades. Não se tem com tal material, a pretensão 

de responder os condicionantes políticos, históricos, econômicos e sociais desta possível não 

participação da família na escola, mas queremos levantar questionamentos junto aos pais e a 

comunidade escolar, com o objetivo de reunir reflexões de alguns autores sobre os processos de 

construção desse indivíduo, onde o papel da família se mostra essencial, pois é ela que determina, 

desde cedo, as normas e os valores familiares, sociais e culturais que foram criadas e 

reformuladas no decorrer da formação da sociedade.  
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Professor PDE: ELIANA ZILIO  

Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: REGISTRAR É PRECISO PARA DESVELAR A PRÁTICA DOCENTE 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Livro Registro de Classe; Registro como Memória do fazer pedagógico; 

Desvelando a Prática Docente.  

Resumo: Este artigo foi produzido a partir do interesse pelo tema frente às dificuldades e 

embates que os professores e pedagogos enfrentam no cotidiano escolar, considerando que as 

informações contidas no Livro Registro de Classe e Fichas Individuais não possibilitam leitura 

reflexiva da prática docente, fazendo-se necessário um estudo mais aprofundado. O Projeto de 

Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de 
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Estado da Educação do Paraná-SEED, turma 2013, do Setor de Educação da Universidade 

Federal do Paraná foi desenvolvido visando compreender a importância e relevância dos registros 

realizados no âmbito escolar, analisando os registros, memória do fazer pedagógico, buscando 

compreender o fazer pedagógico dos docentes, o perfil das turmas traçados por seus registros, 

bem como, dimensionar as aproximações e distanciamentos do idealizado no Projeto Político 

Pedagógico da Escola, na Proposta Pedagógica Curricular, e no Plano de Trabalho Docente, e o 

que realmente de concreto foi desenvolvido no chão da sala de aula. Portanto, escrever sobre a 

memória da prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi tomada e planejada, o que se 

pretendia alcançar, permitindo o aprimoramento do trabalho e adequá-lo às necessidades dos 

educandos. Sem essa reflexão da memória, o professor corre o risco de estar sempre 

improvisando. Assim sendo, não tem a pretensão de se esgotar a discussão, contudo, esse 

trabalho é parte significativa desse caminhar como instrumento de apoio, reflexão e diálogo, 

buscando suscitar novas indagações e desconstruções no pensar e no fazer pedagógico, avanços 

na realização da profissão e na qualidade de ensino, começando pelo repensar do fazer nosso de 

cada dia. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELIANA ZILIO  

Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Registrar é preciso no desvelar a prática docente da EJA 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Livro Registro de Classe; Registro como Memória Pedagógica; Desvelando a 

Prática Docente na EJA. 

Resumo: O interesse por este tema surgiu a partir das dificuldades e embates que os professores 

e pedagogos enfrentam no cotidiano escolar, considerando que as informações contidas no Livro 

Registro de Classe e Fichas Individuais não possibilitam leitura reflexiva da prática docente, 

fazendo-se necessário um estudo mais aprofundado. É preciso analisar os registros como 

memória do fazer pedagógico, que pode subsidiar e levar a compreensão dos docentes em 

relação ao perfil das turmas traçados por seus registros, que atualmente pouco revelam, bem 

como, dimensionar as aproximações e distanciamentos do idealizado no Projeto Político 

Pedagógico da Escola, na Proposta Pedagógica Curricular, e no Plano de Trabalho Docente, e o 

que realmente de concreto é desenvolvido no chão da sala de aula de Jovens e Adultos. Portanto, 

escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi tomada e planejar o que 

pretende alcançar, permitindo aprimorar o trabalho e adequá-lo às necessidades dos alunos. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELIANE APARECIDA DA SILVA  

Orientador: ALINE ROBERTA TACON DAMBROS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GESTÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O PAPEL DO PROFESSOR 

PEDAGOGO PARA A PRÁTICA DOCENTE 

Tema: Papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Professor Pedagogo. 

Resumo: O presente artigo tem como eixos de articulação: a gestão escolar e a educação 

especial na perspectiva inclusiva. Mediante a ampliação vivenciada nos últimos anos sobre a 

temática da inclusão escolar destacamos o papel do professor pedagogo na articulação de uma 

prática pedagógica efetivamente igualitária e qualitativa para todos os alunos. O estudo proposto 

teve como público-alvo professores e pedagogos da rede pública de ensino do noroeste do 

Paraná e configurou-se, essencialmente, em três momentos: 1. Levantamento e estudo 

bibliográficos relativos ao tema; 2. Estudo coletivo envolvendo os doze participantes da pesquisa; 

3. Oficinas e construção de materiais didáticos e recursos adaptados. Propiciou-se aos 

participantes estudos de textos relacionados às políticas de educação inclusiva, ao papel do 

pedagogo no Paraná, ao papel da escola frente à educação inclusiva, também o embasamento 

teórico histórico-cultural e as vias de compensação. Leituras, debates e reflexões direcionaram os 

encontros e estudos. A implementação contou também com oficinas para construção de material 

didático como sugestão de recursos diferenciados para auxílio à prática pedagógica dos 

professores no trabalho com os alunos da educação especial. Para finalizar a pesquisa proposta 

definiu-se um momento de avaliação e contribuição para complementação da pesquisa, no qual 

os professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) puderam mediar e dialogar 

para a construção de um currículo flexível e real que assegure a educação inclusiva, igualitária, 

qualitativa, responsável e consciente a todos os educandos. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELIANE APARECIDA DA SILVA  

Orientador: ALINE ROBERTA TACON DAMBROS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: GESTÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O PAPEL DO PROFESSOR 

PEDAGOGO PARA A PRÁTICA DOCENTE  

Tema: Papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação Especial; Educação Inclusiva; Papel do Pedagogo. 

Resumo: O presente material é constituído de uma Unidade Didática para capacitação de 

professores e pedagogos, abordando temas relacionados à Educação Especial. Destacando a 

importância do papel do professor pedagogo na articulação da prática pedagógica. Será 
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propiciado aos participantes, estudos de textos relacionados às Políticas da educação inclusiva; 

Papel do pedagogo no Paraná; Papel da escola frente a educação inclusiva; Teoria Histórico – 

Cultural e as vias de compensação. O estudo desses referenciais tem como objetivo capacitar 

teoricamente os professores e pedagogos que atendem alunos com NEE. Em um segundo 

momento será exibido o filme “Meu nome é rádio”, articulando o enredo do filme com a realidade 

desses alunos, possibilitando aos participantes uma análise e reflexão sobre Inclusão. Esta 

Unidade também contará com oficinas para construção de materiais didáticos diferenciados e que 

poderão auxiliar a prática pedagógica dos professores no trabalho com os alunos da Educação 

Especial. 
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Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE FRENTE A ARTICULAÇÃO 

COM A DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Planejamento. Plano de Trabalho Docente. Diversidade Étnico-Cultural. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as discussões e reflexões sobre “A 

Importância do Plano de Trabalho Docente Frente à Articulação com a Diversidade Étnico-Cultural 

na Educação Básica”. É parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, 

ofertado aos profissionais da educação do Estado do Paraná ligados ao magistério público. Foi 

desenvolvido com a finalidade de dialogar com Professores e Pedagogos. Para uma melhor 

compreensão do tema foi proporcionado momentos de leitura e reflexão de produções científicas 

sobre a Função Social da Escola, Organização do Trabalho Pedagógico e Diversidade Étnico-

Cultural presente nas Diretrizes Curriculares Estaduais a fim de orientar os professores na 

elaboração do Plano de Trabalho Docente, de forma que os assuntos relacionados à Diversidade 

Étnico-Cultural estejam inseridos dentro de uma proposta contextualizada, histórica e social. A 

reflexão sobre a prática aliada ao estudo proporcionou um novo olhar sobre o momento do ato de 

planejar dos docentes e nos pedagogos em orientar essa atividade. O trabalho encaminhou-se a 

luz da pedagogia Histórico-Crítica de Saviani e outros autores. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, utilizando-se de observações, diálogos com outros 

educadores e do estudo literário relacionado ao tema. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELIANE GARCIA  

Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE FRENTE A ARTICULAÇÃO 

COM A DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Palavras-chave: Planejamento; Plano de Trabalho Docente; Diversidade Étnico-Cultural 

Resumo: O Presente Material Didático, no formato de Caderno Pedagógico é destinado aos 

professores e pedagogos do Ensino Médio, o qual consta do desenvolvimento de um trabalho 

sobre A Importância do Plano de Trabalho Docente frente à articulação com a Diversidade Étnico-

Cultural na Educação Básica, tem objetivo de proporcionar, momentos de leitura e reflexão de 

produções científicas sobre a Função Social da Escola, Organização do Trabalho Pedagógico e 

Diversidade Étnico-Cultural presente nas Diretrizes Curriculares Estaduais a fim de orientar os 

professores na elaboração do Plano de Trabalho Docente, de forma que os assuntos relacionados 

à Diversidade Étnico-Cultural estejam inseridos dentro de uma proposta contextualizada, histórica 

e social. O método de abordagem será da pedagogia histórico-crítica em Saviani e a didática de 

Gasparin. A pretensão é que os envolvidos se conscientizem da importância de se planejar para 

se ter um melhor Ensino e principalmente que aconteça a Aprendizagem. Neste sentido, se 

destaca que os conhecimentos científicos necessitam ser compreendidos dentro das novas 

condições de produção da vida humana, respondendo, quer de forma teórica, quer de forma 

prática aos novos desafios propostos na atualidade. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Linguagem Fílmica: Uma Proposta de Reflexão sobre o Bullying 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Bullying; linguagem fílmica; ensino e aprendizagem. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado da intervenção pedagógica “Linguagem Fílmica: uma 

proposta de reflexão sobre o bullying”, elaborado com base nas leituras realizadas no Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE). O problema constituiu-se em como proporcionar um 

conhecimento sistemático sobre o bullying aos/às alunos/as dos 8º anos do Ensino Fundamental 

para que eles/as tentem evitar essa violência dentro da escola. Teve como objetivo propiciar 

reflexões e análises sobre a prática do bullying por meio da linguagem fílmica com os/as 

alunos/as do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Senador Moraes de Barros, do município 

de Jussara-Pr. Desta forma utilizou-se uma metodologia baseada na Didática da Pedagogia 

Histórico-Crítica proposta por Gasparin (2012), na qual os/as alunos/as tiveram a oportunidade de 
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discutir e compreender o bullying através de análises de filmes e textos teóricos. O bullying é um 

fenômeno caracterizado por atitudes agressivas, sejam elas verbais ou físicas, que acontecem de 

forma repetitiva. Esta prática ocorre com mais frequência nos ambientes escolares, por isso é 

necessário investigar essas práticas de bullying, como possibilidade de amenizar esse problema 

dentro da escola. 
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Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Linguagem Fílmica: Uma Proposta de Reflexão sobre a Prática do Bullying 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Bullying; linguagem fílmica; ensino e aprendizagem. 

Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica foi elaborado com base nos estudos realizados 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) na temática: Pedagogia e Tecnologias 

Educacionais. O objetivo desta proposta de intervenção pedagógica é propiciar reflexões e 

análises sobre a prática do bullying por meio da linguagem fílmica com os(as) alunos(as) do 

Ensino Fundamental. O bullying é um fenômeno que se configura em atitudes agressivas, sejam 

elas verbais ou físicas, que acontecem de forma repetitiva. Esta prática passou a ocorrer com 

muita frequência nos ambientes escolares, desta forma, faz-se necessário proporcionar um 

conhecimento sistemático sobre o bullying aos(às) alunos(as), como possibilidade de amenizar 

essa situação dentro da escola. Com base no levantamento bibliográfico serão exibidos os filmes 

selecionados que tratam do tema, a fim de problematizar e analisar suas narrativas com os(as) 

alunos(as) participantes do projeto de intervenção na escola. As discussões destas narrativas 

fílmicas têm por finalidade evidenciar o conceito e as consequências desta prática, buscando 

debater as formas de combate das práticas do bullying no espaço escolar. Os filmes suscitam 

debates ao entrar em contado com as situações que faz refletir e observar por meio do diálogo 

que despertam para outras maneiras de pensar e agir sem violência. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Relações de Gênero e Suas Implicações no Ambiente 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: : Relações de Gênero; Escola; Estereótipos; Preconceitos; Discriminação 

Resumo: O tema deste artigo é a problematização das relações de gênero na Escola. Para total 

elucidação das questões pertinentes ao tema escolhido, foi necessária uma investigação teórica 

embasada em autores que abordam temas conceituais referentes a gênero e sexualidade, como 
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os estudos de Michel Foucault, Judith Butler e Pierre Bourdieu. Juntamente a esta discussão 

foram abordados outros aportes teóricos que enfocam as questões de gênero e educação como: 

Guacira Lopes Louro, Daniela Auad, Montserrat Moreno e Cláudia Ribeiro. Os estudos em relação 

a estas questões permite aprender a complexidade das relações de gênero que permeiam o 

cotidiano escolar, especialmente, do Colégio Estadual Humberto Castelo Branco. A 

contextualização em torno das desigualdades e preconceitos de gênero vigentes propiciou uma 

proposta de intervenção pedagógica visando o corpo docente, que englobou momentos de 

formação presencial em forma de 4 oficinas, a elaboração e a implementação de material 

didático-pedagógico na escola. Focalizando os estereótipos masculinos e femininos que circulam 

em sociedade e são reproduzidos nas escolas, buscou problematizar as práticas sexistas e de 

exclusão que utilizam como referencial argumentos biológicos e essencialistas. O intuito foi 

propiciar uma reflexão em torno das visões e atitudes dos/das docentes quanto a questões de 

gênero, buscando potencializar o papel de professoras e professores como mediadores de 

conflitos, de modo a combater preconceitos e discriminações presentes no ambiente escolar a 

partir de um discurso e de uma prática emancipadora e democrática no que refere ao gênero.  
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Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Relações de Gênero e Suas Implicações no Ambiente Escolar 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: RELAÇÕES DE GÊNERO; ESCOLA; ESTEREÓTIPOS; PRECONCEITOS; 

DESIGUALDADES. 

Resumo: Este material didático, elaborado na forma de Unidade Didática, procurou discutir a 

atitude do corpo docente potencializando-o a tornar-se um mediador de conflitos, se orientado 

para um pensamento emancipador e democrático no que refere as relações de gênero. A escola 

tem o papel fundamental na construção da identidade desses jovens e dessas jovens que a 

frequentam. Mas, para haver uma prática educativa voltada para a superação de atitudes 

preconceituosas e combater qualquer forma de discriminação, precisa perceber que o trabalho de 

educar adolescentes e jovens tem uma dimensão que vai além dos conteúdos formais. Este 

caderno contém uma diversidade de textos, focalizando os estereótipos masculinos e femininos 

que circulam em sociedade e são reproduzidos nas escolas, a violência utilizada contra a mulher 

e o mercado de trabalho feminino. Estes textos nos servirão de subsídios para oficinas de estudos, 

através de uma revisão de teorias construídas por estudiosos sobre o assunto, analisando as 

representações sociais que tem como referencial o masculino, baseado em argumentos 

biológicos e culturais.  
 

 

 

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


Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELISABETH GUNTZEL  

Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: BLOG: FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO  

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: tecnologias da educação; pedagogia; blog. 

Resumo: Este artigo apresenta a experiência de trabalho e pesquisa na criação de um blog para 

estabelecer a comunicação permanente entre os professores e pedagogos, visando maior 

interação e promoção do diálogo entre estes. Reforçamos os benefícios do uso do blog como 

recurso de comunicação, verificando as possibilidades desta ferramenta no cotidiano da 

organização do trabalho pedagógico no Colégio Estadual Visconde de Guarapuava. Dentro deste 

contexto, procuramos Identificar as dificuldades de atuação do pedagogo na escola, fazendo uma 

relação com a sua função conforme documentos norteadores e sua formação. Diante disso, 

buscamos analisar as tarefas do cotidiano do pedagogo relacionando com as funções descritas 

nos editais de concurso, formação e leituras sobre o tema, verificando a possibilidade do uso das 

tecnologias nos afazeres diários, principalmente na comunicação com os professores. Utilizamos 

como instrumento de pesquisa, uma entrevista com os pedagogos deste estabelecimento de 

ensino, a observação do trabalho realizado pelo pedagogo no decorrer do dia, e a criação, 

implementação e acompanhamento de Blog. Como resultados identificamos que o pedagogo 

ainda atua de forma muito abrangente no contexto escolar, encontra dificuldades no desempenho 

de sua função pela rotina exaustiva, dificultando a efetivação da real função no apoio a docência. 

A utilização do blog como ferramenta de trabalho, possibilita comunicação rápida e de amplo 

alcance do pedagogo com o professor e mostrou-se efetivo e compatível com a rotina escolar, 

dependendo de estrutura tecnológica adequada para implementação. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: BLOG: FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Pedagogo; comunicação; blog. 

Resumo: A presente proposta de estudo, pesquisa e intervenção no contexto escolar, 

compreenderá entrevista com os pedagogos sobre sua prática diária na escola; observação do 

trabalho do pedagogo no contexto da escola; implantação e acompanhamento de um blog para 

comunicação entre pedagogos e professores, partindo do pressuposto de que a utilização deste 

recurso midiático no cotidiano do trabalho do pedagogo, auxiliará na comunicação permanente 
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entre os professores e pedagogos, permitindo uma melhor atuação do pedagogo em relação ao 

suporte pedagógico à docência. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELISANGELA FABIANA SPLENDOR  

Orientador: MARILIA ANDRADE TORALES CAMPOS - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Evasão Escolar, quais os motivos no Ensino Medio? 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Evasão Escolar; Projeto; Produção Didática; GTR; Implementação 

Resumo: Neste Artigo Científico apresento como desenvolvi meu Projeto de Intervenção 

pedagógica na Escola: Evasão Escolar no Ensino Médio noturno, a evasão escolar é estudada 

como um problema pré-existente na comunidade em que foi realizada a pesquisa e a intervenção. 

O objetivo é identificar os motivos que levam os alunos do Ensino Médio Noturno, do Colégio Est. 

Profª Rosilda de Souza Oliveira a se evadirem, além de diagnosticar, entender e buscar possíveis 

soluções para diminuir estes índices. Que a Produção Didática Pedagógica: Evasão Escolar: o 

motivar, a família e a importância do Ensino Médio, foi elaborada para ser usada como apoio 

pelos professores e alunos do Ensino Médio noturno, além de auxiliar na solução dos problemas 

identificados e diminuir a evasão escolar no Colégio em que foram desenvolvidas as atividades de 

estudo e pesquisa. Explico como montei e trabalhei meu GTR (Grupo de Trabalho em Rede). 

Detalho ainda como encaminhei a Implementação do projeto no Colégio Est. Profª Rosilda de 

Souza Oliveira –EFM, além de apresentar os dados finais dos questionários de coleta de dados 

sobre o tema. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELISANGELA FABIANA SPLENDOR  

Orientador: MARILIA ANDRADE TORALES CAMPOS - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Evasão Escolar: o motivar, a família e a importância do Ensino Médio 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Evasão escolar; motivação; família; ensino médio 

Resumo: A produção didática “Evasão Escolar: o motivar, a família e a importância do Ensino 

Médio”, foi elaborada sobre a forma de Caderno Temático, para ser usada como apoio pelos 

professores e alunos do Ensino Médio noturno. Assim, este material pretende auxiliar na solução 

dos problemas identificados e diminuir a evasão escolar no Colégio em que foram desenvolvidas 

as atividades de estudo e pesquisa. O presente foi desenvolvido em quatro tópicos: (1) Os 

fundamentos teóricos da Evasão Escolar; (2) A motivação; (3) A família; (4) A importância do 

Ensino Médio. Esta produção tomou como base um estudo teórico sobre a temática e uma análise 

da realidade escolar. Considerando estes elementos, o texto visa contribuir de forma 
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complementar nas atividades propostas no Projeto de Intervenção Pedagógica da Escola, e que 

será implementado no transcorrer do primeiro semestre de 2014.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELIZABETH SANT'ANNA MODROW 

Orientador: Marcia Silva - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A ESCOLA E O USO DAS TIC: limites e possibilidades 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: TIC. Prática Pedagógica. Formação do Professor. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de pesquisa realizada no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) com a finalidade de compreender e analisar os possíveis 

obstáculos encontrados por professores do Ensino Fundamental que atuam em escola pública na 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC no processo ensino-

aprendizagem. Sabemos que as TIC aliadas à educação podem acrescentar valores, visando 

uma aprendizagem significativa dos alunos, porém, mesmo com este potencial, existem inúmeras 

barreiras que impedem ou dificultam sua utilização pelos professores nas escolas públicas. Para 

isso, foi empregada a metodologia de pesquisa exploratória (GIL, 2010) como forma de 

aprofundar a compreensão da problemática em tela. Buscou-se na literatura estudos teóricos que 

apresentassem um breve histórico da inclusão das diferentes tecnologias na educação brasileira e 

a forma como ela é utilizada nos dias atuais. Visando complementar as informações obtidas 

inicialmente, foram realizadas atividades teóricas, práticas e entrevistas com professores para 

coletar dados referentes aos seus anseios e dificuldades no âmbito da sua formação inicial e 

continuada para utilizar as TIC nas aulas. Após as análises, constatou-se que não basta colocar 

equipamentos tecnológicos nas escolas e oferecer cursos mostrando como utilizá-los, é preciso 

muito mais que isso. O professor precisa estar envolvido pela tecnologia, acreditar na eficácia do 

seu uso, estar seguro, conhecer suas especificidades visando identificar em que momento e como 

as TIC poderão auxiliá-lo em sua prática pedagógica.  
 

 

DISCIPLINA / ÁREA: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELIZABETH SANT'ANNA MODROW 

Orientador:  Marcia Silva   -   IES:  UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título:  A ESCOLA E O USO DAS TIC: limites e possibilidades 

Tema:  Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: TIC. Prática Pedagógica. Formação do Professor. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de pesquisa realizada no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) com a finalidade de compreender e analisar os possíveis 

obstáculos encontrados por professores do Ensino Fundamental que atuam em escola pública na 
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utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC no processo ensino-

aprendizagem. Sabemos que as TIC aliadas à educação podem acrescentar valores, visando 

uma aprendizagem significativa dos alunos, porém, mesmo com este potencial, existem inúmeras 

barreiras que impedem ou dificultam sua utilização pelos professores nas escolas públicas. Para 

isso, foi empregada a metodologia de pesquisa exploratória (GIL, 2010) como forma de 

aprofundar a compreensão da problemática em tela. Buscou-se na literatura estudos teóricos que 

apresentassem um breve histórico da inclusão das diferentes tecnologias na educação brasileira e 

a forma como ela é utilizada nos dias atuais. Visando complementar as informações obtidas 

inicialmente, foram realizadas atividades teóricas, práticas e entrevistas com professores para 

coletar dados referentes aos seus anseios e dificuldades no âmbito da sua formação inicial e 

continuada para utilizar as TIC nas aulas. Após as análises, constatou-se que não basta colocar 

equipamentos tecnológicos nas escolas e oferecer cursos mostrando como utilizá-los, é preciso 

muito mais que isso. O professor precisa estar envolvido pela tecnologia, acreditar na eficácia do 

seu uso, estar seguro, conhecer suas especificidades visando identificar em que momento e como 

as TIC poderão auxiliá-lo em sua prática pedagógica. 

 

 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELZA APARECIDA GIACOMITI  

Orientador: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: REFLEXÕES E ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS PARA A PREVENÇAO DA VIOLÊNCIA 

ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Violência Escolar. Reflexões. Prevenção. Alternativas Pedagógicas 

Resumo: Este artigo consiste no relato de experiência vivenciada no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo objetivo foi o de pesquisar os fatores determinantes 

para as relações da violência escolar, especialmente, no ensino fundamental, nas turmas dos 

nonos anos. A intervenção pedagógica foi realizada em um Colégio no Município de Campina 

Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, entre os meses de fevereiro a 

julho de 2014, analisando como a violência tem se expressado nessas turmas, como é a 

participação dos discentes nas atividades da comunidade onde vivem e como as situações de 

violência na escola se relacionam ao comportamento dos educandos; identificando a faixa etária 

que compõe o nono ano e o percentual de estudantes que trabalham; levantando dados sobre 

situações de violência no entorno da escola e sobre o nível de escolaridade dos pais; propondo 

ações educativas por meio de oficinas, no combate à violência escolar. Os sujeitos da pesquisa 

foram alunos com ocorrências relacionadas a violência escolar, professores e equipe pedagógica. 

Aplicando as atividades elaboradas no material de Produção Didático-Pedagógico proferido 

anteriormente,o que possibilita contribuições relevantes, conhecendo que há realidades distintas 

entre as escolas, não se pode deixar de observar que há urgência em propiciar discussões e 

metas com o objetivo de tomar decisões coletivas, aprofundar os questionamentos a respeito da 

violência escolar, bem como proporcionar ferramentas teóricas e metodológicas para promover a 

conscientização dos educandos, na construção das relações humanas voltadas a cordialidade, 

hábitos amigáveis, de aceitação do outro, do respeito mútuo e da cultura da paz.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ELZA APARECIDA GIACOMITI  

Orientador: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: REFLEXÕES E ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

ESCOLAR 

Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

Palavras-chave: VIOLÊNCIA ESCOLAR; CULTURA DA PAZ;ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. 

Resumo: A Escola, enquanto instituição social apresenta reflexos da violência presente na 

sociedade e decorre aparentemente de inúmeros fatores, tais como: baixa autoestima, condições 

sócio econômicas da população, trabalho infantil, famílias chamadas desestruturadas, baixos 

índices de empregabilidade dos pais, exclusão social, baixa escolaridade das famílias, 

desinteresse dos pais no desenvolvimento escolar dos jovens e pouca valorização da escola. 

Estes reflexos no âmbito das relações escolares afetam o clima escolar e interferem na qualidade 

do ensino, no rendimento dos alunos e no trabalho dos professores, dificultando e às vezes 

impossibilitando o processo de ensino e aprendizagem. Tais decorrências parecem ser frutos do 

imediatismo da sociedade contemporânea tendo seu conceito de indústria cultural abordado pela 

teoria crítica da sociedade. Esta Unidade Didática apresenta um estudo reflexivo a respeito da 

temática violência escolar, as formas de manifestação no cotidiano escolar, o envolvimento dos 

professores, alunos e sociedade, buscando embasar teoricamente o conceito de violência, por 

meio de diferentes autores, sugerindo diversas atividades práticas como alternativas pedagógicas 

que levem a reflexão e prevenção da violência no ambiente escolar e fora dele. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FAUSTINA BIERNASKI  

Orientador: Ricardo Antunes de Sa - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Fortalecimento do Conselho Escolar na construção de uma Gestão Democrática e 

Participativa.  

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Conselho Escola; Gestão Escolar; Democracia; Participação. 

Resumo: Este texto vem trazer uma reflexão sobre o Fortalecimento do Conselho Escolar, a sua 

problemática, os seus anseios, a sua função social e a contribuição na Gestão Democrática tanto 

na parte administrativa quanto na pedagógica. Este artigo é o resultado de uma pesquisa de 

intervenção pedagógica, Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná-

PDE/PR, no ano de 2014 na Escola Estadual Santa Terezinha- Ensino Fundamental, vinculado a 

Universidade Federal do Paraná. A investigação foi pautada pelos princípios dos métodos da 

pesquisa-ação e da integração, onde através das dinâmicas, vídeos, textos, buscou-se 
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desenvolver por meio das relações entre os membros, alcançar um maior conhecimento das 

atribuições dos conselheiros que se encontram no Estatuto do Conselho Escolar e das leis que 

regem este órgão, principalmente o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar, levando 

assim a uma participação consciente da sua responsabilidade, do comprometimento junto a 

comunidade escolar e o seu engajamento na práxis da educação na sua escola. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FAUSTINA BIERNASKI  

Orientador: Ricardo Antunes de Sa - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONSELHO ESCOLAR E GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA RELAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

DA CIDADANIA A SER FORTALECIDA NA ESCOLA. 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Conselho Escolar; Gestão Democrática; Cidadania. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo fortalecer o Conselho Escolar do ponto de vista 

teórico e prático quanto ao seu papel decisivo no processo de democratização da educação e da 

escola, congregando a participação dos diversos segmentos representativos da comunidade 

escolar. O Conselho Escolar junto à gestão discute e acompanha o desenvolvimento e a 

implantação do projeto político pedagógico da escola, bem como, todas as ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras da escola. Para que se efetive tal ação, faz-se necessário que os 

membros conselheiros conheçam a complexidade das relações que os afetam, as leis e os 

documentos que regem as atribuições que lhes cabe na prática da escola. O presente projeto 

pretende desenvolver estudos e uma profunda reflexão sobre o papel do Conselho e dos 

Conselheiros com vistas a uma produção e ação coletiva de construção de uma gestão, eficiente, 

democrática, participativa e solidária. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA  

Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DIVERSIDADE CULTURAL: A LEI 11.645/2008 – O ENSINO DA CULTURA AFRO – 

BRASILEIRA E AFRICANA NA ESCOLA. 

Tema: PEDAGOGIA E DIVERSIDADE 

Palavras-chave: Cultura Africana e Afro-brasileira; Diversidade; Ensino  

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar os conteúdos dos Cadernos Temáticos que 

abordam o ensino de Cultura Afro-brasileira e Africana, e que foram enviados para as escolas 

pelo governo do Estado do Paraná, e que se tornaram obrigatórios no currículo escolar através da 

Lei nº 11.645 de 10/03/2008. Para detalhar mais, pretende também verificar como os Cadernos 
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Temáticos abordam as Relações Étnico-Raciais, História, Cultura Africana e Afro-brasileira, bem 

como analisar o contexto histórico em que a Lei nº 11.645/2008 foi promulgada. A abordagem 

teórica dar-se-á pela linha dos Estudos Culturais, que podem fundamentar as ações educativas 

comprometidas com a construção de uma escola democrática fundada na convivência entre 

identidades culturais e sociais múltiplas: Althusser (1980), Costa (2002), Hall (2003), Matterlat 

(1997), Praxedes (2003), Souza (2004) e Turner (1990). Considerando que a educação sofre 

mudanças e que as perspectivas no âmbito educacional também vêm sofrendo transformações, 

aponta-se a necessidade de propor aos futuros discentes do curso de Formação de Docentes a 

inclusão de práticas inovadoras em suas metodologias que eliminem o preconceito racial dentro 

do contexto escolar.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA  

Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: DIVERSIDADE CULTURAL: A LEI 11.645/2008 – O ENSINO DA CULTURA AFRO – 

BRASILEIRA E AFRICANA NA ESCOLA. 

Tema: PEDAGOGIA E DIVERSIDADE 

Palavras-chave: Formação de Professores. Lei 11.645/2008. Diversidade.  

Resumo: O presente projeto tem por objetivo, analisar os conteúdos dos cadernos temáticos que 

abordam o ensino de Cultura Afro-brasileira e Africana, enviadas para as escolas pelo governo do 

Estado, que se tornam obrigatórios no currículo escolar através da Lei nº 11.645 de 10/03/2008. 

Verificar os Cadernos temáticos que abordam as Relações Étnico-Raciais, História, Cultura 

Africana e Afro-brasileira. Analisar o contexto histórico em que a Lei 11.645/2008 foi promulgada. 

Propor aos futuros discentes do curso de Formação Docentes, que inclua na sua metodologia 

práticas que eliminem o preconceito racial dentro do contexto. Algumas questões se fazem 

presentes nesse processo de pesquisa. Por que é importante trabalhar na escola com a 

diversidade dentro da Cultura Afro-brasileira e Africana? Por que alguns, livros que fazem parte 

do currículo escolar ainda omitem informações sobre a presença e participação dos negros na 

história do Brasil? O método de abordagem teórica dar-se-á pela linha dos estudos culturais. O 

método de procedimento será por meio da pesquisa interventiva relacionada ao Curso de 

Formação de Docentes. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FRANCISCA VANIA FURTADO ALENCAR  

Orientador: Maria Lidia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Software JClic: instrumento de mediação das ações dos professores e pedagogos no 

cotidiano escolar 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Processos de ensino e de aprendizagem; Dificuldades de Aprendizagem; 

Educação Básica 

Resumo: O assunto escolhido, “Software JClic” como instrumento articulador no processo de 

mediação das ações dos professores e pedagogos no cotidiano escolar em especial alunos de 

Sala de Recursos Multifuncional”, justifica-se em virtude da necessidade de maior 

aprofundamento, por parte dos professores, no que tange às alternativas pedagógicas específicas 

que atendam aos alunos inseridos nessas salas, bem como à necessidade de recursos que 

facilitem o acompanhamento mais direto da equipe pedagógica, na mediação entre professor e 

aluno. O projeto envolveu um Grupo de Estudo com 40 horas de duração, divididas em 10 

encontros nos quais foram abordados assuntos referentes à Educação Especial e aos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. Paralelamente, o mesmo curso foi desenvolvido 

virtualmente para 17 professores da rede pública não participantes do PDE. Vários professores 

passaram a utilizar esse recurso no desenvolvimento de suas atividades e constataram a 

viabilidade de seu auxílio nos processos de ensino e de aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FRANCISCA VANIA FURTADO ALENCAR  

Orientador: Maria Lidia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Software Jclic como elemento articulador no processo de mediação das ações dos 

professores e pedagogos no cotidiano escolar, em especial alunos de Sala de Recursos 

Multifuncional. 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Processos de ensino e de aprendizagem; Sala de Recursos Multifuncional; 

Software. 

Resumo: O assunto escolhido “Software JClic” como elemento articulador no processo de 

mediação das ações dos professores e pedagogos no cotidiano escolar em especial alunos de 

Sala de Recursos Multifuncional”. Justifica-se em virtude da necessidade de maior 

aprofundamento, por parte dos professores, no que tange à alternativas pedagógicas específicas 

que atendam ao aluno inserido nessas salas, bem como a necessidade de recursos que facilitem 

o acompanhamento mais direto da equipe pedagógica, na mediação entre professor e aluno. Será 

organizado por meio de grupo de estudos, nos quais serão abordados outros assuntos 

recorrentes à educação especial e aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FULVIA CHRISTIAN DE PAULA PEREIRA  

Orientador: Euclides Delbone - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AS CONSEQUENCIAS DA AVALIAÇÃO EM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: da 

Sujeição à Emancipação 

Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 

Palavras-chave: Avaliação;Consequências;Sujeição;Emancipação;Histórico-Crítica. 

Resumo: Este artigo descreve atividades e impressões efetuadas ao longo do Curso PDE 

2013/2014. A pesquisa foi direcionada para discussão das práticas avaliativas realizadas no 

interior das escolas de educação básica onde nota-se a angústia e insatisfação presentes nos 

momentos onde há indicação de atividades avaliativas e até mesmo educadores demonstram 

sintomas de tensão e insegurança quando expostos a tais processos. Esta percepção despertou 

interesse a analisar e refletir sobre tal processo posto na realidade. A metodologia para realização 

deste intento foi a revisão bibliográfica e a realização de um curso de extensão em parceria com a 

UNESPAR-Campo Mourão junto a um grupo de professores e gestores do Município de Barbosa 

Ferraz –PR e do Colégio Estadual de Corumbataí do Sul – Município de Corumbataí do Sul- PR. 

Foram efetuados encontros com objetivo de analisar as consequências da prática avaliativa em 

alunos da educação básica: quando e como a humanidade tem utilizado a AVALIAÇÃO em seus 

mais diversos aspectos e as CONSEQUÊNCIAS que esta prática pode trazer aos envolvidos: 

desde a SUJEIÇÃO para manutenção da ordem posta até a EMANCIPAÇÃO quando favorece a 

formação, a participação e a democratização do saber utilizando-se de CRITÉRIOS coerentes. 

Buscou-se, à luz dos teóricos da LINHA HISTÓRICO-CULTURAL, da Pedagogia Histórico-Crítica 

e de sua respectiva Didática, entender um pouco mais sobre tais angústias e o uso da Teoria da 

Mediação Dialética como forma de trabalho possível e positivo dentro do contexto que estamos 

vivenciando na busca de melhores PERSPECTIVAS para a Prática Avaliativa. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: FULVIA CHRISTIAN DE PAULA PEREIRA  

Orientador: Euclides Delbone - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: AS CONSEQUENCIAS DA AVALIAÇÃO EM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: da 

Sujeição à Emancipação 

Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 

Palavras-chave: Avaliação; Consequências; Sujeição; Critérios; Emancipação 

Resumo: A Proposta desta Produção Didático -Pedagógica é analisar com professores e alunos 

da Rede Estadual, consequências da prática avaliativa em alunos da educação básica: quando e 

como a humanidade tem utilizado a avaliação em seus mais diversos aspectos; as consequências 

físicas e psicológicas que esta prática pode trazer aos envolvidos: desde a sujeição para 

manutenção da ordem posta até a emancipação quando favorece a formação, a participação e a 
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democratização do saber utilizando-se de critérios coerentes. Buscar-se-á, à luz dos teóricos da 

Linha Histórico Cultural, entender um pouco mais sobre tais angústias; analisando onde e como 

este “medo” é gerado, buscando avançar no sentido de transpô-lo à medida que se entende as 

possíveis origens e então estabelecer melhores critérios e/ ou perspectivas para a Prática 

Avaliativa. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: GENI BONATTO ZAMPOLI  

Orientador: Maria Rita Sefrian de Souza Peinado - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: FAMÍLIA NA ESCOLA 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Família; Educação Escolar; Participação 

Resumo: Este artigo trata sobre a participação da família na educação escolar dos filhos, tema 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional. Para tanto, estabeleceu-se como 

objetivo analisar algumas situações que interferem na integração família e escola. Por meio de 

pesquisa bibliográfica percebe-se na história mudanças na organização familiar. Por meio de 

questionários levantou-se dados que revelam a necessidade de maiores reflexões a respeito da 

participação dos pais junto a vida escolar de seus filhos. A proposta desenvolvida constitui uma 

ação no sentido de educar para uma convivência mais humana e para o desenvolvimento da 

cidadania, tanto dos pais pela participação na gestão democrática escolar, quanto dos educandos; 

de compreender a organização da família em diferentes períodos e nas diferentes sociedades e 

de entender o papel da família e da escola no desempenho escolar do aluno, buscando a 

qualidade de ensino e reconhecendo os limites de cada parte. Foram realizadas diversas 

atividades como: palestras, depoimentos, filme, levando a conscientização de pais, alunos e 

professores, sobre a importância da participação e colaboração de todos, com o intuito de 

fomentar a participação da família na educação escolar, de maneira que as ações desenvolvidas 

nesse projeto contribuem com o ensino, com a aprendizagem e com a integração das mesmas no 

processo educacional.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: GENI BONATTO ZAMPOLI  

Orientador: Maria Rita Sefrian de Souza Peinado - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: FAMÍLIA NA ESCOLA 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Família; escola; participação. 

Resumo: O PDE (programa de desenvolvimento educacional) tem como um dos objetivos a 

produção didática pedagógica de 2013, neste caso, direcionado às famílias dos 6º anos do ensino 
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fundamental, a ser aplicado também aos professores e alunos da série respectiva. O caderno 

pedagógico foi elaborado com o intuito de desenvolver estratégias para mobilizar a participação 

da família na escola, superando os problemas relacionados ao processo ensino aprendizagem. O 

objetivo é proporcionar um espaço que possibilite identificar quais motivos dificultam a 

participação da família na escola, por meio de ações com a equipe pedagógica, com os 

professores e com os alunos. O caderno está dividido em unidades com abordagem centrada no 

tema específico contendo textos de fundamentação com as respectivas estratégias de ação e de 

atividades diversificadas como: textos informativos, filmes, questionários, palestras, mesa redonda. 

Em reuniões e debates pretende-se ampliar o conceito de participação dos pais no processo 

escolar e que despertem o interesse em relação ao que acontece na escola em que seu filho 

estuda e reforcem a importância do que esta sendo ensinado contribuindo para á efetiva 

aprendizagem. Casa vez mais se tem consciência da importância da família para a formação do 

futuro da criança. É notário que nos dias atuais a escola reclama da ausência da família no 

acompanhamento da criança no seu desenvolvimento escolar, da presença constante na escola.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: GISELE DO ROCIO GUIMARAES 

Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GESTÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA ESCOLA: uma proposta de 

responsabilidade e democratização  

Tema: tecnologia educacional 

Palavras-chave: recursos tecnológicos, democratização, responsabilidade, redes sociais. 

Resumo: O artigo relata e analisa uma experiência de estudo e discussões sobre a 

democratização e responsabilidade da gestão pedagógica dos recursos tecnológicos em uma 

escola de Ensino Médio Pública Estadual do PR. O objetivo foi verificar se a escola, enquanto 

comunidade, compreende a necessidade de uma gestão democrática dos recursos tecnológicos, 

bem como a responsabilidade que a democratização e acessibilidade aos recursos tecnológicos 

exige. A metodologia utilizada foi a pesquisa ação, baseada em oficinas e grupos de estudos, 

envolvendo os vários atores de cada segmento: professores; alunos; pedagogos/diretor e 

funcionários. Os resultados obtidos sinalizaram que ainda são frágeis as discussões, quanto mais 

a efetivação de uma gestão democrática. Também ficou evidenciado o quanto a comunidade 

escolar é carente de formação quanto a utilização pedagógica dos recursos tecnológicos, 

desconhecendo inteiramente a responsabilidade, tanto no uso coletivo, quanto no uso individual, 

principalmente no que concerne as questões de utilização da internet (redes sociais). 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: GISELE DO ROCIO GUIMARAES 

Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gestão dos recursos tecnológicos na escola: democratização e responsabilidade 

Tema: tecnologia educacional 

Palavras-chave: Democratização, responsabilidade, gestão, comunidade escolar; recursos 

tecnológicos; gestão participativa, 

Resumo: Este trabalho constitui parte de uma proposta de intervenção de Pesquisa sobre a 

Gestão dos recursos tecnológicos na escola publica e do Programa de Desenvolvimento 

Educacional- PDE, onde se propõe estudar como ocorre o processo de democratização e 

responsabilidade do uso dos recursos tecnológicos. Neste sentido, a proposta é trabalhar com 

oficinas de Gestão Pedagógica e Democrática dos recursos tecnológicos na escola e Grupos de 

Estudo. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: HELENA CONCEICAO FIGUEREDO MARQUES  

Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA USO DA INTERNET NOS TRABALHOS 

ESCOLARES  

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Novas tecnologias; internet; trabalhos escolares. 

Resumo: Este artigo relata uma experiência vivenciada junto aos alunos do 2º ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Rodrigues Alves, cidade de Maringá-Pr, durante a Intervenção 

Pedagógica elaborada como uma das exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE 2013-2014. A aplicação prática do Projeto de Intervenção contou com a contribuição de 

professores/as e pedagogos/as da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná que 

participaram do Grupo de Trabalho em Rede – GTR 2014, sendo esta uma das atividades 

atribuídas ao professor PDE. Estes/as professores/as refletiram e debateram sobre os trabalhos 

escolares. Foram quase unânimes em apontar o hábito de copiar e colar conteúdos retirados de 

sites de busca da internet e entregarem aos/às professores/as como trabalho escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: HELENA CONCEICAO FIGUEREDO MARQUES  

Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uso da internet para fazer trabalho escolar – uma intervenção possível 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Novas tecnologias; internet; trabalhos escolares.  

Resumo: Esta produção didático-pedagógica propõe orientar os/as alunos/as na elaboração de 

um trabalho escolar solicitado pelo/a professor/a para realizar uma pesquisa sobre um tema 

relacionado à disciplina. Sua necessidade justifica-se pela observação da diminuição de alunos na 

biblioteca da escola para realizarem seus estudos junto ao acervo impresso existente, bem como 

a impaciência em procurar no material impresso o conteúdo, dizendo muitas vezes que pesquisar 

na internet é mais fácil. Com isso, temos um sério problema, os/as professores/as recebem um 

grande número de trabalhos que são cópias fiéis de textos capturados da internet. Com base nos 

estudos de: Bagno (1998), Demo (2000,2005), Freire (1996), Libâneo (2011) entre outros, esta 

proposta reflete sobre a prática pedagógica escolar. Sua aplicação será realizada em encontros 

presencias com um grupo de alunos, que receberão orientações sobre o problema do plágio e 

será desenvolvido um trabalho de pesquisa orientado no laboratório de informática com utilização 

de sites de busca, com suporte de acervo impresso, trabalho este a ser estruturado dentro das 

normas da ABNT como exercício prático de desenvolvimento do aprendizado.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: HELOISA APARECIDA DE MELO HILARIO 

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O preconceito nos discursos e nas atitudes que permeiam o ambiente escolar. 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Preconceito; Discriminação; Conhecimento; Ações positivas. 

Resumo: O artigo apresentado relata os resultados do trabalho desenvolvido durante as etapas 

de estudos realizadas dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná 

– PDE 2013/2014. O referido trabalho teve como intuito pesquisar , analisar e refletir sobre “O 

Preconceito nos discursos e nas atitudes que permeiam o ambiente escolar” e ao final do 

processo discutir com os profissionais da escola a importância de levar para seus espaços, 

principalmente o espaço de trabalho, as questões sobre tema. Dessa forma, que os profissionais 

envolvidos fomentem um ambiente livre de preconceitos, promovendo uma escola mais 

humanizada, que luta pela igualdade e não seja indiferente a essas mazelas que são praticadas 

em seu entorno. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Professor PDE: HELOISA APARECIDA DE MELO HILARIO 

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O preconceito nos discursos e nas atitudes que permeiam o ambiente escolar 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currícul 

Palavras-chave: Preconceito; Discriminação; Reflexão e Superação. 

Resumo: A presente Produção Didático - Pedagógica tem a finalidade de servir de apoio para a 

realização da formação continuada de Professores, Gestores, Equipe Pedagógica e Agentes 

Educacionais I e II sobre “O Preconceito” e reflexões de atitudes preconceituosas e 

discriminatórias que acontecem no dia a dia dos ambientes escolares. Tais reflexões são 

necessárias para que alertados sobre as questões, possam servir como rede de apoio àqueles 

que as estão sofrendo, também como orientadores aos que se prevalecem para praticar as 

discriminações. Como ambiente de transformação social a escola, deve se preocupar com a 

formação humana e cidadã de seus alunos. Tem este, portanto, a intenção de subsidiar um 

trabalho de aprofundamento teórico acerca das atitudes preconceituosas. Dessa forma, tornar o 

ambiente escolar um espaço para reflexão-ação-reflexão promovendo a superação de tais 

questões, fomentando uma integração sem preconceito, uma vez que transformação social se dá 

em um ambiente em que todos comungam o mesmo ideal. Para tanto é fundamental proporcionar 

atividades, através de um curso de capacitação, com o propósito de intervir positivamente, 

provendo informações, discussões sobre enfrentamentos de conflitos; planejando a realização de 

práticas que visem a convivência harmoniosa entre todos os envolvidos na educação.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: HELTA MARY LOBO TEIXEIRA DE SOUZA  

Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Ausência dos Pais na Escola 

Tema: O papel do pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: pais; escola; sociedade. 

Resumo: Este estudo tem como objetivo geral conscientizar a família sobre a sua importância e 

grande parceria essencial neste processo educativo. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: HELTA MARY LOBO TEIXEIRA DE SOUZA  

Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Ausência dos Pais na Escola 

Tema: O papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico. 

Palavras-chave: pais; escola; sociedade. 

Resumo: Este estudo tem como objetivo geral conscientizar a família sobre a sua importância e 

grande parceira essencial neste processo educativo. Assim sendo, elencamos a seguinte 

pergunta de pesquisa: como é possível auxiliar os pais, de modo mais efetivo a participar da vida 

escolar de seus filhos? São inúmeros os fatores que influenciam o sucesso ou o fracasso dos 

alunos na escola, o que pode ser considerado como principal é a participação ou não da família 

na escola. Este material didático não tem a pretensão de dar receitas prontas para o resgate 

dessas famílias ausentes no processo educativo, mas sim, propiciar momentos de reflexão na 

instituição escolar, afim de que se possa envolvê-las nas reuniões e/ou acompanhamentos da 

aprendizagem e atitudes dos filhos, criando assim um ambiente de acolhimento, segurança e 

confiança. Este material didático está organizado em unidades. A primeira APRESENTAÇÃO, tem 

como finalidade explicitar o trabalho que será desenvolvido ao longo desta intervenção 

pedagógica e possibilitar a conscientização da importância da mesma. A segunda 

INVESTIGATIVA, é onde analisaremos, junto à comunidade escolar, a participação mais efetiva 

dos pais/responsáveis na educação escolar. A terceira CONSCIENTIZADORA, onde será 

esclarecido aos pais a interação e cooperação deles para que os professores possam obter maior 

sucesso pedagógico na aprendizagem dos alunos. E por fim, a MOTIVAÇÃO, que deve assegurar 

a aproximação da família com a escola, respeitando a realidade social de cada uma.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: HERTI FRANCISCA RODRIGUES DE CAMPOS  

Orientador: Janira Siqueira Camargo - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA EM SALA DE AULA COMO CONSEQÜÊNCIA DO 

CYBERBULLYING 

Tema: Pedagogia Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Indisciplina, Violência, Cyberbullying, Sala de Aula, Professores. 

Resumo: Cyberbullying diz respeito a um tipo de violência praticada na internet, visando humilhar, 

atacar e difamar covardemente uma pessoa, podendo trazer consequências graves para a vida 

desse indivíduo, até mesmo levá-lo ao suicídio, como já vem acontecendo no Brasil e no mundo 

afora. Sendo assim este trabalho teve como objetivo aprofundar estudos relacionados à 

indisciplina e violência em sala de aula, como consequência do cyberbullying. Para tanto, foi 

necessário aprofundar teoricamente, sobre a indisciplina, bullying e cyberbullying e assim 

organizar materiais diversos para realizar curso de extensão junto aos professores do Colégio 
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Estadual Vital Brasil, objetivando atender à temática, haja vista que por meio de muitas leituras e 

trocas de experiências, que vamos avançar em relação a essa violência que existe na sala de 

aula e no espaço escolar. Por meio de pequenos projetos, encaminhados por professores, 

funcionários equipe pedagógica e demais envolvidos, os alunos saberão discernir, os malefícios 

que existem na internet e que ela tem o lado positivo e negativo e posteriormente ter uma atitude 

coerente, evitando que o cyberbullying aconteça.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Violência em sala de aula como conseqüência do cyberbullying 

Tema: Pedagogia Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Indisciplina; Violência; sala de aula; Cyberbullying; Professores. 

Resumo: Nesta unidade didática pretende-se discutir e aprofundar estudos relacionados à 

indisciplina e violência em sala de aula como consequência do cyberbullying. Esta pesquisa 

exploratória, de cunho bibliográfico, também aprofundará aspectos teóricos acerca da violência 

em sala de aula, compreender o cyberbullying e sua relação com a indisciplina e a violência em 

sala de aula, organizar materiais diversos para realizar curso de extensão junto aos professores 

do Colégio Estadual Vital Brasil onde o objeto de estudo está identificado. A temática proposta 

aproveitará o espaço de estudos para refletir e organizar de forma coletiva possibilidades de 

superação do desafio apresentado a partir da realidade existente. A pesquisa se referencia em 

diversos estudiosos conhecedores do tema estudado.  
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Professor PDE: ICLEA TIBILLETTI DO CARMO  

Orientador: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PLURALIDADES DE ALUNOS NA EJA E O TRABALHO DO PROFESSOR 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: EJA-diversidade-inclusão-aprendizagem 

Resumo: Este artigo aborda e discute a pluralidade de alunos que frequentam a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) 

Paulo Freire, de Curitiba. O trabalho faz parte da implementação do Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) 2013-2014 neste estabelecimento. Num primeiro 

momento,participaram quatro professores e no decorrer do processo esse número aumentou para 

12 pessoas com o objetivo de recriar conceitos e analisar as leis que amparam a diversidade, as 

diferenças e desigualdades presentes no contexto escolar. Para efetivar o projeto foram 

realizadas “rodas de conversas”, leituras das leis e de textos afim auxiliar os professores com 
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atitudes que permitissem melhor desenvolvimento dos alunos de inclusão. Os professores 

demonstraram interesse pelo tema e trocaram experiência de suas práticas, o que enriqueceu os 

encontros, pois discutir a prática deve fazer parte do cotidiano das escolas, fortalecendo os 

pontos positivos e discutindo os negativos para o crescimento de todos os envolvidos na 

educação. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ICLEA TIBILLETTI DO CARMO  

Orientador: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Título: “Os Professores da EJA e o Processo Ensino-Aprendizagem na Diversidade 

Cognitiva” 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: ação-reflexão,EJA, currículos flexíveis, perfil diversificado, 

Resumo: O Objetivo deste trabalho é refletir acerca da diversidade, cada vez maior, dos alunos 

que procuram a EJA e sobre a dificuldade dos professores, que não possuem formação 

específica, para trabalhar com um público cada vez mais diversificado, que buscam na EJA um 

espaço que seja capaz de proporcionar novas oportunidades por meio da inclusão escolar. Tal 

inclusão intensificou-se a partir da Declaração de Salamanca, uma Conferência Mundial sobre 

Educação Especial , organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, 

realizada na cidade homônima entre 7 e 10 de junho de 1994 com o objetivo de informar sobre 

políticas e ações governamentais de organizações internacionais ou organizações não 

governamentais e outras instituições na implementação da referida Declaração sobre princípios, 

políticas e práticas da Educação Especial. A ênfase principal desse documento está em assegurar 

o direito fundamental à educação, propondo um compromisso de provimento da educação para 

crianças, jovens e adultos dentro do sistema regular de ensino. Essa Declaração fez crescer o 

número de alunos nas turmas de EJA devido a maior flexibilidade do ensino. A partir de então a 

EJA começou a receber em maior número o aluno que apresentam deficiências motoras, visuais, 

auditivas e, em maior número deficiências intelectuais. Existem também os adolescentes em 

conflito com a lei , que estão ali por obrigação e quase sempre com total desinteresse na 

aprendizagem, além de ter seu público inicial, que são pessoas afastadas do ensino regular por 

períodos diversos de tempo e motivos. Por tudo isso é importante que os professores da EJA 

percebam a necessidade de uma nova postura, revendo conceitos e práticas pedagógicas para 

atingir esse público que tem direitos garantidos por lei e necessita de atendimento. Portanto,no 

contexto geral da Educação de Jovens e Adultos no início do século XXI, faz-se necessário uma 

reflexão no sentido de promover uma educação que dê oportunidade a todos sem discriminação. 

Pensando na necessidade de rever a prática docente na EJA, é importante que se busque 

formação continuada. Nesse sentido é fundamental proporcionar momentos para que o professor 

da EJA possa refletir, trocar experiências com colegas de outras disciplinas, fazer análise de 

documentos relacionados à inclusão e observar como cada aluno, com determinado problema, 

tem melhor aproveitamento das situações de aprendizagem. Espera-se que,com esses momentos, 

haja uma reconstrução da prática dos professores ampliando seus conhecimentos sobre essa 

nova gama de alunos que procuram a EJA e que esse novo conhecimento auxilie a manter e 
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garantir sua prática pedagógica para que ocorra uma maior aprendizagem.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: ADOLESCENTES NA EJA - POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃOO VISANDO 

MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Tema: pedagogia e desenvolvimento educacional 

Palavras-chave: EJA; indisciplina; Reflexões; Novas Ações Pedagógicas 

Resumo: O objetivo deste artigo é abordar os estudos sobre a EJA e a indisciplina acadêmica, no 

sentido de provocar mudanças no Projeto Político Pedagógico relacionadas à organização da 

prática pedagógica. O trabalho desenvolvido buscou refletir e debater coletivamente sobre a EJA 

e a indisciplina junto à comunidade escolar com a finalidade de levantar propostas de intervenção. 

Os resultados confirmam que a dificuldade na prática pedagógica da EJA volta-se para a 

disparidade de idade entre os educandos integrantes das turmas e os problemas oriundos do 

cotidiano de jovens e adultos, dengre os quais se incluem fatores sociais, econômicos e familiares. 
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Professor PDE: IDEHIDE APARECIDA RIBEIRO  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Adolescentes na EJA - Possibilidade de intervenção visando a melhoria da organização do 

trabalho pedagógico 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: EJA;indisciplina acadêmica;novas ações pedagógicas 

Resumo: Esta Produção Didática será empregada na proposta de implementação pedagógica a 

ser realizada com professores,gestores e funcionários, do C.E. “Profª Rina Maria de Jesus 

Francovig, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, da cidade de Londrina. A proposta 

tem como objetivo aprofundar estudos sobre a EJA e sobre a indisciplina acadêmica junto à 

comunidade escolar, no sentido de provocar mudanças no Projeto Político Pedagógico, 

relacionadas à organização da prática pedagógica. A metodologia a ser utilizada para a realização 

deste trabalho começará pelo levantamento e pesquisa bibliográfica e de campo, com base em 

consultas a livros, legislação pertinente, internet artigos científicos. Com a proposição de 

referencial teórico, será também desenvolvido grupo de estudos para aprofundamento teórico 

sobre a temática,além de levantamento de propostas de intervenção, quando for o caso. 
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Professor PDE: IEDA CRISTINE DA ROCHA  

Orientador: LUCIMAR ROSA DIAS - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Evasão ou Exclusão? Um estudo sobre a realidade do aluno do ensino médio noturno da 

escola pública 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Evasão escolar. Ensino Médio noturno. Mudança praxiológica. 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada nos anos de 

2013/2014, numa escola estadual do município de Colombo – Paraná, no âmbito da formação 

continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo objetivo foi o de investigar 

as prováveis causas da evasão escolar dos alunos da primeira série do Ensino Médio noturno e 

propor ações alternativas a fim de minimizar o problema. Desenvolvido na linha de estudos da 

Organização do Trabalho Pedagógico, à luz do pensamento marxista, utilizando-se como 

referência, dentre outros teóricos, Saviani (2005), Kuenzer (2005), Duarte (2012). Buscou-se 

averiguar as possíveis causas ou fatores que levam à evasão escolar dos alunos matriculados 

nesta série/turno, bem como verificar as perspectivas destes estudantes em relação à 

escolarização e suas sugestões e percepções em relação ao fenômeno estudado. Fez parte da 

pesquisa, a sugestão de ações dialógico-propositivas junto à equipe pedagógica e corpo docente 

que visassem à reorganização do trabalho pedagógico com base nessas perspectivas, 

viabilizando mudanças praxiológicas a fim de minimizar o problema da evasão escolar. A 

metodologia foi pautada na pesquisa-ação e foram utilizados questionários e conversas junto aos 

alunos. Com professores foram realizadas discussões, aplicação de questionário e grupo de 

estudos. Os resultados obtidos apontam que a evasão escolar desse grupo, pode ocorrer devido 

ao modo como as turmas do período noturno são organizadas nessa instituição, bem como por 

questões metodológicas no desenvolvimento das aulas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O aluno trabalhador do Ensino Médio noturno: Evasão ou \"Exclusão\"? 

Tema: Organização do trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Evasão escolar; mudança praxiológica; Ensino Médio Noturno. 

Resumo: Sendo este um estudo desenvolvido no âmbito da formação continuada do Programa 

de Desenvolvimento Educacional, com enfoque na problemática da evasão dos alunos 

trabalhadores do primeiro ano do Ensino Médio noturno, um dos desafios da escola pública, a 

proposição deste material didático-pedagógico, utilizando-se da pesquisa-ação, tem como objetivo 

propiciar ao público alvo (professores e pedagogos) subsídios para fundamentação teórica sobre 

o tema, bem como reflexões que possam desencadear ações dialógico-propositivas que 

possibilitem mudanças na práxis do âmbito escolar, quer sejam de caráter pedagógico, de 

organização do espaço e tempo escolares, entre outras, a fim de minimizar o problema, bem 
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como tentar a reaproximação de alunos em iminência de evasão escolar.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Regimento Escolar: Um Espaço Democrático 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Regimento Escolar, Legislação, Projeto Político Pedagógico 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar resultados do projeto realizado no 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, turma de 2013, que teve como 

objeto de estudo o Regimento Escolar de escolas públicas do Estado do Paraná. A escolha do 

tema se deu tendo em vista o fato de o Regimento Escolar enfrentar entraves que impedem a sua 

efetivação, tornando-o um documento técnico e burocrático. O objetivo desse projeto foi definir o 

que representa o Regimento Escolar para a instituição de ensino, bem como estabelecer a 

relação entre as concepções pedagógicas e administrativas contidas no documento com a 

legislação que trata da temática, particularmente no Estado do Paraná. As etapas realizadas na 

execução da intervenção em torno das temáticas propostas deixaram evidente que o assunto 

tratado é importante e necessário, como também, contribuiu para a percepção do espaço que 

cada segmento ocupa no espaço escolar. Ficou claro a necessidade de a comunidade escolar 

refletir sobre o Projeto Político Pedagógico bem como repensar a importância e o real papel do 

Regimento Escolar na Gestão Democrática. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Regimento Escolar: Espaço Democrático 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Regimento Escolar; Legislação; Projeto Político-Pedagógico. 

Resumo: Esta produção didática propõe uma reflexão sobre a (in)efetivação do Regimento 

Escolar no cotidiano escolar do Colégio Estadual Ébano Pereira de Cascavel – PR. O Regimento 

Escolar enfrenta entraves que impedem a sua efetivação, tornando-o um documento técnico e 

burocrático. O objetivo é definir o que representa o Regimento Escolar para a instituição de ensino, 

estabelecer relação entre as concepções pedagógicas e administrativas contidas no documento 

com a legislação que trata da temática, particularmente no Estado do Paraná. Este estudo será 

realizado em cinco encontros, a partir dos quais serão investigadas as dificuldades existentes na 

efetivação do Regimento Escolar, pela reflexão sistemática da dinâmica escolar. É consenso 

entre os professores, pedagogos e direção que o Regimento Escolar deve refletir o Projeto 
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Político-Pedagógico e normatizar a organização administrativa, didático-pedagógica e disciplinar 

da escola. Portanto, torna-se necessário chamar a atenção da comunidade escolar para a 

importância e o real papel do Regimento Escolar na Gestão Democrática. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho de Classe: uma perspectiva de mudança de atitudes para a organização do 

trabalho pedagógico. 

Tema: Trabalho pedagógico: a articulação com os segmentos de gestão da escola e as instâncias 

colegiadas. 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Trabalho Pedagógico; Práticas Escolares. 

Resumo: O presente artigo apresenta a conclusão do trabalho realizado no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de Educação do Paraná no período 

de 2013/2014. O enfoque foi à participação da Direção, Equipe Pedagógica e Professores na 

implantação de um Conselho de Classe mais eficaz que atendesse os interesses e necessidades 

de uma educação mais democrática e libertadora, garantindo maior qualidade no processo de 

ensino e de aprendizagem das turmas do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Manoel Ribas, da cidade de Telêmaco Borba. A referência adotada foi a de que o Conselho de 

Classe tem papel fundamental na aprendizagem dos alunos, como órgão colegiado, que propicia 

momentos para que os professores de diversas disciplinas, juntamente com a Equipe Pedagógica 

e a Direção da escola, se reúnam, distanciados da sala de aula, para avaliar o desempenho 

pedagógico de todas as séries e turmas da unidade educacional. Viu-se aqui a oportunidade de 

pensar sobre os resultados obtidos, bem como sobre os procedimentos metodológicos adotados 

nas turmas que iniciam o segundo segmento do Ensino Fundamental, buscando também, 

identificar e interferir positivamente, visando ultrapassar as principais dificuldades didáticas 

vivenciadas no interior das salas de aula envolvidas. A expectativa foi a de que este trabalho 

pudesse contribuir para que mudanças significativas ocorressem, como de fato aconteceram e as 

inúmeras ações desenvolvidas, não apenas se consolidassem, no local onde o trabalho foi 

executado, mas que pudessem também, a partir do relato dessa experiência, transpor os muros 

do colégio estudado, servindo de apoio e estímulo para que outras escolas também decidam 

assumir o Conselho de Classe como um eixo articulador servindo como um poderoso aliado no 

desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos, contribuindo assim para a melhoria da 

organização do trabalho pedagógico da unidade escolar e da sala de aula, cumprindo com a 

função social da escola pública de qualidade para todos. 
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Orientador: ZELIA MARIA LOPES MAROCHI - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho de Classe: uma perspectiva de mudança de atitudes para a organização do 

trabalho pedagógico 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas. 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Avaliação; Práticas Pedagógicas. 

Resumo: Compreende-se por Conselho de Classe o órgão colegiado da unidade educacional que 

congrega os professores de uma determinada turma, diretor e equipe pedagógica, com a 

finalidade de avaliar periodicamente, o processo de ensino e aprendizagem. Quando se aborda a 

temática da avaliação, quando se aborda a questão da avaliação, apresentam-se os seguintes 

questionamentos: em termos da avaliação da aprendizagem, o que usualmente se avalia é o 

processo como um todo ou somente parte dele? O Conselho de Classe, se reorganizado à luz da 

teoria acessível, pode gerar mudanças de atitudes para a organização do trabalho pedagógico e 

consequente melhoria da qualidade da aprendizagem para a maioria dos estudantes? Este 

caderno pedagógico foi elaborado, com a finalidade de subsidiar teórica e metodologicamente, 

práticas mais eficazes a serem desenvolvidas nos encontros de Conselho de Classe, buscando 

analisar as condições objetivas sob as quais essas reuniões vêm se realizando, mobilizando a 

todos para a revisão da prática instalada, identificando as rupturas possíveis que poderiam 

impulsionar as mudanças de atitudes, operando possíveis transformações na cultura escolar 

vigente. O material didático, produzido, foi organizado em três unidades que abordam os 

seguintes temas: Conselho de Classe: um processo histórico e reflexivo; Conselho de Classe: 

uma prática avaliativa; Conselho de Classe: revendo práticas escolares. Dessa maneira pretende-

se refletir como as práticas do Conselho de Classe podem ser mais eficazes, buscando superar 

as dificuldades do processo de ensino, aprendizagem e atitudes imobilizantes, prejudiciais ao 

ambiente escolar. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A importância da leitura para o desempenho escolar, o crescimento intelectual e a 

emancipação do aluno  

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Aluno; Habilidade de leitura; Desempenho escolar. 

Resumo: Este trabalho apresenta o resultado da implementação pedagógica realizada no Colégio 

Estadual do Campo Coronel Luiz José dos Santos, Distrito de Pirapó-Apucarana, envolvendo 

professores e alunos da 1ª, 2 ª e 3 ª séries do ensino médio do período noturno, com o objetivo de 
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conscientizar sobre a importância da leitura para o desempenho escolar, o crescimento intelectual 

e a emancipação do aluno, proporcionando por meio da leitura a oportunidade de conquistas de 

novos horizontes pessoais e culturais, ampliando a visão de mundo. Enfatizando a necessidade 

do envolvimento de todos os professores das diversas áreas do conhecimento na questão do 

ensino da leitura, não ficando somente na responsabilidade do professor de Língua Portuguesa. A 

fundamentação teórica deu-se a partir dos autores: Silva (1993), Zilberman (1995), Freire (1986), 

Zulim (2011), Lajolo (2002), Fernandez (2009) e Bamberger (1995). Durante o desenvolvimento 

das atividades ficou evidente a importância da escola como precursora de experiências de leitura 

e responsável em promover ações que possam contribuir para a formação de leitores.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: IRACI LAPIETRA ZACARIAS  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A importância da leitura para o desempenho escolar, o crescimento intelectual e a 

emancipação do aluno 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Aluno; habilidade de leitura; desempenho escolar. 

Resumo: Este trabalho consiste em discutir a importância da leitura para o desempenho escolar, 

crescimento intelectual e a emancipação do aluno. Portanto, adotou-se como metodologia uma 

pesquisa bibliográfica, baseada nas obras de: Bamberger (2005), Freire (1986), Silva (1993), 

Zilberman (1995). Os temas abordados foram: a leitura e a formação de leitores, conceito de 

leitura, a leitura prazerosa, leitura de mundo, o desafio de formar leitores e por fim a leitura virtual. 

O trabalho possibilitou considerar que a habilidade de leitura é fundamental para o progresso 

escolar do aluno, mas é necessário que o ensino da leitura seja de responsabilidades não 

somente do professor de Língua Portuguesa, mas de todas as disciplinas.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Violência e Indisciplina Escolar 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Indisciplina Escolar. Professores. Equipe Pedagógica. 

Resumo: Esse artigo é resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de Desenvolvimento 

Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). As ações foram 

implementadas junto a professores e pedagogos do Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de 

Souza EFM.NP do Município de Marialva – Paraná, tendo como objetivo analisar a questão da 

violência e a indisciplina na escola e em sala de aula, por ocasionar preocupação constante e 
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constituir seríssimo problema nos últimos anos, entre educadores, direção e especialistas em 

educação, pois não constitui um fato isolado, mas estão intimamente relacionados a valores 

sociais, morais, econômicos e familiares. O presente trabalho foi desenvolvido no período de 

fevereiro a junho de 2014, perfazendo um total de 32 horas. Para o desenvolvimento da 

implementação pedagógica, foram utilizados encaminhamentos metodológicos diferenciados, 

envolvendo experiências teóricas e práticas com diferentes estratégias articuladas, recursos 

audiovisuais, textos, documentários, vídeos e imagens; pesquisas na internet, debates, produções 

escritas tanto individuais como em grupos para compreensão da problemática da indisciplina no 

contexto escolar, como também um estudo sobre as principais ocorrências registradas na 

Coordenação Sócio Educacional e Políticas Públicas do N.R.E. de Maringá. Após estudos 

realizados, constatou-se ser de fato a prevenção o melhor caminho para que crianças e 

adolescentes tenham o direito de permanecer na escola e ter acesso a uma educação de 

qualidade. Que professores, pedagogos e direção unidos podem contribuir para transformar a 

cultura da indisciplina, convidando os alunos a discuti-la, buscando soluções sempre que possível. 
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Orientador: Nerli Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Violência e Indisciplina na Escola:um estudo sobre ocorrência registradas 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Violência; Indisciplina Escolar; Professores; Educação.  

Resumo: Esta Unidade Didática objetiva analisar a questão da violência e a indisciplina na escola 

por ser uma preocupação constante e um problema crescente nos últimos anos entre os 

educadores, direção e especialistas em educação. Perde-se muito tempo em sala de aula com 

questões de disciplina em detrimento da interação do aluno com o conhecimento e com a 

realidade. Abordará neste estudo algumas considerações sobre conceitos, motivos e 

manifestações da violência e da indisciplina escolar, como também um estudo sobre as principais 

ocorrências registradas na Coordenação Sócio Educacional e Políticas Públicas do N.R. E de 

Maringá. Os professores mostram-se um tanto desanimados com relação a alunos cujos 

problemas disciplinares afetam o bom andamento dos trabalhos em sala de aula, informando que 

os pais que necessitam estarem presentes nas reuniões escolares são os que menos participam 

e que os alunos que evadem apresentam problemas de violência e indisciplina, são de difícil 

convivência, pois só conhecem os direitos, mas não cumprem com os deveres. Isto sem contar 

que os pais, apesar da atuação do Conselho Tutelar, do Núcleo Regional de Educação, alegam 

não saber o quê fazer com os filhos.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Avaliação do docente no contexto do Conselho de Classe 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Docente; Ética 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica, intitulado Avaliação do docente no contexto do Conselho de Classe, vinculado ao 

Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(PDE/PR). O objetivo do projeto foi analisar o funcionamento do Conselho de Classe, instância 

colegiada prevista na organização pedagógica da escola com a finalidade de refletir sobre o 

processo de ensino e aprendizagem. Na maioria dos casos, porém, constata-se que o referido 

Conselho tem realizado uma análise superficial da aprendizagem dos alunos. Por essa razão, no 

período de março a junho de 2014, vinculado à Universidade Estadual de Maringá, foi oferecido 

um curso de extensão para professores, pedagogos e diretores da Escola Estadual Ipiranga – 

Ensino Fundamental do Município de Maringá – Paraná, com a finalidade de promover estudos e 

reflexões sobre a possibilidade de um Conselho de Classe atuar de forma ética e pedagógica. 

Procuramos, em autores clássicos e contemporâneos, conhecimentos que nos auxiliassem a 

entender os problemas da natureza humana tão presentes na escola, bem como as teorias sobre 

o tema. Os resultados desse estudo mostram a necessidade de mudanças no Conselho de 

Classe, o qual, por meio do aprofundamento teórico e do compromisso de todos os envolvidos, 

pode consolidar-se como um permanente espaço de reflexão sobre o processo educativo. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ISABEL DIRCE ALEXANDRINO  

Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Avaliação do Docente no contexto do Conselho de Classe 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Avaliação; Docência. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo analisar a organização e o funcionamento do 

Conselho de Classe, instância instituída na estrutura organizacional da escola. Como órgão 

colegiado, previsto na organização do trabalho pedagógico, deve refletir sobre a prática avaliativa 

em que se discutem o ensino e a aprendizagem, porém, vem realizando na maioria das vezes 

somente uma análise superficial dos alunos. Nesse contexto, é necessário refletir sobre a 

possibilidade de um Conselho de Classe com um caráter ético e pedagógico e redirecioná-lo para 

que busque estratégias que visem contribuir para melhorar o processo pedagógico. Em vista 

disso, é necessário buscar conhecimentos em autores clássicos e contemporâneos para entender 

os problemas da natureza humana tão presentes na escola a fim de que as práticas pedagógicas 
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sejam mais justas e éticas. É preciso também buscar as teorias que discorrem sobre a concepção 

do Conselho de Classe para que este ocupe um lugar estruturado para avaliar não somente o 

aluno. O resultado deste estudo a ser desenvolvido poderá possibilitar mudanças no contexto do 

Conselho de Classe, por meio do compromisso de todos os envolvidos na consolidação de um 

espaço avaliativo do processo pedagógico e instância democrática do trabalho pedagógico. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: IVELISE DO PILAR SOUZA GUIMARAES MARTINS 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O consumo de bebidas alcoólicas na adolescência e suas consequências na 

aprendizagem 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: ,Adolescentes,Alcoolismo,Prevenção 

Resumo: : O objetivo desse artigo é conscientizar os adolescentes, do ensino médio do período 

matutino do Colégio Estadual Moysés Lupion Ensino Fundamental - Médio, sobre o consumo de 

bebidas alcoólicas possibilitando assim reflexões na comunidade escolar pertinentes ao tema e 

desta forma analisar as implicações pedagógicas que decorrem deste ato. Para alcançar esse 

objetivo foi desenvolvido um projeto de intervenção através de dinâmicas, atividades, criação de 

vídeo, confecção de cartazes e finalizando com a peça teatral com o intuito de levar os jovens e 

adolescentes a refletirem sobre as consequências do consumo de bebidas alcoólicas. Esse 

projeto aconteceu em parceria com Pais, Professores, Pedagogo e estudantes do Colégio 

Estadual Moysés Lupion para pesquisar sobre esse assunto. Esse estudo foi importante para 

desenvolver e conscientizar aos jovens quando ao perigo e as consequências relativas ao 

consumo do álcool que interfere e afeta o sistema nervoso que funciona metaforicamente, como 

uma balança em equilíbrio, com neurotransmissores excitatórios de um lado e neurotransmissores 

inibitórios do outro, quando há consumo excessivo a tendência que o álcool, assim como outras 

drogas, se torne um potencial desregulador dessa balança, pois tende a aumentar os 

neurotransmissores inibitórias ao mesmo tempo que diminui as excitatórias. Esse projeto de 

intervenção permitiu que os adolescentes do Colégio Estadual Moysés Lupion entendessem a 

gravidade do consumo de bebidas alcoólicas. 
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Professor PDE: IVELISE DO PILAR SOUZA GUIMARAES MARTINS 

Orientador: Emerico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: : O papel da escola frente ao adolescente na prevenção ao uso de álcool e outras drogas. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Adolescentes, Prevenção; Álcool; Maconha; Crack. 

Resumo: Num momento inicial o caderno trabalha a questão da adolescência e 

autoconhecimento, onde se busca uma maior conscientização do adolescente por si próprio, num 

segundo momento trabalha-se com as informações básicas sobre drogas e as consequências que 

o uso abusivo de álcool e drogas psicoativas podem trazer à vida do sujeito. Busca-se construir 

coletivamente alternativas diferenciadas que beneficiem e auxiliem os alunos a desenvolverem 

sua identidade e subjetividade. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Procedimentos Pedagógicos: (re)significando o Plano de Trabalho Docente na Educação 

de Jovens e Adultos 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Plano de Trabalho Docente; Organização 

Pedagógica. 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral problematizar os principais aspectos norteadores 

para a elaboração e a efetivação do Plano de Trabalho Docente na Educação de Jovens, Adultos 

e Idosos. Foi uma pesquisa exploratória e constou de três momentos: revisão de literatura sobre a 

EJA e o Plano de Trabalho Docente, realização de curso de extensão, presencial, com 

professores/as e pedagogos/as da rede pública da EJA do Estado do Paraná e Grupo de 

Trabalho em Rede – GTR, na modalidade à distância. Nos momentos dos cursos foram 

realizadas atividades com os/as professores/as para verificar suas concepções sobre Plano de 

Trabalho Docente e Planejamento. Neste artigo será apresentado o histórico da EJA no Brasil, os 

principais documentos oficiais e a EJA em Maringá. Também será conceituado o Planejamento e 

Plano de Trabalho Docente e analisadas as representações dos professores sobre como se 

configura o Plano de Trabalho Docente. Para a efetivação dos estudos foi elaborado material 

didático apresentando como proposta a reflexão e a percepção dos desafios e possibilidades para 

que esse instrumento pedagógico ocupe espaço de destaque enquanto norteador da ação 

coletiva na escola. Concluiu que mesmo havendo reconhecimento sobre a importância de planejar 

as ações, a representação é a de que o registro do planejamento é um instrumento burocrático, a 

ser elaborado para cumprir uma determinação legal. Também há o entendimento de que existem 
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desafios a serem superados a curto, médio e longo prazo no interior da escola para que ações 

coletivas sejam desencadeadoras de um trabalho transparente, democrático e pedagogicamente 

transformador em relação ao Plano 
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Professor PDE: IVONE SCHIAVON DE OLIVEIRA SILVA  

Orientador: ERCILIA MARIA ANGELI TEIXEIRA DE PAULA - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Procedimentos Pedagógicos: (re)significando o Plano de Trabalho Docente na Educação 

de Jovens e Adultos 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Plano de Trabalho Docente; Organização 

Pedagógica. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica se ancora nos preceitos da pedagogia histórico-

crítica de Saviani, nos postulados de Gandin e Vasconcellos sobre o Planejamento enquanto 

prática educativa, nos axiomas de Gadotti referentes à Educação de Jovens e Adultos e na 

perspectiva de Libâneo, sobre a organização e gestão escolar. Essas teorias buscam 

compreender a organização social da escola e, o desenvolvimento humano. Gestado na prática 

desenvolvida no espaço escolar, este trabalho tem por objetivo problematizar os principais 

aspectos norteadores para a elaboração e a efetivação do Plano de Trabalho Docente na Fase II 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. Propõe refletir com 

professores e pedagogos a importância de incorporar o PTD como instrumento organizador e 

emancipador do processo de ensino, para viabilizar o atendimento a diversas necessidades 

pedagógicas que conduzem ao desenvolvimento humano e consegue proporcionar a 

aprendizagem do saber produzido e acumulado pela humanidade. A proposta sugere como 

metodologia a organização de grupos de estudos constituídos de professores e pedagogos. Os 

textos apresentados nesta Produção Didático-pedagógica oferecem subsídios para análise, 

discussão, reflexão e debate sobre o objeto deste estudo: o Plano de Trabalho Docente. 
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Professor PDE: JACQUELINE GONCALVES CORDEIRO BORDIGNON  

Orientador: Gisele Brandelero Camargo Pires - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ludicidade e Educação: uma parceria que contribui para a aprendizagem 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Ludicidade. Brinquedoteca. Ensino-Aprendizagem 

Resumo: O presente artigo trata da importância da ludicidade na formação dos futuros 

educadores, bem como a utilização do espaço da brinquedoteca para a vivência das atividades 

lúdicas. As atividades propostas foram desenvolvidas com os alunos do Curso de Formação de 
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Docentes do Colégio Estadual D. Alberto Gonçalves. O objetivo do trabalho foi de compreender 

como a utilização do espaço da brinquedoteca pode contribuir para a formação dos professores e 

para o aprimoramento de sua prática pedagógica na Educação Básica. E, ainda, refletir sobre a 

importância do brincar e buscar alternativas eficazes na inserção do lúdico no contexto escolar. A 

fundamentação teórica foi baseada em Kishimoto, Luckesi e Santos que apresentam estudos 

sobre jogo, brincadeira, brinquedo e brinquedoteca. Sendo a ludicidade considerada um 

importante recurso pedagógico, é necessário que faça parte do currículo dos cursos de formação 

de professores, pois a utilização de brincadeiras lúdicas em diferentes situações educacionais é 

um meio para estimular a aprendizagem. O projeto foi desenvolvido por meio de Oficinas 

Pedagógicas onde foram trabalhadas atividades diversificadas com o objetivo de enaltecer a 

ludicidade como sendo um instrumento indispensável no processo ensino-aprendizagem. Através 

deste trabalho os alunos do curso compreenderam que o brincar é um instrumento indispensável 

no processo ensino-aprendizagem e que a brinquedoteca é um dos espaços favoráveis para a 

vivência das atividades lúdicas. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JACQUELINE GONCALVES CORDEIRO BORDIGNON  

Orientador: Gisele Brandelero Camargo Pires - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Brinquedoteca - limites e possibilidades para a formação do professor 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Ludicidade; Brinquedoteca; Ensino-Aprendizagem. 

Resumo: A ludicidade é uma importante ferramenta para a formação do educando. É através do 

brincar que a criança se relaciona com o meio em que vive e com os outros, o que lhe propicia dar 

significado a tudo que está ao seu redor. Neste sentido, a atividade lúdica não pode ser vista 

como um mero passatempo, pois através do brincar a criança desenvolve sua criatividade, sua 

curiosidade e sua compreensão de mundo. Sendo assim, é importante que a ludicidade, 

considerada um recurso pedagógico, faça parte do currículo dos cursos de formação de 

professores. Em virtude disso, o presente material tem a finalidade de oportunizar aos professores 

e alunos do Curso de Formação de Docentes, o desenvolvimento de atividades que priorizem a 

importância do brincar e a compreensão de como a utilização do espaço da brinquedoteca pode 

contribuir par a formação dos professores e para o aprimoramento de sua prática pedagógica. 

Para tanto, por meio de Oficinas Pedagógicas desenvolveu-se uma Unidade Didática nas quais 

serão trabalhadas atividades diversificadas com o objetivo de enaltecer a ludicidade como sendo 

um instrumento indispensável no processo ensino aprendizagem.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JANE CARVALHO  

Orientador: Maria Isabel Moura Nascimento - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Possibilidades de Participação da Família na Escola e Suas Contribuições 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Família/escola; Melhoria da aprendizagem; Participação 

Resumo: A participação da família na escola tem sido um tema bastante discutido nos meios 

escolares principalmente quanto à falta de acompanhamento das questões pedagógicas e os 

problemas de indisciplina enfrentados diariamente por professores, pedagogos e diretores. As 

mudanças ocorridas na sociedade e na estrutura das famílias, tem trazido à escola demandas de 

trabalho que estão além de suas possibilidades. Para analisar essa temática e discorrer sobre as 

possibilidades de participação da família na escola e suas contribuições, procurou-se refletir sobre 

as dinâmicas de participação e as ações da escola em busca dessa participação. A pesquisa 

bibliográfica traz conceitos que dão suporte às análises das entrevistas, questionários e 

resultados dos trabalhos realizados com alunos, professores e pais durante a implementação do 

projeto de intervenção na escola. São considerados também, os depoimentos dos professores 

participantes do GTR 2014, para as conclusões relativas a essa temática. Esse trabalho explicita 

a necessidade da escola estar sempre buscando alternativas e propondo ações que incentivem a 

participação dos pais/familiares nas atividades escolares de seus filhos com o intuito de melhoria 

na qualidade do ensino. 
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JANE CARVALHO  

Orientador: Maria Isabel Moura Nascimento - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Possibilidades de participação da família na escola e suas contribuições 

Tema: Organização do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Família/escola; Melhoria da aprendizagem; Participação 

Resumo: Uma das constantes queixas dos professores, equipes pedagógicas e diretores é a falta 

de participação dos pais ou responsáveis na escola. Muitas vezes atribui-se o baixo rendimento 

dos alunos a esse distanciamento da família da escola. Como, então, envolver a 

família/responsáveis no processo ensino aprendizagem e em que aspectos? De que participação 

se necessita? Em busca de uma reflexão acerca desse tema, este Caderno Pedagógico traz a 

proposição de trabalho com três seguimentos da comunidade escolar: os professores, pedagogos 

e direção, como agentes promotores da participação; os alunos do 6º ano do ensino fundamental, 

como elo entre a escola e a família/responsáveis e os pais desses alunos. As atividades de 

implementação serão organizadas em forma de encontros dos diferentes grupos, com leitura de 

textos, vídeos, discussões e atividades variadas, procurando fomentar o interesse das 

famílias/responsáveis na vida escolar de seus filhos e oportunizar momentos de participação. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JANETE DA SILVA MELO  

Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Alimentação Escolar na percepção dos educadores e educandos: um estudo de caso na 

EJA. 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Alimentação escolar, políticas públicas, projeto político pedagógico 

Resumo: O presente artigo expõe os resultados de uma pesquisa de intervenção pedagógica 

intitulada “A alimentação escolar na percepção dos educandos e educadores: um estudo de caso 

na educação de jovens e adultos”, vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Estado do Paraná - PDE/PR. A pesquisa foi realizada no decorrer do ano letivo de 2014, em um 

centro estadual para educação de jovens e adultos, na cidade de Curitiba, bairro CIC. Teve como 

objetivo conceber bases teóricas que possam contribuir nas formulações pedagógicas no sentido 

da incorporação da Alimentação Escolar, como questão pedagógica, no Projeto Político 

Pedagógico da escola e inserir esta temática no currículo das disciplinas ofertadas aos educandos, 

bem como entender como a alimentação escolar é percebida pelos envolvidos, em como 

proporcionar tanto aos educandos como educadores, informações e análises para avançar na 

consolidação de um direito a uma alimentação de qualidade. A pesquisa de intervenção 

pedagógica contribuiu com os educadores e educandos deste centro estadual oferecendo 

referenciais teóricos para o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico vinculado ao 

exercício da cidadania e as práticas sociais como eixo o direito a alimentação adequada e 

saudável. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JANETE DA SILVA MELO  

Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Alimentação Escolar na percepção dos educandos e educadores da EJA - 

possibilidades de inclusão desta temática ao PPP da escola e implementar como categoria de 

base geradora do currículo 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: alimentação, currículo, projeto político pedagógico 

Resumo: O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade não somente considerando a 

quantidade de ingestão dos alimentos, como também na qualidade nutricional destes alimentos 

consumidos. Diante do aumento das prevalências do sobre peso e obesidade, torna-se urgente 

estudar estratégias que permitam o seu controle. As práticas alimentares são fundamentais e tem 

ligação direta com a obesidade e a educação nutricional tem sido abordada como estratégia a ser 

seguida para que a população tenha uma alimentação mais saudável e, dessa forma, um peso 

mais adequado. Os hábitos alimentares levam tempo para se formar, mas com a prática 
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pedagógica eficaz, pode resultar em práticas alimentares mais saudáveis. E para conseguir estes 

hábitos, e, diminuir os índices de obesidade e sobrepeso, acredita-se que seja importante que as 

pessoas tenham conhecimentos de alimentação e nutrição, medidas de caráter educativo e 

informativo são necessárias, sendo assim nada melhor que começarmos estudando sobre 

nutrição, a partir da alimentação escolar. Através deste Material Didático temos a intenção de 

ampliar os conhecimentos dos Educandos e Educadores da EJA, relacionados à temática nutrição 

e para isso utilizaremos a Alimentação Escolar como base. Trabalhar com esta temática significa 

aproveitar por meio de discussões interdisciplinares, ou seja, alimentação adequada, saúde, 

qualidade de vida, que podem ser trabalhadas em todas as disciplinas. O objetivo é conscientizar 

os educandos com relação à alimentação, proporcionando-lhes conhecimentos e capacidades 

que os tornem aptos a discriminar informações, identificar valores agregados à publicidade dos 

alimentos, e dessa forma, realizar escolhas sensatas e importantes para o próprio 

desenvolvimento como seres humanos.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JANETE RIBAS MACIEL  

Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: BULLYING: fenômeno que afeta a aprendizagem do aluno 

Tema: PEDAGOGIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

Palavras-chave: Bullying; Relações Sociais; Aprendizagem 

Resumo: Este artigo visa socializar a sistematização da experiência vivenciada no Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE - SEED, do governo do Estado do Paraná, implementado 

com docentes do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Professora Irma Antonia Bortoletto 

Bianchini, Município da Lapa, Estado do Paraná, Núcleo Regional de Educação - Área 

Metropolitana Sul, no período de 2013/2014. O artigo em questão analisa a implementação de 

práticas pedagógica de formação docente em busca de alternativas didático-pedagógicas para 

prevenção e enfrentamento ao bullying, com o intuito de minimizar as situações de intimidação, 

juntos aos discentes do colégio, as quais prejudicavam a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem e a interação entre os discentes. A implementação aconteceu por meio do 

desenvolvimento de oficinas organizadas no período de fevereiro a junho de 2014. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa-ação. Os docentes foram orientados para que estes promovessem a 

melhoria das relações sociais e afetivas na escola em busca da sensibilização e conscientização 

dos discentes de que o grande desafio é a construção de formas de convivência pacíficas. O 

artigo conclui-se expondo que os docentes foram receptivos com a realização do trabalho 

conjunto sobre o bullying e a sua necessidade, no ambiente escolar. Tendo como resultados 

dessa intervenção a melhoria no ensino e aprendizagem, articulados com a prática da boa 

convivência, valorizando o respeito, a justiça, a solidariedade, e a mudança de atitudes entre os 

discentes. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JANETE RIBAS MACIEL  

Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: BULLYING: FENÕMENO QUE AFETA A APRENDIZAGEM DO ALUNO 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Bullying; Relações Sociais; Aprendizagem. 

Resumo: Este material didático busca discutir e desenvolver práticas pedagógicas de formação 

docente em busca de alternativas e ações para a prevenção e enfrentamento ao bullying, com o 

objetivo de minimizar as situações de intimidações e violência, junto aos discentes do Colégio 

Estadual Irma Antonia Bortoletto Bianchini. O projeto envolverá docentes do ensino fundamental, 

de diferentes áreas do conhecimento. Verificou-se que o problema do bullying está aumentando 

dentro do espaço escolar, com isso, pretende-se abordar o tema com estudos e reflexões para 

que se possa desenvolver um trabalho contínuo, evitando-se que o bullying tome proporções 

maiores dentro do contexto escolar, prejudicando a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. Orientar-se-á os docentes para que estes promovam a melhoria das relações 

sociais e afetivas na escola em busca da conscientização dos discentes de que o grande desafio 

é a construção de formas de convivência pacíficas. Bibliografia específica fundamentará as 

diferentes contribuições científicas disponíveis, sendo a parte prática realizada por meio de 

intervenções pedagógicas em cumprimento aos objetivos propostos, buscando uma nova visão 

em face da realidade atual: escola como local de formação cidadã, de convivência, onde valores 

como respeito, solidariedade e justiça, se articulem com os conhecimentos, com vistas à 

transformação social. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JOELMA ANA PRZYBYCIEN  

Orientador: MARILIA ANDRADE TORALES CAMPOS - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O trabalho pedagógico na formação continuada de professores de Escolas do Campo 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação do Campo; prática pedagógica; formação continuada 

Resumo: O presente artigo foi produzido a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná – SEED, turma 2013, do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Este 

trabalho tem como objetivo compartilhar a experiência vivenciada no desenvolvimento da 

formação continuada, em momentos de formação e hora atividade com professores que atuam 

em uma escola do Campo. Este relato inclui o Projeto de Intervenção Pedagógica e o Caderno 

Temático para o desenvolvimento da Implementação, realizada nos meses de fevereiro a maio de 

2014, na instituição escolar específica. Conclui-se através dos dados obtidos que é possível ao 

pedagogo promover e realizar a formação continuada na escola e utilizá-la no processo de 
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aperfeiçoamento de ensino e aprendizagem, em coerência com a Proposta Pedagógica da Escola 

e as Diretrizes Curriculares do Campo. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JOELMA ANA PRZYBYCIEN  

Orientador: MARILIA ANDRADE TORALES CAMPOS - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O trabalho pedagógico na formação continuada de professores de Escolas do Campo. 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Educação do Campo; Prática Pedagógica; Formação Continuada. 

Resumo: Esta produção foi realizada para subsidiar o aperfeiçoamento profissional dos 

professores do Colégio Estadual do Campo Colônia Malhada - Ensino Fundamental e Médio. O 

Caderno Temático é composto por um referencial teórico que aborda os elementos essenciais a 

respeito da identidade, planejamento e avaliação da escola, bem como suas implicações com o 

processo de ensino-aprendizagem. A metodologia empregada articula reflexões teóricas com a 

condução da prática pedagógica direcionada a cultura do campo. Espera-se que com trabalho 

coletivo ocorram mudanças significativas e de qualidade no ambiente escolar. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JULIA SUELI MENDES  

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A EVASÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO, VAMOS TRANSPOR ESTE OBSTÁCULO? 

Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 

Palavras-chave: Ensino Médio Noturno: evasão escolar: estratégias de ação: 

Resumo: O problema da evasão escolar no Ensino Médio Noturno está presente em todas as 

instituições de ensino e vem angustiando direção, equipe pedagógica, pais e comunidade escolar, 

visando saber mais sobre este assunto realizou-se uma pesquisa de campo e bibliográfica, após 

dados levantados, onde percebe-se o grande índice de evasão nos anos de 2011 e 2012, traçou-

se estratégias pedagógicas e metodológicas para minimizar a evasão no estabelecimento de 

Ensino Médio Noturno. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JULIA SUELI MENDES  

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A EVASÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO, VAMOS TRANSPOR ESTE OBSTÁCULO? 

Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO  

Palavras-chave: Ensino Médio Noturno:evasão escolar:estratégias de ação:  

Resumo: O problema da evasão escolar no Ensino Médio Noturno está presente em todas as 

instituições de ensino e vem angustiando direção, equipe pedagógica, pais e comunidade escolar, 

visando saber mais sobre este assunto realizou-se uma pesquisa de campo e bibliográfica, após 

dados levantados, onde percebe-se o grande índice de evasão nos anos de 2011 e 2012, traçou-

se estratégias pedagógicas e metodológicas para minimizar a evasão no estabelecimento de 

Ensino Médio Noturno. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JUREMA MATOS BUBNA  

Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Possibilidades de Organização doTrabalho Pedagógico na Educação do Campo 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Educação do Campo. Flexibilidade Curricular.Prática Pedagógica 

Resumo: O artigo ora apresentado encerra uma síntese sobre a aplicação de nossa Produção 

Didático- pedagógica aos professores e demais funcionários do Colégio Estadual do Campo de 

Juvinópolis, bem como algumas considerações gerais acerca de nossa participação no Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE). Neste documento consta, a princípio, uma breve 

descrição dos fatos históricos que precederam o reconhecimento da Educação do Campo como 

uma modalidade de ensino com características próprias, bem como um relato reflexivo acerca da 

Implementação Didática. Por fim, há uma análise acerca dos resultados e algumas apreciações 

referentes ao PDE como um todo 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: JUREMA MATOS BUBNA  

Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Possibilidades de Organização do Trabalho Pedagógico na Educação do Campo 

Tema: Educação do Campo 
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Palavras-chave: trabalho pedagógico; educação do campo; ensino-aprendizagem. 

Resumo: Partindo de observações quanto a atuação dos profissionais da educação da rede 

pública do Paraná, que atuam tanto na zona urbana quanto rural; nos deparamos com a 

necessidade de leituras e reflexões sobre os encaminhamentos metodológicos mediante a 

organização do trabalho pedagógico na educação do campo. Visto que muitos desconhecem com 

profundidade a Diretriz Curricular da Educação do Campo, o Decreto nº 7.352, 04/11/ 2010, entre 

outros documentos que auxiliam e possibilitam a prática pedagógica. Tendo como ponto de 

referência o pedagogo como um articulador da gestão e do trabalho pedagógico. Assim sendo, a 

elaboração da Produção Didático- pedagógica, se efetivou através do Caderno Pedagógico, em 

Unidade Didática. Que tem como objetivo articular e estimular o debate, visando fortalecer o 

trabalho coletivo para contribuir com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, divididos 

em três etapas de encontros.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LEIDE ROZANI GAIOTO LAMEU  

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A transição do aluno do 5º ano para o 6º ano do ensino fundamental : articulações para 

superação das dificuldades de adaptação e aprendizado 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Transição; Articulação; Adaptação; Aprendizagem 

Resumo: O presente artigo é o resultado da implementação desenvolvida com os professores e 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza - EFM, 

de Barra do Jacaré, para o cumprimento das atividades referentes ao 4º período do PDE. A 

transição do educando do 5º ano para o 6º ano do ensino fundamental acontece com mudanças 

significativas que afetam o seu desenvolvimento, no que se refere a adaptação com o espaço, 

dificuldade de aprendizado e a relação com os professores. O foco deste estudo é o resultado da 

observação de conflitos existentes e os obstáculos enfrentados por alunos ao ingressarem no 

sexto ano. A necessidade de amenizar essas barreiras, enfrentadas por eles propõe-se o apoio 

pedagógico aos professores com momentos reflexivos e embasamentos teóricos. Atividades 

diferenciadas com os discentes, propondo articulações pedagógicas evitando que essa ruptura 

alcance um caráter de descontinuidade do processo ensino-aprendizagem no período de 

transição entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LEIDE ROZANI GAIOTO LAMEU  

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A transição do aluno do 5º ano para o 6º ano do ensino fundamental : articulações para 

superação das dificuldades de adaptação e aprendizado 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Transição; Articulação; Adaptação; Aprendizagem 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem por finalidade abordar a Transição do 

aluno do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental e as articulações para superar as 

dificuldades de adaptação e aprendizado. Essa transição vem carregada de mudanças que 

afetam o desenvolvimento do aluno no que se refere a adaptação com o espaço, dificuldades de 

aprendizagem e a relação com professores. É de caráter primordial enfatizar essas barreiras 

enfrentadas pelos educandos, com apoio pedagógico aos professores, buscar soluções, reflexões 

e propor articulação pedagógica entre os ciclos evitando que essa ruptura alcance um caráter de 

descontinuidade do processo de ensino-aprendizagem no período de transição. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LEOCADIA DE OLIVEIRA MENDES  

Orientador: MARIA DE FATIMA JOAQUIM MINETTO - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O PEDAGOGO COMO ARTICULADOR ENTRE AS PRÁTICAS DOCENTES DA SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAL 1 E DAS CLASSES COMUNS 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Inclusão educacional; Pedagogo articulador; Sala de recursos; Aprendizagem; 

Ações pedagógicas. 

Resumo: Este artigo relata as ações desenvolvidas no período de fevereiro de 2013 a julho de 

2014 como ação exigida pelo PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná), tem como objetivo apresentar reflexões sobre a inclusão educacional e a atuação do 

pedagogo como articulador entre os professores que atuam nas salas de recursos multifuncional 

1 e os demais professores que trabalham com estes alunos de inclusão. A pesquisa utilizou-se do 

método pesquisa-ação com a análise de algumas ações pedagógicas e reflexões teóricas que 

contribuem para qualidade do ensino desta temática. O desafio foi propor um trabalho coletivo 

com os professores envolvidos com os alunos da sala de recursos multifuncional 1 e oferecer 

recursos e estratégias didáticas que favoreçam a interação pedagógica entre o professor da sala 

de recursos e aos professores das classes comuns, dentre eles, conteúdos específicos referentes 

à aprendizagem, formas de avaliação diferenciada e referencial teórico sobre síndromes e 

distúrbios dos quais os alunos de sala de recursos são portadores. Como resultado, obtiveram-se 

os relatos dos participantes da formação continuada na escola com depoimentos e sugestões 
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para a superação das dificuldades encontradas e da necessidade dos professores se 

conscientizarem de que a inclusão é um fato e só poderão ser bons professores aqueles que 

tomarem-na como seu propósito. Dessa forma houve uma reflexão sobre a importância do 

trabalho conjunto entre pedagogo, professor da sala de recursos multifuncional 1 e demais 

professores quanto aos problemas enfrentados e como trabalhar a temática da inclusão de alunos 

com necessidades educacionais.  
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Professor PDE: LEOCADIA DE OLIVEIRA MENDES  

Orientador: MARIA DE FATIMA JOAQUIM MINETTO - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Reflexões e práticas pedagógicas diante dos distúrbios e dificuldades de aprendizagem 

dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; sala de recursos; articulação da ação docente 

Resumo: O material didático proposto é um Caderno Pedagógico composto por textos e 

atividades que levam a reflexão das práticas pedagógicas diante dos distúrbios e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. Este material vem ao 

encontro da proposta em trabalhar com professores e equipe pedagógica que atendem alunos da 

sala de recursos multifuncional 1. O tema do projeto: O pedagogo como articulador das práticas 

docentes da sala de recursos multifuncional 1 e das classes comuns, veio da necessidade da 

escola entender e trabalhar mais os temas: Inclusão; sala de recursos; como acontece a 

aprendizagem; dificuldades e transtornos na aprendizagem; avaliação dos alunos para a sala de 

recursos e o papel do pedagogo na mediação deste trabalho, temas esses tratados neste material. 

O Objetivo é articular a ação pedagógica entre os docentes da sala de recursos multifuncional 1 e 

das salas comum, por meio da reflexão das suas práticas, à luz da teoria, através de textos, filmes, 

troca de experiências, estudo de caso, apresentando atividades práticas para a melhoria do 

ensino e aprendizagem dos alunos das salas de recursos multifuncional 1. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LETICIA PONS CLAVIJO  

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

Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A FUNÇÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EQUIPE PEDAGÓGICA NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

Tema: Relação entre gestão democrática e organização do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Pedagogo escolar; ensino-aprendizagem; gestão democrática; organização do 

trabalho pedagógico (OTP) 
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Resumo: Este artigo apresenta a síntese dos resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica 

intitulado: A Função Político-Pedagógica da Equipe Pedagógica no Espaço Escolar, tendo por 

base a fundamentação teórica e a pesquisa ação. Aborda o relato de uma proposta colaborativa 

que proporcionou aos componentes da equipe pedagógica do Colégio Estadual Cidália Rebello 

Gomes, localizado na Ilha dos Valadares, no município de Paranaguá-PR; a análise crítica 

referente à função do profissional pedagogo no espaço escolar. O pedagogo é o articulador e 

mediador do processo de ensino-aprendizagem, para que isto se efetive precisa desenvolver sua 

real função: o fazer pedagógico e a promoção da qualidade de ensino. Para cumpri-la ele precisa 

ter muito claro suas atribuições e principalmente perceber sua função somatória no cotidiano 

escolar. O professor pedagogo pauta seu trabalho no planejamento, o qual é um instrumento que 

possibilita a tomada de decisões e é o ponto de partida do fazer pedagógico. A organização do 

trabalho pedagógico dá suporte e subsidio para a prática pedagógica dos professores assim como 

orienta os alunos e articula as relações entre a comunidade e a gestão escolar. Mediou-se, como 

professora orientadora, discussões e debates propostos nas atividades do caderno temático 

objetivando esclarecer a função da equipe pedagógica no contexto escolar e valorizar a 

organização do trabalho pedagógico como garantia de uma escola pública gratuita e de qualidade. 

As atividades desenvolvidas resgataram na equipe pedagógica da escola a união, a autoestima e 

o gosto pelo estudo, evidenciando a necessidade da valorização do trabalho do pedagogo no 

chão da escola. 
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Orientador: LEOCILEA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A FUNÇÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EQUIPE PEDAGÓGICA NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

Tema: Relação entre gestão democrática e organização do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Pedagogo escolar; ensino-aprendizagem; gestão democrática; organização do 

trabalho pedagógico (OTP) 

Resumo: O pedagogo é o articulador e mediador do processo de ensino-aprendizagem, para que 

isto se efetive precisa desenvolver sua real função: o fazer pedagógico e a promoção da 

qualidade de ensino. Para que o pedagogo cumpra sua função ele precisa ter muito claro suas 

atribuições e principalmente perceber sua função somatória no cotidiano escolar. O professor 

pedagogo pauta seu trabalho no planejamento, o qual é um instrumento que possibilita a tomada 

de decisões e é o ponto de partida do fazer pedagógico. A organização do trabalho pedagógico 

dá suporte e subsidio para a prática pedagógica dos professores assim como orienta os alunos e 

articula as relações entre a comunidade e a gestão escolar. Este projeto objetiva esclarecer a 

função da equipe pedagógica no contexto escolar e valorizar a organização do trabalho 

pedagógico como garantia de uma escola pública gratuita e de qualidade. 
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Professor PDE: LILIANE ARCARIO CELESTINO  

Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Mudando a cultura do descarte do lixo urbano: a experiência do Colégio Estadual 

Alexandra – Ensino Médio 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional:Educação Ambiental 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Resíduos Sólidos e Orgânicos; Sustentabilidade. 

Resumo: O propósito deste artigo é levantar uma reflexão sobre a produção e descarte dos 

resíduos sólidos e orgânicos no bairro de Alexandra, principalmente no Colégio Estadual 

Alexandra - Ensino Médio; ressaltando alternativas como redução, reutilização e reciclagem como 

alternativas importantes para a preservação dos recursos naturais. Nesta perspectiva, como 

procedimento metodológico, buscou-se diagnosticar, juntamente com os alunos da 3.ª série do 

ensino médio, os problemas ambientais como também possíveis soluções aos problemas 

indicados pelo grupo. Como estratégias de trabalho foram realizadas leituras, debates e 

discussões sobre a relação homem e natureza e, de homem como sujeito ecológico; onde se 

concluiu que se pode mediante pequenas ações, contribuir com o meio ambiente. Na sequência 

do trabalho, foi levantado com o grupo de estudo estratégias para reduzir o lixo na escola, 

aproveitando o lixo orgânico, a reutilizar os resíduos sólidos e, como fomentar a consciência nos 

alunos e profissionais da educação da instituição escolar. Considerando os relatos e alternativas 

levantadas pelos alunos envolvidos no projeto de intervenção pedagógica, viu-se a necessidade 

de novas atitudes em relação ao meio ambiente onde os sujeitos percebam-se como parte dele e 

responsáveis por sua conservação e preservação.  
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Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Mudando a cultura do descarte do lixo urbano: a experiência do Colégio Estadual 

Alexandra – Ensino Médio 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 

Palavras-chave: Educação ambiental, resíduos sólidos e orgânicos e sustentabilidade 

Resumo: Os resíduos sólidos e orgânicos são um problema ambiental relevante; o lixo, que 

muitas vezes é depositado nas ruas, nos terrenos abandonados é uma preocupação para os 

ambientalistas e para a sociedade em geral, pois papéis, plásticos, borrachas, e demais detritos, 

além de deixar a paisagem mais feia e com cheiro desagradável, nos dias de chuva, vão parar 

nas bocas de lobo contribuindo desta forma para os alagamentos e poluição em córregos e 

riachos. Ressalta-se ainda o destino final do lixo que na maioria dos casos é descartado de forma 

inadequada sem preocupação com os recursos naturais. Portanto, deve-se buscar alternativas em 

favor das questões ambientais como reduzir, reutilizar e reciclar; pois os recursos naturais estão 
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no seu limite, e se não houver mudança de postura da sociedade eles não irão suportar e, a 

existência humana estará em risco, pois o mesmo homem que destrói pode contribuir para 

recuperar o meio ambiente e viver harmoniosamente com ele mediante uma cultura de 

sustentabilidade. A intenção da Educação Ambiental é provocar a mudança social visando a 

sensibilização diante das questões ambientais e a urgência de mudança de hábitos, pois a 

sobrevivência da humanidade depende da preservação dos recursos naturais. Para relacionar 

Educação Ambiental e a degradação do ambiente, a escola como espaço social, quando 

integrada no processo de ensino/aprendizagem de forma crítica e participativa, podem 

desencadear mudança de comportamento, gerando a formação de atitudes ecologicamente 

corretas para o exercício da verdadeira cidadania em relação ao meio ambiente.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: O Papel do Professor Pedagogo na Escola Pública do Paraná: Inquietações e Desafios 

Contemporâneos  

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Professor Pedagogo; Função do Pedagogo; Pedagogia 

Resumo: O presente trabalho é parte integrante e conclusiva do Programa de Desenvolvimento 

Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Paraná- PDE. Objetivou investigar a 

respeito da função do professor pedagogo na escola pública de educação básica paranaense, 

suas inquietações e desafios no contexto escolar. Para tanto, analisa a atuação do pedagogo no 

cotidiano escolar à luz da sua formação e identidade no Curso de Pedagogia e a atual proposição 

da Rede de Ensino do Estado do Paraná. Com o intuito de buscar subsídios para as análises 

foram entrevistadas 06 (seis) pedagogas do Colégio Estadual Rocha Pombo - EFMN, no 

município de Capanema, no segundo semestre de 2013. A pesquisa de campo foi desenvolvida 

através de questionário com perguntas abertas e fechadas. O processo de investigação 

identificou entre outras questões; que esses profissionais se encontram absorvidos em seu 

cotidiano com problemas emergenciais que surgem e precisam ser resolvidos. Os resultados 

apontam elementos importantes sobre a função desse profissional, fundamental na organização 

do trabalho pedagógico e para as mudanças desejáveis dentro da instituição escolar. Neste 

contexto, conclui-se que a implementação do Plano de Ação, construído com os pedagogos do 

Colégio Estadual Rocha Pombo, que resultou em um Plano de Ação Anual da Equipe Pedagógica 

pode constituir-se em um instrumento fundamental no redimensionamento do papel desse 

profissional, pois cabe a ele valorizar a sua função, ver-se como um profissional comprometido 

politicamente com a escola e com a sociedade 
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Professor PDE: LILIANE KWIATKOWSKI  

Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Papel do Professor Pedagogo na Escola Pública do Paraná: Inquietações e Desafios 

Contemporâneos  

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Professor Pedagogo; Escola Pública; Pedagogia. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica, na forma de Unidade Didática, está ligada ao 

Projeto de Intervenção Pedagógica do PDE 2013/2014, e será implementada com os professores 

pedagogos no Colégio Estadual Rocha Pombo – EFMN. O objetivo da investigação é discutir a 

função do professor pedagogo, refletir sobre o seu trabalho no dia-a-dia escolar, tendo como 

pressuposto teórico-metodológico a Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani e outros 

autores, que trabalham com a mesma perspectiva teórica. Propomos no final da implementação 

construir coletivamente um Plano de Ação que auxilie no redimensionamento do papel desse 

profissional. O tema partiu da problemática vivenciada pela professora pedagoga pesquisadora, 

de que o professor pedagogo está confuso na sua função, comprometido com outras atividades, 

absorvido pelo cotidiano, impossibilitado de cumprir suas atribuições específicas. Serão 32 h/a 

divididas em 06 encontros semanais com certificação pela Unioeste – Campus de Francisco 

Beltrão, na modalidade de Extensão 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Tecnologias Educacionais na Prática Pedagógica da Escola 

Tema: Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais. Prática Pedagógica. Escola. 

Resumo: O presente artigo é resultado de estudos, pesquisas e atividades teóricas/reflexivas e 

práticas realizadas durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2014. O tema 

elaborado e desenvolvido justificou-se diante da necessidade de contribuir para que as 

tecnologias na escola continuem sendo um constante meio de renovação da prática do professor 

e de transformação do aluno como sujeito atuante na construção do conhecimento. Objetivou-se 

instigar e incentivar práticas pedagógicas que levem à qualidade do processo ensino e 

aprendizagem por intermédio das tecnologias que podem ser também educacionais. O Projeto – 

O Uso das Tecnologias Educacionais na Prática Pedagógica da Escola - através do Curso 

Formação em Tecnologias Educacionais, foi implementado no Colégio Estadual Rui Barbosa 

(Ensino Fundamental e Médio), afim de buscar respostas a questionamentos e estimular práticas 

pedagógicas com o uso das ferramentas tecnológicas. Foram utilizados vários recursos 

metodológicos, pedagógicos e tecnológicos, tais como: textos, vídeos tutoriais, apostila, 
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notebooks, computadores, projetor, caixa de som, câmera digital, celular, internet wireless, 

dispositivos de armazenamentos de dados e diversas ferramentas on-line. Conclui-se que os 

resultados foram significativos, pois, de acordo com relatos dos profissionais, a intervenção 

proporcionou reflexões e práticas que levaram a uma segurança maior quanto ao domínio das 

ferramentas tecnológicas e propiciou um olhar diferente em relação ao uso das tecnologias 

durante as práticas pedagógicas e que ainda temos muito a avançar, já que o assunto tecnologia 

educacional não se esgota por aqui. 
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Título: As Tecnologias Educacionais na Prática Pedagógica Escolar 

Tema: Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Qualidade na Educação. Ferramentas Tecnológicas. Formação Continuada.  

Resumo: O estudo objetiva incentivar práticas pedagógicas que levem à qualidade do processo 

ensino e aprendizagem do Colégio Estadual Rui Barbosa (Jandaia do Sul - Paraná) mediante 

utilização de ferramentas tecnológicas no espaço escolar. A pesquisa e intervenção surgiu dos 

questionamentos: por que e como utilizar as tecnologias para melhorar o processo de aquisição 

do conhecimento? Qual a realidade e quais discussões podem se aproximar dos resultados que a 

escola tem que atingir? Priorizamos neste escrito alguns assuntos relativos ao tema que 

elegemos, mesmo que de modo breve, tais como: histórico das tecnologias no Estado do Paraná, 

apontando as ações implementadas pela SEED (Secretaria de Educação) a fim de tornar uma 

realidade o emprego da tecnologia nas escolas públicas; conceituações de tecnologia e 

tecnologia educacional; definição de técnica; mediação no contexto educacional e mediação 

tecnológica, deixando explícita a importância do papel do professor como mediador do processo 

ensino aprendizagem. Para tanto, optou-se por uma pesquisa qualitativa e quantitativa através de 

estudo bibliográfico e questionário, para identificar e levantar dados de como professores, direção 

e pedagogos usam as tecnologias, sobre o conhecimento que tem e os recursos, ferramentas ou 

tutoriais que gostariam que fossem disponibilizados na Formação Continuada, durante o Projeto 

de Intervenção Pedagógica em 2014. A priori o estudo analisou que os profissionais necessitam 

de maior infraestrutura no Laboratório de Informática, inclusive com máquinas mais modernas e 

principalmente investir em formação continuada para melhorar a qualidade da aprendizagem dos 

alunos, indícios que confirmam a relevância desta investigação e proposta de intervenção na 

realidade concreta da escola focalizada. 
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Título: A EVASÃO ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS. 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO. 

Palavras-chave: Evasão escolar; Ensino aprendizagem; Noturno. 

Resumo: O objetivo desse trabalho é discutir o problema da evasão escolar, a partir dos dados 

coletados por meio da pesquisa/ação realizada com os alunos, professores, equipe pedagógica e 

diretiva do Colégio Estadual Fazenda Velha. A evasão escolar apresenta índices alarmantes e 

aumenta consideravelmente no período noturno. Tendo como ponto de partida essa análise, 

foram desenvolvidas algumas ações no coletivo, na tentativa de amenizar as causas que levam o 

aluno a abandonar os estudos. Percebemos que tantos os fatores internos quanto externos 

interferem, entre eles: trabalho; falta de acompanhamento familiar; desinteresse; desmotivação; 

falta de estrutura física; relação professor aluno. Apesar dos esforços do Governo Federal, os 

avanços na educação ainda não foram suficientes para evitar a evasão escolar, porém os índices 

de qualidade do Ensino Médio vêm motivando debates e ações conjuntas entre os diferentes 

órgãos e instituições envolvidos, em busca de alternativas para superar os grandes desafios que 

envolvem o Ensino Médio no Brasil. Ficou evidente nesse trabalho, que as ações não se esgotam 

num determinado período, faz-se necessário um movimento constante a médio e longo prazo 

para que o envolvimento de toda a comunidade escolar seja mais expressivo e os resultados 

esperados sejam alcançados. 
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Professor PDE: LINDACIR POPOVICZ DE BARCELOS 

Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Evasão Escolar no período noturno: causas e consequências. 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGOGICO. 

Palavras-chave: Evasão Escolar; Ensino Aprendizagem; Noturno. 

Resumo: Este caderno temático foi elaborado com o objetivo de discutir o problema da Evasão 

Escolar, a partir dos dados coletados por meio de uma pesquisa realizada com os alunos, 

professores, equipe pedagógica e diretiva do Colégio Estadual Fazenda Velha. A Evasão Escolar 

apresenta índices alarmantes e aumenta consideravelmente no período noturno. Tendo como 

ponto de partida essa análise, será desenvolvido junto aos professores, durante a hora atividade e 

reuniões pedagógicas, algumas ações possíveis para amenizarmos essa situação, levando em 

conta a realidade escolar do Colégio. Esse caderno compõem-se de uma breve fundamentação 

teórica e três unidades. Na primeira, será analisado o resultado do questionário aplicado aos 
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alunos do primeiro ano do Ensino Médio noturno; na segunda unidade, será apresentado o 

resultado da entrevista realizada com os professores, equipe pedagógica e equipe diretiva; na 

terceira unidade, far-se-á algumas considerações relacionadas ao resultado da pesquisa. Na 

implementação do Projeto será trabalhado com a equipe escolar a análise desse material, sendo 

decidido em conjunto, os rumos a serem tomados em busca de uma solução, ou mesmo o 

redirecionamento dos trabalhos realizados até o momento no Colégio, para se alcançar o objetivo 

proposto, que é amenizar as causas da Evasão Escolar. 
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Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS: O ALUNO COMO MULTIPLICADOR 

Tema: DIVERSIDADE E CURRÍCULO 

Palavras-chave: Função da Escola. Papel do Pedagogo. Prevenção. Alunos Multiplicadores. 

Resumo: Este artigo apresenta a síntese dos resultados do projeto de intervenção intitulado 

Prevenção ao Uso de Drogas: O Aluno como Multiplicador. Percebeu-se que a escola por se 

tratar de um espaço frequentado, na sua maioria por adolescentes e que por sua vez tem, 

diferentes realidades sociais, acaba transformando-se em um lugar onde os alunos ficam 

vulneráveis à utilização de entorpecentes. Para mudar este cenário foi realizado ações, entre elas 

o da prevenção, tornando a escola um espaço para mediar esta problemática. Observou-se a 

necessidade de prevenir sobre o perigo do uso de drogas, pois sabemos que os alunos estão 

suscetíveis a este perigo e que nos levou a questionar: Como o pedagogo poderia atuar sendo 

mediador no processo de formação dos alunos com o fim de orientá-los na prevenção do uso de 

drogas. Nesta perspectiva foi realizada uma pesquisa para conhecer as impressões que os alunos 

tem ao perigo do uso de drogas e a formação dos alunos, em específico dos alunos do 1º ano do 

Ensino Médio como multiplicadores na prevenção do uso de drogas, utilizando como metodologia 

oficinas de modo que os mesmos pudessem atuar como multiplicadores, permitindo que eles 

participassem e colaborassem para o bem do próximo, exercendo assim a sua cidadania, 

buscando alternativas para que através das suas ações, gerasse a mudança no meio social em 

que vive e, consequentemente, ocorresse a mudança em si mesmo. 
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Professor PDE: LUCIANA BARCELOS SANTOS  

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: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 

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. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Construção de um trabalho pedagógico coletivo: limites e possibilidades para a superação 

dos conflitos do cotidiano escolar 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Coletivo; Equipe pedagógica; Ação-reflexão; 

Resumo: Este artigo traz como tema a problematização presente na constituição das equipes 

pedagógicas escolares, enfocando a dificuldade de unidade existente entre os integrantes da 

equipe pedagógica em um colégio da rede pública estadual de ensino, na cidade de Curitiba, 

entre os anos de 2011 e 2013. No intento de melhor entender a dinâmica de trabalho do grupo 

envolvido houve investigação teórica com base em autores que abordam conceitos sobre a 

pedagogia e os pedagogos, abrangendo situações relevantes à instituição do trabalho coletivo na 

escola, sendo que para identificar a equipe pedagógica e definir sua funcionalidade houve 
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apropriação de conceitos contidos nos escritos de Libâneo (2002; 2004), Houssaye (2004), 

Pimenta (1993), Arroyo (2011) e Vasconcellos (2002). No intuito de buscar respostas para o 

problema foram realizadas ações, descritas em uma proposta de intervenção pedagógica, 

contemplando um momento de formação presencial composto por três oficinas em que a 

finalização se deu com a produção de um regimento pedagógico, com o fim de nortear a ação 

pedagógica da equipe no dia a dia da escola. A expectativa deste trabalho foi demonstrar aos 

pedagogos da escola os limites e as possibilidades da instituição de um trabalho coletivo, 

explicitando assim o ensejo de reconhecimento e respeito às funções desta equipe. 
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Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Construção de um trabalho pedagógico coletivo: limites e possibilidades para a superação 

dos conflitos do cotidiano escolar 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Equipe Pedagógica; limites e possibilidades; trabalho coletivo. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem a intenção de contribuir para a constituição de 

uma Equipe Pedagógica Escolar que vislumbre a superação de limites impeditivos para 

enfrentamento de conflitos escolares, construindo possibilidades de ação coletiva coerente. O 

trabalho propõe três oficinas: a primeira que deseja sensibilizar para a importância da constituição 

da equipe pedagógica para o cotidiano escolar; a segunda que almeja o despertar da 

necessidade um trabalho coletivo e a terceira, desdobrada em mais três etapas, discorre sobre 

alguns dos enfrentamentos e conflitos presentes na escola tais como: indisciplina, adolescência e 

diferenças, temas que foram citados com maior frequência no livro de registro das ocorrências 

escolares. 
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e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Transtornos Funcionais Específicos: Conhecer para Intervir. 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Aluno; Transtornos; Aprendizagem. 

Resumo: O transtorno de aprendizagem é um dos fatores que pode interferir no desenvolvimento 

escolar do aluno. O referencial teórico consultado sobre o tema evidencia que os transtornos 

desencadeiam limitações diferenciadas no seu aprendizado que, sem diagnóstico e 

encaminhamento adequado, podem contribuir para o fracasso escolar. Foi possível identificar a 
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escassez de disciplinas específicas sobre o tema nos cursos de formação de professores das 

diversas licenciaturas, bem como a omissão e o desinteresse de alguns profissionais da educação 

em adquirir conhecimento mínimo sobre o assunto, embora a SEED disponibilize materiais 

didáticos consultivos nos cursos de formação continuada. O desconhecimento não deve ser 

empecilho nem eximir o educador de sua responsabilidade, muito menos, impedir a percepção 

sobre o aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem na sala de aula para a realização da 

avaliação e possível encaminhamento desse aluno à Sala de Recursos. Considerando que o 

conhecimento sobre essa problemática por parte dos professores é relevante para o 

desenvolvimento do educando, o presente trabalho tem como proposta, oferecer subsídios 

teóricos a todos os envolvidos no processo, no reconhecimento e diagnóstico desses alunos com 

transtornos de aprendizagem, bem como o encaminhamento e a aplicação de metodologias 

adequadas, que possam contribuir para o processo de aprendizagem do educando. Nas 

atividades de intervenção foram desenvolvidos temas que possibilitaram aos professores e 

pedagogos uma nova visão em como observar e identificar algum tipo de transtorno apresentado 

no aluno e encaminhar e adotar novas metodologias a fim de diminuir suas dificuldades no 

processo de aprendizagem.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LUCIANE DE ANDRADE  

Orientador: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Transtornos Funcionais Específicos: Conhecer para Intervir 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Aluno; Transtornos; Aprendizagem.  

Resumo: Dentre os tipos de problemas que interferem no desenvolvimento escolar do aluno, 

destacamos os transtornos de aprendizagem, pois eles desencadeiam limitações diferenciadas 

que interferem de maneira significativa no seu aprendizado e, que sem diagnóstico e 

encaminhamento adequado, contribuem para o fracasso escolar. A falta de disciplinas específicas 

sobre o tema nos cursos de formação de professores das diversas licenciaturas, com conteúdos 

que desenvolvam pedagogias voltadas para crianças com algum tipo de transtorno, a omissão e o 

desinteresse de alguns profissionais da educação em adquirir conhecimento mínimo sobre o 

assunto, também são fortes obstáculos que interferem significativamente na aprendizagem do 

educando, embora a SEED disponibilize materiais didáticos consultivos. Esse quadro não deve 

servir de desculpas nem eximir o educador de sua responsabilidade, muito menos, impedir a 

percepção sobre o aluno que apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem na sala de 

aula, ou ainda comprometer os aspectos que devem ser observados para a realização da 

avaliação e possível encaminhamento desse aluno à Sala de Recursos Multifuncional da 

Educação Básica, pelo contrário, deve alertá-lo e fazê-lo refletir sobre sua prática pedagógica. 

Considerando que o conhecimento sobre essa problemática por parte dos professores é de suma 

importância para o desenvolvimento do educando, o presente trabalho tem como proposta, 

oferecer subsídios teóricos a todos os envolvidos no processo, no reconhecimento e diagnóstico 

desses alunos com distúrbios de aprendizagem, bem como o encaminhamento e a aplicação de 
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metodologias adequadas, que possam contribuir para diminuir o agravamento das dificuldades e 

facilitar o processo de aprendizagem do educando.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Grupo Escolar ou Ginasial? A verdadeira identidade do Colégio Dr. Aloysio 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Instituição Escolar; História; Fontes Documentais e Históricas. 

Resumo: Este estudo investiga e escreve a história do Ginásio Estadual de Nova Fátima (1956-

1970), partindo da analise da trajetória institucional registrada no Marco Situacional do Projeto 

Político Pedagógico do Colégio Estadual Dr. Aloysio de Barros Tostes, atual Ensino Fundamental 

e Médio. A opção por este recorte da história da educação local deveu-se principalmente ao fato 

de se buscar compreender a história confrontando os registros existentes através da interpretação 

das fontes documentais e históricas coletadas confirmando ou refutando dados, fatos e 

materializando a história da Instituição Escolar, como resultado da investigação. O estudo insere-

se na área de conhecimento da Educação, história da educação, na recente linha de pesquisa 

sobre a história das instituições escolares. Fundamenta-se no método histórico de aporte 

qualitativo. Os principais autores que referendaram esse estudo foram: pesquisa sobre Instituição 

Escolar e a importância desta para educadores e alunos que ali estudam: Gatti Junior (2002) e 

Nosella e Buffa (2013); Fontes Históricas: Ragazzini (2001) Miguel (2004), Saviani (2006); Tratam 

da metodologia de pesquisa: Lakatos (2003) e Nogueira (2012); do Projeto Político Pedágógico: 

Gadotti (1994), Veiga (2002 e 2013), Gandin (2001); Tratam da História do Norte do Paraná e do 

Município de Nova Fátima: Wachowicz (2001 e 2010), Bondarik (2006) e Luna (2001); Trabalham 

com a história da instituição voltada ao Ensino Secundário e Ginasial: Romanelli (1978 e 2006), 

Ghiraldelli (2001), Souza (2008) e Aksenen (2013). 
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Título: Grupo Escolar ou Ginasial? A verdadeira identidade do Colégio Dr. Aloysio 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: História da Educação. Instituição Escolar. História da Escola Ginasial de Nova 

Fatima. 

Resumo: Tem como finalidade explicitar o processo fundamental de uma intervenção com 
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relação a análise da história organizacional registrada no Marco Situacional do Projeto Político 

Pedagógico do Colégio Estadual Dr. Aloysio de Barros Tostes, atual Ensino Fundamental e Médio, 

confrontando os fatos históricos lá descritos de forma a contextualizar as fontes históricas 

pesquisadas e reescrevê-la. Espera-se que a interpretação das fontes documentais e históricas 

possibilite a materialização do registro com o maior número de dados, atualizando, confirmando 

ou refutando os existentes. A investigação insere-se na área de conhecimento de Fundamentos 

da Educação, história da educação, na recente linha de pesquisa sobre a história das instituições 

escolares. Fundamenta-se no método histórico de aporte qualitativo. Os principais autores que 

referendam esse estudo foram: pesquisa sobre Instituição Escolar e a importância desta para 

educadores e alunos que ali estudam: Nosella e Buffa (2002, 2008 e 2013), Gatti Junior (2002) e 

Silva (2009); Fontes Históricas: Miguel (2004), Lopes (2001), Saviani (2006) e Ragazzini (2001); 

Tratam da metodologia de pesquisa: Lakatos (2003) e Nogueira (2012); do Projeto Político 

Pedágógico: Gadotti (1994), Muhlstedt (2009), Vasconcellos (2005) e Veiga (1995 e 2002).  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Violências na escola: como prevenir 

Tema: Pedagogia e desenvolvimento educacional 

Palavras-chave: Escola, organização escolar, violências, práticas pedagógicas. 

Resumo: O trabalho final apresenta os resultados obtidos na intervenção realizada com os 

professores, a partir dos estudos bibliográficos acerca do tema violências na escola. Apresenta 

também todo o processo de trabalho realizado no PDE, que envolveu desde a pesquisa sobre o 

tema até a intervenção final. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Estudos sobre as violências na escola 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: violências; escola; bullying 

Resumo: Unidade didática elaborada para a formação de professores. O material reúne textos 

que servem de referencial teórico para estudar, vídeos para enriquecer a análise da questão da 

violência nas escolas. A partir desses, será possível elaborar estratégias de ação para o coletivo 

escolar. 
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Orientador: Isaura Monica Souza Zanardini - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO EM DEBATE: uma análise da política educacional 

brasileira 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Legislação; Educação; Plano Nacional de Educação. 

Resumo: A ampliação de momentos para participação da comunidade educacional, com a 

exposição de suas ideias e ações que possam contribuir na definição de metas para o campo 

educacional, é imprescindível para atuação do profissional da educação. Dessa constatação 

surgiu o interesse em estudar Política Educacional Brasileira, de modo particular, o Projeto de Lei 

do Plano Nacional de Educação PL Nº 8035 / 10 (2011-2020), que em 25 de junho de 2014 

tornou-se a Lei nº 13.005. Como forma de contribuir para o conhecimento e/ou aprofundamento 

dessas questões, procuramos analisar de forma mais específica se a incorporação das propostas 

que são apresentadas pela sociedade civil organizada se efetiva quando da elaboração de uma 

nova legislação educacional, considerando as discussões que são realizadas a partir da 

Conferência Nacional de Educação. Este estudo foi acompanhado pela implementação de um 

projeto de intervenção, que contemplou a realização de um minicurso, com seis encontros 

presenciais no primeiro semestre do ano letivo de dois mil e catorze, em um dos colégios 

estaduais do Município de Cascavel. Constatamos ao longo das discussões realizadas na escola, 

que há muito que se pleitear para que a vez e voz dos profissionais da educação, assim como a 

sociedade organizada, sejam consideradas pelos governantes e uma das formas pode ser a 

ampliação de sua participação nos momentos em que a educação está em pauta. 
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Orientador: Isaura Monica Souza Zanardini - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Plano Nacional da Educação em Debate: Uma análise da política educacional brasileira 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógica 

Palavras-chave: Legislação; Educação; Plano Nacional de Educação. 

Resumo: A ampliação de momentos para participação da comunidade educacional, com a 

exposição de suas ideias e ações que possam contribuir na definição de metas para o campo 

educacional, é imprescindível para atuação do profissional da educação. Dessa constatação 

surgiu o interesse em estudar Política Educacional Brasileira, de modo particular, o Projeto de Lei 

do Plano Nacional de Educação PL Nº 8035 / 10 (2011-2020) como forma de contribuir para o 

conhecimento e/ou aprofundamento dessas questões. Analisaremos de forma mais específica se 

a incorporação das propostas que são apresentadas pela sociedade civil organizada se efetiva 

quando da elaboração de uma nova legislação educacional, considerando as discussões que são 

realizadas a partir da Conferência Nacional de Educação. Para tanto, esta Unidade Didática 

propõe a realização de um minicurso, com seis encontros presenciais no primeiro semestre do 

ano letivo de dois mil e catorze, em um dos colégios estaduais do Município de Cascavel, com a 
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colaboração de dois docentes da Unioeste-Cascavel, e a certificação aos participantes. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LURDES BARAO  

Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Conselho de Classe e sua real função no processo de ensino aprendizagem. 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Ensino aprendizagem; Avaliação. 

Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE 2013 da SEED – Secretaria Estadual de Educação. Tem como tema de 

estudo o Conselho de Classe e sua Real Função no Processo de Ensino Aprendizagem.Nos 

Conselhos de Classe o que acontece é a reunião de Professores, Equipe Pedagógica e Direção 

analisando, discutindo e deliberando sobre a vida escolar dos alunos, mais especificamente sobre 

suas notas e problemas comportamentais, classificando-os. Pouco se diferencia a metodologia de 

um conselho para outro, não vislumbrando a resolução dos diversos problemas apontados, o que 

deixa claro no descontentamento de todos com esta prática. Nesta “agonia” busca-se realizar, 

fazer, um Conselho de Classe melhor e eficaz. Mas acontece fragmentação e burocratização do 

processo, dificultando sua realização como realmente deve ser e acaba sendo um “sacrifício” para 

toda a Comunidade Escolar, que ao final saem exaustos, angustiados por não vislumbrar “uma luz 

para a resolução dos problemas”, estressados. Ao contrário - deveria ser um espaço de discussão, 

estudo e reflexão para a melhoria da avaliação e ensino aprendizagem. Para tanto se propôs a 

realização de Grupo de Estudo com docentes, equipe pedagógica e direção do Colégio Estadual 

Cel. David Carneiro, onde se estudou sobre a história, a institucionalização e estudos existentes 

sobre os Conselhos de Classes, bem como em grupo diagnosticar fatores/elementos que causam 

insatisfação quanto à realização do mesmo e montar um roteiro/forma que possa vir a suprir 

falhas encontradas, desta maneira se aproximar do Conselho de Classe “ideal”, melhorando todo 

o processo. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LURDES BARAO  

Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Conselho de Classe e sua real função no processo de ensino-aprendizagem. 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Conselho de Classe; Ensino - aprendizagem; Avaliação. 

Resumo: O Conselho de Classe é um dos mais importantes espaços escolares, sendo que é 

também momento de muitas angústias, pois não vislumbra a resolução de questionamentos, 

dúvidas e inquietações ali postos. Neste contexto, visando o repensar da dinâmica e objetivando 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_ped_artigo_lurdes_barao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_ped_pdp_lurdes_barao.pdf


que o mesmo se aproxime do ideal, trabalharemos nesta Unidade Didática com reflexões sobre 

sua história e instituição no Brasil, bem como análises sobre as práticas pedagógicas atuais. 

Avaliação, ensino - aprendizagem, a ação consciente, competente e crítica dos Educadores estão 

intimamente ligadas ao Conselho de Classe, por isso, se fazem necessários estudos sobre a ação 

- reflexão - ação da prática social de todos os seus integrantes, para estruturar um Conselho de 

Classe que possa vir a superar os problemas existentes,de modo que os objetivos esperados e 

necessários sejam alcançados. O Conselho de Classe deve ser visto, compreendido e valorizado 

como instrumento fundamental no processo ensino - aprendizagem por meio do qual se planejam 

e executam ações de intervenção na realidade escolar. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LUZIA ALVES PEREIRA  

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

Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), como norteador da qualidade 

educacional, analisando seus pressupostos teóricos. 

Tema: O Papel do Pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Avaliações externas; IDEB; Índice de Desenvolvimento Educacional; Políticas 

Públicas 

Resumo: O presente artigo, fruto de observação durante seis anos de trabalho, contempla a 

sistematização dos resultados da aplicação do Projeto de Intervenção aplicado a docentes de 

uma escola pública, localizada no município de Pontal do Paraná, Brasil, nos anos de 2013/2014. 

O estudo esteve vinculado ao departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná 

(UNESPAR) - Campus de Paranaguá e teve por objetivos caracterizar as avaliações externas, 

discutir o IDEB do referido Colégio e ressaltar a importância deste índice para medir o 

desempenho da qualidade educacional. Verificou-se que quando os docentes convocados pelo 

gestor do Colégio a participarem das reuniões, cuja pauta, era a elaboração de metas para 

aumentar o Índice de Desenvolvimento Educacional (IDEB), demonstravam resistência para 

discutir a temática, pois estas avaliações externas chegam até a escola como imposição por parte 

do Governo Federal e Estadual e, os professores, em sua maioria, desconhecem os sistemas de 

avaliação externa existentes no Brasil, quais são os seus os objetivos e não entendem o 

significado destes e/ou o que contribui para as suas práticas pedagógicas. O trabalho foi pautado 

na pesquisa-ação e contou com a participação de quarenta e três docentes (gestores e 

professores). Para alcançar os objetivos propostos realizou-se atividades com a comunidade 

escolar para refletirem sobre as avaliações externas e a influência que tem o IDEB na escola. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LUZIA ALVES PEREIRA  

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

Letras do Paraná 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB), COMO 

NORTEADOR DA QUALIDADE EDUCACIONAL ANALISANDO SEUS PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS 

Tema: Pedagogia: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Professores, avaliação externa, IDEB 

Resumo: O presente trabalho, objetiva verificar a percepção dos professores do Colégio Hélio 

Antonio de Souza Ensino Fundamental e Médio, a respeito do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Sabe-se que as avaliações externas chegam até a escola como 

imposição por parte do Governo Federal e Estadual. Entretanto, os professores, em sua maioria, 

desconhecem os sistemas de avaliação externa existentes no Brasil, assim como os objetivos do 

IDEB para a educação brasileira. Assim, esta proposta, visa caracterizar as avaliações externas, 

discutir o IDEB do referido Colégio e ressaltar a importância do IDEB para medir o desempenho 

da qualidade educacional. Para isto, serão utilizadas estratégias junto à direção e professores do 

Colégio, durante as reuniões pedagógicas e formação continuada, com o intuito de que os 

professores despertem o interesse de participar das discussões sobre o IDEB.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LUZIA MARA FERNANDES  

Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Estratégias Pedagógicas de Ensino e Aprendizagem para o Trabalho com Alunos 

Diagnosticados com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico  

Palavras-chave: Educação; Estratégias Pedagógicas; Processos Pedagógicos; Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Resumo: O artigo objetiva investigar estratégias de ensino e aprendizagem para trabalhar com 

estudantes diagnosticados com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no 

contexto de uma escola estadual da Área Metropolitana Norte, em Curitiba, Paraná. Para tanto, 

buscou-se: evidenciar o conceito de TDAH para o contexto escolar; identificar diferentes tipos 

desse transtorno; conhecer os comprometimentos pedagógicos que o transtorno causa; propor a 

construção de estratégias e procedimentos para auxiliar os professores no processo de 

aprendizagem desses alunos a partir de material instrucional desenvolvido para tanto. O estudo 

enquadra-se nos pressupostos de uma revisão do referencial bibliográfico pertinente ao tema, 

assim como a metodologia de pesquisa-ação, utilizando como instrumento de coletas de dados, 

um questionário respondido por professores e pedagogos da escola, sobre a percepção dos 

mesmos a respeito do TDAH. Neste sentido, os resultados da pesquisa revelaram que somente 

profissionais habilitados e capacitados podem fazer o diagnóstico, entretanto é importante relevar 

as observações do comportamento do aluno feitas pelo professor, assim como que a família ainda 

é bastante restritiva ao uso de medicamentos para o transtorno, assim como os alunos com TDAH 

não medicamentados apresentam maior dificuldade na aprendizagem.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: LUZIA MARA FERNANDES  

Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Estratégias Pedagógicas de Ensino e Aprendizagem para o Trabalho com Alunos 

Diagnosticados com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico  

Palavras-chave: Educação, TDAH, processos pedagógicos, estratégias pedagógicas 

Resumo: O transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH atinge entre 3% e 5% de 

todas as crianças em idade escolar, sendo que o transtorno hiperativo tem predominância entre o 

sexo masculino. O TDAH é um problema que deve ser diagnosticado por um especialista, 

utilizando-se critérios definidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 

IV). O TDAH se caracteriza pela existência de três grupos de alterações: hiperatividade, 

impulsividade e desatenção. Esse transtorno não afeta somente o comportamento, mas também o 

processo de aprendizado de seus portadores. Para trabalhar com esses estudantes o professor 

terá que adaptar seus métodos e técnicas, pois o aluno com TDAH não reage e age como as 

outras crianças sem o transtorno, elas têm os seus próprios limites. A inclusão de alunos 

hiperativos é uma realidade hoje nas escolas. Ela surge como uma nova perspectiva que envolve 

rever concepções a respeito da educação, do ensinar e do aprender. É importante que os 

professores conheçam técnicas e estratégias que possam auxiliar os alunos com TDAH a terem 

melhor desempenho, sendo que em alguns casos é preciso ensinar ao aluno técnicas especificas 

para minimizar as suas dificuldades. Se os professores conseguirem inserir em seu trabalho diário 

na sala de aula algumas estratégias, com certeza, não somente os alunos com TDA/H serão 

beneficiados como os alunos da sala toda aprenderão e se concentrarão melhor. Portanto, esse 

trabalho visa despertar os professores e equipe pedagógica para essa realidade e auxiliar na 

construção de propostas pedagógicas adequadas a esse contexto educacional. 
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA DE FATIMA CORREA MADRUGA  

Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Formação Continuada de Professores em Serviço: Um Importante Campo de Atuação do 

Pedagogo nas Escolas Estaduais do Paraná. 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Formação Continuada; Equipe Pedagógica; Professores 

Resumo: A formação continuada de professores é de grande importância para o aprimoramento 

do trabalho docente, contudo, o que observa-se é que muitos cursos não trabalham com a 

realidade e com as particularidades de cada instituição. A equipe pedagógica tem papel 

fundamental em tais cursos, cabendo a ela a organização de materiais que deem subsídios para o 
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trabalho docente. Este artigo traz um referencial teórico sobre a temática em questão, 

predominantemente baseado em Nóvoa e Libâneo. A partir de experiências ao longo do percurso 

PDE da autora, apresenta a ferramenta blog como um recurso de formação e interação entre os 

profissionais da instituição, além de trazer os resultados da implantação de um projeto de 

intervenção que visou proporcionar uma maior aproximação entre professores e equipe 

pedagógica. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA DE FATIMA CORREA MADRUGA  

Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Formação Continuada de Professores em Serviço: Um Importante Campo de Atuação do 

Pedagogo nas Escolas Estaduais do Paraná. 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Formação continuada de professores; Atuação do pedagogo; Formação de 

professores. 

Resumo: As escolas ainda enfrentam muitas dificuldades em realizar seu trabalho voltado para 

um aprendizado de qualidade. Apesar de muitos cursos de formação continuada serem ofertados 

pela Secretaria de Educação, estes nem sempre surtem o efeito esperado com relação as 

necessidades e especificidades da escola. Este trabalho surge com o intuito de verificar como a 

equipe pedagógica, por meio da formação continuada, pode auxiliar o corpo docente, a equipe 

diretiva e os funcionários educacionais, para que estes realizem um trabalho voltado à realidade 

de cada instituição e possam desta forma oferecer uma educação dentro do esperado por todas 

as esferas da sociedade. Para realização deste trabalho foi desenvolvido este material didático no 

formato de caderno temático, o qual buscará subsidiar o processo de intervenção pedagógica na 

escola. A partir desse estudo a equipe pedagógica poderá prestar um maior apoio ao corpo 

docente da instituição, oportunizando a eles momentos de socialização e trocas de experiências 

acerca dos processos de ensino e aprendizagem, mediando a reflexão teórica sobre a prática, 

além de propor metodologias para se trabalhar com o público da instituição em estudo. Além da 

criação do caderno, também será feito um blog, por meio do qual se poderá trocar ideias sem a 

necessidade de encontros presenciais, uma vez que muitos destes profissionais dividem sua 

carga horária, muitas vezes, em mais de uma instituição de ensino. Este trabalho, portanto, 

buscará uma maior aproximação entre a equipe pedagógica e os demais profissionais da 

instituição, em prol de uma melhoria na qualidade de ensino. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA REGINA ANTONIO  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

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


Título: APROFUNDAMENTO TEÓRICO E CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA PARA A MELHORIA DA COMPREENSÃO DO PAPEL SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA: 

uma experiência com professores do ensino fundamental 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica 

Resumo: O presente artigo é fruto de estudo teórico-conceitual acerca da Pedagogia Histórico-

Crítica. Tem como objetivo apresentar pressupostos teóricos que sirvam como reflexão acerca da 

organização do trabalho pedagógico do professor e da escola como um todo, da necessidade de 

se aliar a teoria à prática para que a escola pública possa assumir de fato a sua função social e, 

consequentemente, colaborar para um trabalho pedagógico diferenciado, capaz, de levar o 

professor a fazer frente aos desafios atuais em termos de teorias e metodologias, com vistas à 

efetiva aprendizagem dos educandos. Para tanto, se fundamenta teoricamente nas ideias 

defendidas pela Pedagogia Histórico-Crítica sobre a importância da apropriação, pela classe 

trabalhadora, das conquistas produzidas pelo homem por meio do trabalho, especialmente dos 

conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, como sendo essenciais ao processo de 

formação humana. O texto desenvolve-se abordando a concepção de trabalho, de homem, de 

educação, as bases epistemológicas e a proposição metodológica desta Pedagogia. Os estudos 

mostraram limites na formação dos professores da escola pública, principalmente no que se 

refere à fundamentação teórico-metodológica e como esta fragilidade interfere na prática 

pedagógica. Considera-se necessário um aprofundamento teórico e metodológico da Pedagogia 

Histórico-Crítica por parte dos professores para que a escola possa viabilizar a socialização do 

saber de forma eficaz, democrática e de qualidade para todos. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA REGINA ANTONIO  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aprofundamento teórico e contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica para a melhoria da 

compreensão do papel social da escola pública: uma experiência com professores e alunos do 9° 

ano do Ensino Fundamental 

Tema: organização do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: professor; educação; conhecimento; pedagogia histórico-crítica 

Resumo: O presente trabalho pretende proporcionar, no interior da escola, uma ampla discussão 

acerca da Pedagogia Histórico-Crítica e sua contribuição à formação humana, por meio da 

educação escolar; compreender a dinâmica de sala de aula e propor estratégias que poderão 

colaborar com o fazer pedagógico dos professores. Neste sentido a atividade de implementação 

aqui detalhada visa coletar e analisar dados da realidade quanto à teoria e prática de ensino e 

suas correspondentes justificativas político-pedagógicas. Pretende-se por meio de grupo de 

estudos junto aos trabalhadores do Colégio Estadual Attílio Codato (Cambé, PR) refletir sobre as 

diferentes correntes pedagógicas e implicações teórico-práticas com ênfase na Pedagogia 

Histórico-Crítica (SAVIANI, 2012), visando permitir alterações no PPP da escola sob esta 

perspectiva pedagógica. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA REGINA MENON  

Orientador: Maria Lidia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: formação do professor e 

planejamento. 

Tema: Organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Processos de ensino e de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. 

Formação de professores. Planejamento. 

Resumo: Este artigo apresenta as reflexões possibilitadas a partir da implementação do Projeto 

de Intervenção Pedagógica do PDE no Colégio Estadual do Campo Reassentamento São Marcos, 

no município de Catanduvas (PR). Realizou-se um grupo de estudos (G.E) acerca dos 

fundamentos do Projeto Político Pedagógico, das concepções de processos de ensino e de 

aprendizagem, de dificuldades de aprendizagem (D.A) e sobre a Metodologia da Mediação 

Dialética (MMD). Foi desenvolvido paralelamente um Grupo de Trabalho em Rede (GTR), ao qual 

se propôs o mesmo projeto, agora virtualmente. A partir das atividades e discussões promovidas, 

constatou-se que os professores continuam não elaborando Plano de Aula na perspectiva da 

Metodologia da Mediação Dialética, nem realizando o Plano Individualizado para atender aos 

alunos com D.A, alegando falta de tempo. Entretanto, a partir da concepção de que as prioridades 

são estabelecidas pelos sujeitos, entende-se que compreender a relevância dessas atividades 

pode contribuir para que elas sejam efetivadas. Os participantes do G.E e do GTR trouxeram 

importantes contribuições, possibilitando uma reflexão coletiva, principalmente sobre a formação 

dos professores e seu tempo para planejamento das aulas. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA REGINA MENON  

Orientador: Maria Lidia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Processos de ensino e de aprendizagem na sala de aula regular: compreendendo as 

dificuldades para melhor intervir 

Tema: Organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem; processos de ensino e de aprendizagem; 

metodologia de ensino. 

Resumo: Intervir nas dificuldades de aprendizagem (DA) apresentadas pelos alunos na sala de 

aula regular pressupõe aprofundados conhecimentos sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem. Esta Unidade didática justifica-se pela necessidade de possibilitar aos professores 

um aprofundamento teórico-prático sobre esses processos para que, compreendendo como o 

aluno aprende ou porque deixa de aprender, seja possível refletir sobre as metodologias de 

ensino utilizadas em sala e quais seriam mais adequadas. Para tanto, propõe-se um grupo de 
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estudo com os professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio do Colégio 

Estadual do Reassentamento São Marcos, município de Catanduvas – PR. O grupo de estudo foi 

organizado em seis encontros e abordarão os seguintes temas: Fundamentos Teóricos do Projeto 

Político-Pedagógico; concepções de processos de ensino e de aprendizagem; dificuldades de 

aprendizagem; Metodologia da Mediação Dialética (MMD) e elaboração de Plano de aula na 

perspectiva da MMD. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW  

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DIÁLOGOS SOBRE IDENTIDADE, DIFERENÇA E ALTERIDADE: Delineamentos para 

erradicar o preconceito no ambiente escolar 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Valores; Alteridade; Superação; Estudos Culturais 

Resumo: Considerando que os valores éticos e morais na perspectiva dos Estudos Culturais face 

à promoção de espaços de socialidade e afetualidade sempre foram e serão essenciais ao bom 

relacionamento da vida em sociedade e no convívio escolar. Porém, percebeu-se que a falta de 

tais valores torna difícil a convivência entre alunos, professores e direção e com isso há um 

grande prejuízo no processo ensino e aprendizagem onde todos perdem. O presente trabalho 

teve como principal objetivo proporcionar o resgate de valores éticos e morais, considerando 

estes como indispensáveis para dar ao aluno o direito de sonhar, ter esperança e acreditar em 

uma perspectiva de vida, onde haja convivência pacífica e harmoniosa no ambiente escolar. Para 

tanto utilizou-se atividades diversificadas como releitura de músicas, poemas, rodas de conversas 

de integração, valorização da vida e socialização, para alunos representantes do oitavo e nono 

ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual São Judas 

Tadeu do Município de Palmeira – PR. Como resultado da intervenção pedagógica e de sua 

produção como um todo observou-se que se pode praticar mais os valores, ressignificando o 

espaço e tempo escolar através da alteridade e identidade, sensibilizando o coletivo escolar face 

às diferenças e preconceitos dentro de uma perspectiva filosófica, superando estranhamentos, 

melhorando a qualidade de vida, refletindo positivamente e diretamente no processo ensino e 

aprendizagem. O aporte teórico que fundamentou esta proposta esteve à luz de Abramovay, 

Maffesoli, Sanches, entre outros autores. 
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW  

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: SEJA DIFERENTE: FAÇA A DIFERENÇA 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
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Palavras-chave: Valores; Alunos; Qualidade de vida; 

Resumo: Os valores humanos sempre foram e serão essenciais ao bom relacionamento da vida 

em sociedade e no convívio escolar. Porém, percebe-se que a falta de tais valores torna muito 

difícil a convivência entre alunos, professores e direção e com isso há um grande prejuízo no 

processo ensino e aprendizagem. Este caderno pedagógico tem como principal objetivo 

proporcionar o resgate de valores éticos e morais, considerando estes como indispensáveis para 

disponibilizar ao aluno o direito de sonhar, ter esperança e acreditar em uma perspectiva de vida, 

onde haja convivência “pacífica e harmoniosa” no ambiente escolar, levando à construção da 

cidadania e autonomia. Para tanto, se utilizará de atividades diversificadas como releitura de 

músicas, poemas, poesias, fábulas, rodas de conversas de integração, valorização da vida e 

socialização para alunos representantes das turmas do colégio, participantes da pesquisa como 

multiplicadores. Espera-se com este trabalho que se possa praticar mais os valores, 

ressignificando os espaços de convivência através dos estudos culturais, a partir do entendimento 

do que significa a alteridade e a identidade, sensibilizando o coletivo escolar face às diferenças e 

preconceitos, superando os estranhamentos entre alunos, melhorando a qualidade de vida, 

refletindo positivamente e diretamente no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista um 

futuro melhor para todos. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA CLARETE BARBOSA  

Orientador: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PRÁTICA PEDAGÓGICA NUMA PERSPECTIVA EMANCIPATÓRIA: Desafio ao (a) 

Pedagogo (a) Comprometido (a) com uma Educação Transformadora 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Pedagogia – Projeto Político Pedagógico– Papel Social da Escola - Educação 

Emancipatória – Formação Continuada. 

Resumo: Promover a reflexão nos espaços de discussão na dinâmica de organização da escola, 

constitui-se num grande desafio ao pedagogo na organização do trabalho pedagógico e requer 

um envolvimento dos demais profissionais em torno do Projeto Político Pedagógico da escola. 

Reflete na escola, de forma contundente, os contextos sociais e educacionais antagônicos de 

uma sociedade que vive as contradições inerentes à construção pautada nos princípios 

democráticos. Considerando ainda este contexto, as características do público que frequenta a 

escola nos dias atuais, nascem no período histórico da conquista dos direitos sociais, a partir da 

Constituição Brasileira de 1988. Novos tempos acabam exigindo novas formas de educar, 

principalmente quando tradicionais formatos de fazer a educação escolar não mais respondem a 

contento. O momento parece requerer posturas apontando muito mais para o entendimento das 

questões do que propriamente em obter respostas rápidas às exigências que estão colocadas à 

escola, principalmente a pública. Na ausência de compreensão e entendimento dos conflitos, os 

mesmos tendem a ganhar forças podendo serem capazes de minar projetos que possam surgir 

como alternativas no enfrentamento de tais desafios. Da escola espera-se um projeto consistente 

pautado pela participação coletiva, pressupondo comprometimento dos profissionais envolvidos, 

dispostos a olhar para uma escola real, complexa por seus desafios, que na maioria das vezes 
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podem ultrapassar a capacidade de respostas. Este projeto deveria ser construído a partir do 

pensar daqueles que integram a comunidade escolar, com o propósito de buscar um 

aprimoramento constante por meio das instituições formadoras e mantenedoras para o 

fortalecimento das práticas consideradas assertivas, possibilitando rever e retomar as ações 

planejadas. Mais que bonitas palavras, a escola carece de ações conjuntas para dar conta de 

uma tarefa social que não cabe somente a ela, ainda que esta situe-se na linha de frente desta 

responsabilidade.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA CLARETE BARBOSA  

Orientador: AMERICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Prática Pedagógica numa Perspectiva Emancipatória:Desafio ao (a) Pedagogo(a) para 

uma Educação transformadora 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Educação Emancipatória; Pedagogo(a); Prática Pedagógica e Sociedade 

Contemporânea 

Resumo: Considerando as complexidades do mundo contemporâneo, refletidas na forma de 

enormes desafios no campo educacional, há a necessidade de intervençõesque permitam refletir 

sobre a atuação do (da) pedagogo (a) e a organização da prática pedagógica. Para desencadear 

processos de reflexão com vistas à educação emancipatória, requer-se estudos, busca do 

conhecimento nas teorias pedagógicas, nas ciências afins etc.. Neste sentido, o caderno 

pedagógico tem por objetivo subsidiar as reflexões e as discussões nos encontros que 

acontecerão com as (os) pedagogas (os), por meio de leituras, debates, pesquisas e exibição de 

filmes. Propicia-se, nestes momentos formativos, uma oportunidade para refletir sobre as ações 

da escola com possibilidadesde elaboração junto aos pares de novas abordagens e perspectivas 

de mudanças e transformações na educação. A prática pedagógica, deve buscar olhares, 

gestados na reflexão pelos envolvidos no processo, na luta em construir diariamente de forma 

crítica, consciente e responsável um novo pensar, que considere os cenários educacionais, 

sociais e políticos de nosso tempo.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA CRISTINA CASTANHO DE SANTANA  

Orientador: ADALCIA CANEDO DA SILVA NOGUEIRA - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: História da primeira escola de formação de professores do município de Bandeirantes 

(1954- 1977) 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: História Da Educação, Instituição Escolar, Escola Normal 

Resumo: O presente estudo objetiva registrar a história institucional da primeira escola de 

formação docente no município de Bandeirantes, a Escola Normal Secundária Maria Juvelina dos 

Santos a ser inserido no Marco Situacional do Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual 

Cyríaco Russo, atual Ensino Médio e Normal, coletando fontes históricas de forma a interpretá-las, 

e recompô-las. Espera-se que a implementação do projeto desperte o interesse das alunas do 

Curso de Formação Docente pela História de sua Escola e sirva como base a outras 

investigações de maneira a se registrar a história das demais Instituições escolares no município. 

A investigação insere-se no campo da atual linha de pesquisa que se fundamenta na História das 

Instituições Escolares. Os autores que embasaram o estudo sobre instituição Saviani (2005), 

Nosella e Buffa (2005); fontes históricas foram: Lombardi, Nascimento (2004), Saviani (2007), 

Ragazzini (2001); para tratar da História das Instituições Escolares: Silva (2009), Saviani (2007), 

Nogueira (2012); criação da Escola Normal no Brasil: Gatti JR (2002); Tanuri (2000); Monarcha 

(2007); (ano), Messias (2013); Colonização do Paraná: Waschowicz (1968); Steca (2002); 

Trindade, Andreazza (2001); História do município de Bandeirantes pesquisado no site oficial da 

Prefeitura de Bandeirantes  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA CRISTINA CASTANHO DE SANTANA  

Orientador: ADALCIA CANEDO DA SILVA NOGUEIRA - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: História da Primeira Escola de Formação de Professores do Município de Bandeirantes - 

PR (1953 – 1977)  

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: História da Educação. Instituição Escolar. Colégio Estadual de Bandeirantes  

Resumo: O presente estudo tem o objetivo de refletir o procedimento adotado através do qual se 

dará a intervenção que fundamenta a investigação que intenciona registrar a história institucional 

da Escola Normal Escola Normal Colegial Estadual Professora. Maria Juvelina dos Santos, atual 

Curso de Formação Docente no Marco Situacional do Projeto Político Pedagógico do Colégio 

Estadual Cyríaco Russo, atual Normal e Ensino Médio, confrontando os fatos históricos já 

descritos no histórico de forma a interpretar, contextualizar e recompor. Espera-se que a 
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efetivação do projeto desperte o interesse das alunas do Curso de Formação Docente pela área e 

sirva como base a outras investigações na Instituição, e no município. A investigação insere-se no 

campo da atual linha de pesquisa que se fundamenta na História das Instituições Escolares. Os 

autores que embasaram o estudo sobre instituição Saviani (2005), Nosella e Buffa (2005); fontes 

históricas foram: Lombardi, Nascimento (2004), Saviani (2007), Ragazzini (2001); para tratar da 

História das Instituições Escolares: Silva (2009), Saviani (2007), Nogueira (2012); criação da 

Escola Normal no Brasil: Gatti JR (2002); Tanuri (2000); Monarcha (2007); Messias (2013). 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DE FATIMA BOSTOKOSKI  

Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Drogas: Fatores de risco e prevenção na comunidade escolar 

Tema: Pedagogia Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Drogas. Prevenção. Fatores de Risco. Comunidade Escolar 

Resumo: Na passagem da infância para a adolescência ocorrem grandes mudanças 

comportamentais no adolescente, tanto na sua relação com o outro, como de seus valores. E é na 

escola o primeiro contato com a diversidade de valores e costumes. Percebe- se que nas 

instituições escolares o comportamento dos jovens está cada vez mais conflituoso, sendo assim é 

necessário nortear os alunos para a prevenção do uso do álcool e outras drogas, identificando 

fatores de riscos e proteção para orientá-los juntamente a comunidade escolar através de ações 

preventivas, reparadoras, propiciando um ambiente escolar que juntamente com a família 

oportunizará aos adolescentes serem cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. Ao 

desenvolver esta pesquisa, através da interdisciplinaridade com os demais educadores da escola, 

objetivou-se socializar as ações que cada um desenvolve na área da prevenção ao uso de drogas, 

discutir os resultados sobre a pesquisa, ampliar os conhecimentos visando obter resultados 

positivos a favor dos educandos e de toda a comunidade escolar. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DE FATIMA BOSTOKOSKI  

Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Drogas: Fatores de risco e prevenção na comunidade escolar 

Tema: Pedagogia Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Drogas, Adolescência, Prevenção. 

Resumo: Na passagem da infância para a adolescência ocorrem grandes mudanças 

comportamentais no adolescente, tanto na sua relação com o outro, como de seus valores. E é na 

escola o primeiro contato com a diversidade de valores e costumes. Percebe- se que nas 

instituições escolares o comportamento dos jovens está cada vez mais conflituoso, motivo este da 
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realização desta Unidade Didática, pois parte da necessidade de nortear os alunos para a 

prevenção do uso do álcool e outras drogas, identificando fatores de riscos e proteção para 

orientá-los juntamente a comunidade escolar através de ações preventivas, reparadoras, 

propiciando um ambiente escolar que juntamente com a família oportunizará aos adolescentes 

serem cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. Será desenvolvido um trabalho através 

da interdisciplinaridade, com os demais educadores da escola, objetivando a socialização das 

ações, discussões sobre o tema, conhecimento mútuo visando obter resultados positivos a favor 

dos educandos e de toda a comunidade escolar. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DE LOURDES LIMA  

Orientador: ELSA MIDORI SHIMAZAKI - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho de Classe preventivo e participativo: aluno com vez e com voz 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Conselho de Classe preventivo e participativo; Processo de ensino e de 

aprendizagem; Reflexão; Ação pedagógica 

Resumo: O artigo apresenta como objetivo geral uma proposta de reestruturação do Conselho de 

Classe baseada em diagnóstico da realidade, investigação sobre as possíveis causas dos 

problemas levantados, análise e propostas de soluções elaboradas por meio de um Conselho de 

Classe preventivo e participativo. A organização, realização e as posteriores ações desenvolvidas 

nesse Órgão Colegiado, estão desvinculadas das concepções teóricas que norteiam a 

organização do trabalho pedagógico. Sendo assim esta pesquisa exploratória de cunho 

bibliográfico pretende aprofundar estudos acerca dos assuntos abordados de forma a articular a 

teoria à prática. Caracteriza proposta de uma prática pedagógica mediadora, possibilitando aos 

alunos maior participação nas tomadas de decisões relacionadas à melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem e ainda promove a discussão para a elaboração das propostas de 

soluções com base nos problemas diagnosticados envolvendo além dos alunos, a direção, a 

equipe pedagógica, os professores e responsáveis. Enfoca o repensar sobre a real função do 

Conselho de Classe preventivo e participativo, de modo a reorganizá-lo de acordo com a 

realidade da escola e dos alunos. A intenção é promover não só o momento de reflexão sobre o 

processo de ensino e de aprendizagem, mas a de transformação das práticas escolares utilizadas; 

de transformação do aluno em relação ao seu compromisso com o estudo; e de transformação na 

postura dos responsáveis, participando de modo mais efetivo na vida escolar desses.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DE LOURDES LIMA  

Orientador: ELSA MIDORI SHIMAZAKI - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho de Classe: uma pedagogia da participação e da ação  

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Pré-Conselho; Conselho de Classe; Pós-Conselho; reflexão; ação pedagógica 

Resumo: Os altos índices de alunos aprovados pelo Conselho de Classe, repetência, evasão e a 

desmistificação da culpabilidade por fatores externos à escola, ou seja, do aluno, dos seus 

responsáveis, das condições sociais e econômicas, vem reforçando a importância de 

reestruturação dessa instância, mediante uma revisão sobre as práticas pedagógicas e no modo 

como a organização do trabalho pedagógico vem sendo desenvolvido no sentido de diagnosticar 

a realidade, investigar suas causas, analisá-las e propor soluções por meio de ações coletivas 

transformadoras. Assim sendo, propomos reestruturar esse Órgão Colegiado, baseado em 

diagnóstico da realidade elaborado por meio de um Conselho de Classe preventivo, participativo 

com os alunos e alunas, professores (as), direção e mediado pela equipe pedagógica. A intenção 

é promover não só o momento de reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, mas 

também: a de transformação das práticas escolares utilizadas e da postura dos alunos e alunas 

em relação ao seu compromisso com o estudo.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DE LOURDES MAGALHAES VITALI  

Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS, CONSTRUÇÃO DA RESPONSABILIDADE E DA 

AUTONOMIA DO ALUNO: A EXPERIÊNCIA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL AGRÍCOLA DA LAPA 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Responsabilidade; Autonomia; Ambiente Escolar 

Resumo: Este artigo refere-se à cidadania e direitos humanos, com ênfase na construção da 

responsabilidade e da autonomia dos alunos, direcionada aos estudantes do contra turno escolar 

– internato do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa, localizado na Rodovia 

do Xisto KM 194, BR 476, no Município da Lapa, Estado do Paraná. A intenção deste estudo foi 

de provocar reflexões para uma nova realidade da aprendizagem e formação humana, referente a 

conflitos e adaptações nos ambientes escolares, através do diálogo, respeito e conhecimento 

para o fortalecimento da prática educativa, consolidada pelo estudo e atualização permanente, 

num movimento de reflexão coletiva, em busca da melhoria contínua na qualidade educacional. A 

reflexão é fundamental no aprimoramento do processo educacional e nas relações interpessoais, 

com conhecimento, valores, atitudes, ações e, sobretudo, com o desenvolvimento da autonomia 

moral de todos os envolvidos. Assim, Vicente Zatti (2007, p.58) confirma que a “autonomia é 
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conquistada gradualmente, é processo que consiste no amadurecimento do ser para si, por isso a 

educação deve possibilitar experiências que estimulem as decisões e a responsabilidade”. Somos 

seres humanos em evolução, mas deixamos de desenvolver o complexo humano de valores e 

atitudes ao nos limitarmos a mera informação. O essencial é evoluir com sabedoria, dignidade e 

comunicação.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS: CONSTRUÇÃO DA RESPONSABILIDADE E DA 

AUTONOMIA DO ALUNO 

Tema: PEDAGOGIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

Palavras-chave: RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA 

Resumo: Este caderno pedagógico refere-se à cidadania e direitos humanos com ênfase na 

construção da responsabilidade e da autonomia dos alunos, direcionada aos estudantes do 

contra-turno escolar - internato do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa, no 

Município da Lapa, Estado do Paraná. A intenção deste estudo é de provocar reflexões que 

contribuirão para uma nova realidade na aprendizagem e formação humana, referente a conflitos 

e adaptações nos ambientes escolares, através do diálogo, respeito, conhecimento. 
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Professor PDE: MARIA DE LOURDES MAZZA DE FARIAS  

Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Minha Vida Dá Um Filme: currículo e sexualidade na escola 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Sexualidade, Identidade, Escola, Currículo e subjetividade. 

Resumo: O texto trata a questão da sexualidade como construção social. É uma invenção 

histórica que, obviamente tem base nas necessidades do corpo: o sentido e o peso que lhe 

atribuímos são entretanto modelados em situações sociais concretas. Isso tem profundas 

implicações para nossa compreensão do corpo, do sexo e portanto, da sexualidade. Nossa 

condição sexual é uma prática e não uma porta onde entramos e descobrimos nossa verdadeira e 

racional identidade. As identidades culturais não são rígidas nem imutáveis. São resultados 

sempre transitórios e fugazes de processos de identificação. Identidades são identificações em 

curso. Cada um de nós é uma lenta construção da sociedade, através de um trabalho de ensino-

aprendizagem, de formas, de sentimento, pensamento e ação.Os adolescente constroem sua 

subjetividade recebendo influencias das mais diversas fontes, dos grupos, das escolas, da família, 
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dos meios de comunicação. Essa construção nem sempre se dá de uma forma tranquila. Muitas 

vezes traz em seu bojo uma série de conflitos, insatisfações, sofrimento.  
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Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Minha Vida Dá Um Filme: currículo e sexualidade na escola 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Sexualidade, Educação,Currículo,Representação 

Resumo: A sexualidade não é um artefato de estudo novo ou estranho à tradição disciplinar 

antropológica, enquanto objeto de estudo não era privilegiado como um campo de investigação 

autônomo, com estatuto próprio. Inseria-se no conjunto das regras que regulavam a reprodução 

biológica e social de uma dada comunidade. a heterossexualidade sendo ditada como padrão 

normal para o meio social. Essa atitude desrespeita o ser humano, não reconhece nele sua 

amplitude e possibilidades de vivências sexuais, limita-o a um padrão de como viver a 

sexualidade. Os padrões de vida sexual no século atual são o resultado de uma luta social na 

qual a classe e a sexualidade estão imbricadas, ligadas e é principalmente no final do séc. XX, 

que se trabalha as questões relativas a intimidade, à vida privada e à sexualidade como central 

nas reflexões sobre a construção do sujeito moderno. Sexo e sexualidade são complexas 

referências a coisas e estado de coisas que envolvem convenções, representações, símbolos e 

linguagem. As escolas de ensino fundamental e médio são responsáveis pela formação dos 

indivíduos no seu desenvolvimento físico, psicológico, social e sexual. Estes elementos são 

considerados importantes para a construção da personalidade do ser humano. Deste modo, seria 

ético e respeitoso para com o alunado ter um trabalho responsável sobre este assunto. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DEUSANI PRATES  

Orientador: PATRICIA LESSA DOS SANTOS - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: DESAFIOS 

E POSSIBILIDADES 

Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO; TECNOLOGIAS; COMUNICAÇÃO 

Resumo: Vivemos numa época em que a tecnologia é uma realidade presente em todos os 

setores da sociedade. A acelerada renovação dos recursos tecnológicos propicia mudanças nas 

formas de comportamento e relacionamento no cotidiano e principalmente na apropriação do 

conhecimento. Neste contexto, o campo educacional se encontra desafiado a cumprir sua função 
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de socializadora do conhecimento propriamente dito, garantindo o acesso com qualidade a todas 

as pessoas, adaptando-se aos avanços tecnológicos, na esperança de que essa adaptação, 

garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem.Porém proponho refletir neste trabalho sobre 

os condicionantes para a realização de tal intento.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA DEUSANI PRATES  

Orientador: PATRICIA LESSA DOS SANTOS - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: DESAFIOS 

E POSSIBILIDADES 

Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Palavras-chave: Educação;Tecnologias; Comunicação; Pedagogia 

Resumo: A acelerada renovação dos recursos tecnológicos propicia mudanças nas formas de 

comportamento e relacionamento no cotidiano e principalmente na apropriação do conhecimento. 

Neste contexto, o campo educacional se encontra desafiado a cumprir sua função de 

socializadora do conhecimento propriamente dito, adaptando-se aos avanços tecnológicos, na 

esperança de que essa adaptação, garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem a todas as 

pessoas.Proponho refletir neste trabalho sobre os condicionantes e possibilidades para a 

realização de tal intento. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Prova Brasil e os Elementos para Subsidiar a Melhoria da Qualidade na Educação Pública 

no Brasil 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Avaliação educacional; Qualidade da educação; Intervenção pedagógica. 

Resumo: Este texto relata estudos e reflexões sobre as avaliações externas. Como relevância, 

teve o baixo rendimento na aprendizagem escolar e a má qualidade na educação básica e a 

percepção dos professores de que os alunos, em sua grande maioria, não sabem ler e nem 

escrever adequadamente – os quais alegam encontrar muita dificuldade para ensinar o conteúdo 

de suas respectivas disciplinas. Percebendo estes agravantes, desenvolveu-se um trabalho de 

intervenção pedagógica eficaz com base em levantamentos e avaliações confiáveis. O presente 

trabalho justificou-se pela necessidade de apresentar um estudo elaborado no sentido de levar 

aos professores do Colégio Estadual Vera Cruz de Mandaguari-PR, conhecimento teórico sobre 

os resultados das avaliações externas como o SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica e a Prova Brasil. Realizou-se levantamentos sobre as avaliações externas, 
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enfatizando a importância da avaliação em larga escala para avaliar a aprendizagem do aluno, 

fazendo estudos, pesquisas, debates, o qual concretizou com a implementação por meio de um 

Curso de Extensão que oportunizou o processo de formação continuada, a participação do GTR, 

e as ações do coletivo escolar sobre avaliação em larga escala para a melhoria do ensino na 

educação básica. Por fim, buscou-se a melhoria do ensino dos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental em leitura escrita e interpretação, por meio de leituras, pesquisas e debates sobre a 

avaliação e apresentando mudanças na metodologia de ensino, identificando assim, após estudos 

sobre avaliação, as dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem, propondo 

realizações de atividades diferenciadas para melhorar o ensino-aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA EDNA VINHOTO KLAGENBERG  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Prova Brasil: subsídios para a melhoria da qualidade da educação pública 

Tema: O Papel do Pedagogo na Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Avaliação educacional; Qualidade da educação; Intervenção pedagógica 

Resumo: Tendo em vista o baixo rendimento na aprendizagem escolar e a má qualidade na 

educação básica e a percepção dos professores de que os alunos, em sua grande maioria, não 

sabe ler e nem escrever adequadamente – os quais alegam encontrar muita dificuldade para 

ensinar o conteúdo de suas respectivas disciplinas, urge desenvolver um trabalho de intervenção 

pedagógica eficaz com base em levantamentos e avaliações confiáveis. Neste sentido, a 

avaliação em larga escala pode oferecer dados bastante próximos do real para ajudar os gestores 

públicos a traçar políticas públicas condizentes com ele. Mediante isto, este projeto justifica-se 

pela necessidade de apresentar um estudo elaborado no sentido de levar aos professores do 

Colégio Estadual Vera Cruz de Mandaguari-PR, conhecimento teórico sobre os resultados das 

avaliações externas como o SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e a 

Prova Brasil, que indicam como está o ensino nas unidades escolares. Tem como objetivo realizar 

levantamentos sobre as avaliações externas; enfatizar a importância da avaliação em larga escala 

para avaliar a aprendizagem do aluno; fazer estudos, pesquisas, debates sobre a avaliação e 

propor mudanças na metodologia de ensino; identificar, após estudos sobre avaliação, as 

dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem; propor realizações de atividades 

diferenciadas para melhorar o ensino-aprendizagem, buscando a melhoria do ensino dos alunos 

dos anos finais do Ensino Fundamental em Leitura escrita e interpretação, por meio de estudos, 

pesquisas, debates, reflexões teóricas e metodológicas sobre avaliação em larga escala para a 

melhoria do ensino na educação básica. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA FRANCISCA CAVALCANTE DE MELO  

Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONHECENDO LINGUAGEM E DESPERTANDO O INTERESSE DA LEITURA DOS 

DOCUMENTOS LEGAIS DA ESCOLA 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA  

Palavras-chave: Linguagem; Legislação Educacional; Pedagogo; Educação Pública; 

Resumo: Em atendimento ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE este artigo 

destaca os estudos sobre a Linguagem, para favorecer o interesse da leitura sobre os 

documentos legais que regem a Educação Pública. O encaminhamento das ações pedagógicas, 

cada vez mais se distancia dos documentos legais e se fragiliza no interior da escola. Vivenciando 

a escola pública de constantes modificações, que exige pedagogos e professores comprometidos 

com os determinantes legais, propomos, pelos estudos sobre a linguagem subjacente aos textos 

dos documentos educacionais, o reconhecimento da necessidade de constantemente nos 

remetermos aos mesmos, pois, definem ações e determinam as orientações do fazer pedagógico 

das escolas. Para reconhecer o uso da linguagem e da legislação educacional, na organização do 

trabalho pedagógico da escola pública, utilizamos o método de abordagem da psicologia histórico-

cultural de Vygotsky, da pedagogia histórico-crítica de Saviani e da didática de Gasparin. 

Encaminhamos momentos de leituras, reflexões, discussões e análises de autores como Almeida, 

Tuleski, Possari e Neder, Libâneo, Galuch e Sforni, Saviani e Smolka. Desenvolvemos por meio 

da linguagem, enquanto produtora dos signos sociais, estudos sobre a legislação educacional e a 

identificamos direta ou indiretamente, em nossas práticas diárias. Os obstáculos que encontramos 

nessa tarefa, como resistência em ler e em olhar para o pouco hábito na busca dos respaldos 

legais das ações burocráticas que aproximam as práticas escolares do campo teórico e legal, 

foram literalmente entendidos e despertaram a todos e todas para a atividade do ler e interpretar. 
 

 

DISCIPLINA / ÁREA: PEDAGOGIA 

Professor PDE: MARIA FRANCISCA CAVALCANTE DE MELO 

Orientador:  Helena Izaura Ferreira   -   IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONHECENDO LINGUAGEM E DESPERTANDO O INTERESSE DA LEITURA DOS 

DOCUMENTOS LEGAIS DA ESCOLA 

Tema:  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Palavras-chave: Linguagem; Legislação Educacional; Pedagogo; Educação Pública. 

Resumo: Em atendimento ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE este artigo 

destaca os estudos sobre a Linguagem, para favorecer o interesse da leitura sobre os 

documentos legais que regem a Educação Pública. O encaminhamento das ações pedagógicas, 

cada vez mais se distancia dos documentos legais e se fragiliza no interior da escola. Vivenciando 
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a escola pública de constantes modificações, que exige pedagogos e professores comprometidos 

com os determinantes legais, propomos, pelos estudos sobre a linguagem subjacente aos textos 

dos documentos educacionais, o reconhecimento da necessidade de constantemente nos 

remetermos aos mesmos, pois, definem ações e determinam as orientações do fazer pedagógico 

das escolas. Para reconhecer o uso da linguagem e da legislação educacional, na organização do 

trabalho pedagógico da escola pública, utilizamos o método de abordagem da psicologia histórico-

cultural de Vygotsky, da pedagogia histórico-crítica de Saviani e da didática de Gasparin. 

Encaminhamos momentos de leituras, reflexões, discussões e análises de autores como Almeida, 

Tuleski, Possari e Neder, Libâneo, Galuch e Sforni, Saviani e Smolka. Desenvolvemos por meio 

da linguagem, enquanto produtora dos signos sociais, estudos sobre a legislação educacional e a 

identificamos direta ou indiretamente, em nossas práticas diárias. Os obstáculos que encontramos 

nessa tarefa, como resistência em ler e em olhar para o pouco hábito na busca dos respaldos 

legais das ações burocráticas que aproximam as práticas escolares do campo teórico e legal, 

foram literalmente entendidos e despertaram a todos e todas para a atividade do ler e interpretar. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Bullying: a propagação do fenômeno e o limite da ação escolar 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Bullying; fenômeno; educação escolar 

Resumo: O artigo propôs-se buscar alternativa de enfrentamento à temática bullying, tão 

frequente em nossas escolas. A problematização central consistiu na questão de como ou o que a 

escola pode fazer para reverter ou minimizar a propagação desse fenômeno, já que ficou evidente 

que a atuação da escola é limitada, porém, sempre possível. Na implementação do projeto 

pretendeu-se reconhecer e estabelecer relações entre o Fenômeno bullying com as mudanças 

desestruturais ocorridas na sociedade e nas escolas em nível familiar, pessoal e cultural. Os 

sujeitos da pesquisa durante o Grupo de Estudos teve a participação de dezesseis profissionais 

da educação, entre eles professores, pedagogos e funcionários, num total de cinco encontros, 

finalizando com uma palestra com uma psicóloga que discorreu sobre o Bullying e seus efeitos 

nocivos para a escola e toda a sociedade. Neste encontro, houve também a participação de pais, 

alunos e comunidade escolar. Para complementar esse trabalho, foi realizado também um 

trabalho com os alunos, através de dois Grupos de Estudos que teve a participação de trinta e 

três discentes onde se pôde perceber o quanto o bullying interfere na vida dos alunos, sendo 

vítimas ou agressores. Através dos instrumentos de sensibilização utilizados, os participantes 

puderam refletir sobre o tema e através de uma conscientização coletiva, percebemos que, 

mesmo se tratando de um problema que se instala nas sutilezas das atitudes, ele é percebido por 

todo coletivo escolar. Acreditamos que o trabalho realizado despertou a análise para a temática, 

como também, a busca de possíveis atitudes coletivas e concretas de enfrentamento a este 

Fenômeno. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA INES GOMES  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: BULLYING: A PROPAGAÇÃO DO FENÔMENO E O LIMITE DA AÇÃO ESCOLAR 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Palavras-chave: Bullying. Fenômeno. Violência.  

Resumo: O Projeto em questão justifica-se pela necessidade de buscar caminhos novos para 

enfrentar esse problema tão frequente em nossas escolas. A problematização central consiste na 

questão de como ou o que a escola pode fazer para reverter ou minimizar a propagação desse 

fenômeno. Na implementação do Projeto pretende-se reconhecer e estabelecer relações entre o 

Fenômeno Bullying com as mudanças desestruturais ocorridas na sociedade e nas escolas em 

nível familiar, pessoal e cultural. A metodologia da pesquisa é bibliográfica e de campo. Os 

sujeitos do estudo serão professores, pedagogos, funcionários, pais, alunos de uma escola 

pública da região centro-sul do Paraná. Os instrumentos do trabalho serão entrevistas, 

questionários, palestras, grupo de estudos e debates. Após aplicação e realização dos 

instrumentos, os mesmos serão tabulados e apresentados os resultados à luz da fundamentação 

teórica que culminará em um artigo socializando os achados dessa pesquisa.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA INEZ DE SOUZA HESPANHOL  

Orientador: Jose Joaquim Pereira Melo - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: LEITURA E COMPREENSÃO TEXTUAL DO GÊNERO CONTO: Um desafio aos 6º Anos 

do Ensino Fundamental da EJA 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Palavras-chave: Leitura. Compreensão Textual. Gênero Conto. 

Resumo: RESUMO: A realidade educacional do país tem revelado um baixo nível de leitura, 

escrita e compreensão textual dos estudantes brasileiros, o que tem prejudicado ou dificultado a 

efetivação do processo ensino-aprendizagem. Essa problemática tem causado insatisfação dos 

profissionais que atuam no meio educacional, tornando-se tema de discussões e pesquisas que 

buscam analisar o trabalho com as práticas de leitura, bem como as concepções de língua, 

linguagem e noções sobre o gênero do discurso. Fundamentando este artigo os autores que a 

exemplo de Rojo (2009), Soares (1998), Menegassi (2010), Goulart (2006), que discutem o ensino 

da leitura enfocando-a como letramento. E autores como Bakhtin (1997), Bakhtin e Volochinov 

(1992), Brandão (2009), Colomer e Camps (2002), e Geraldi (2006), que em suas reflexões 

defendem a linguagem enquanto processo dialógico, no qual o leitor estabelece relação com o 

texto de acordo com sua experiência cultural, sócio-ideológica e política. É com esse referencial 

teórico-metodológico que foi desenvolvido o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 

visando à melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, com os estudantes dos 6º 
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Anos do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos “Saada Mitre Abou Nabhan” – 

Cianorte. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA INEZ DE SOUZA HESPANHOL  

Orientador: Jose Joaquim Pereira Melo - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Leitura e Compreensão Textual do Gênero Conto: Um desafio aos 6º Anos do Ensino 

Fundamental da EJA. 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Leitura; Compreensão Textual; Gênero conto. 

Resumo: A proposta desta Unidade Didática é contribuir para o avanço qualitativo do processo 

ensino-aprendizagem dos estudantes dos 6º Anos da EJA. Por meio de uma sequência didática 

com o gênero conto, foram preparadas atividades para desenvolver as habilidades, estratégias de 

leitura e de compreensão, com o propósito de oferecer condições e possibilidades para a 

superação do baixo nível de leitura e compreensão textual dos participantes. Os estudantes que 

procuram a EJA são os que retornaram ao ambiente escolar por estarem afastados da escola por 

muito tempo ou por terem em seu histórico escolar o registro de várias reprovas, Este presente 

trabalho se estruturou na perspectiva de contribuir: a) com essa camada da população que vem 

em busca do conhecimento; b) com os professores do Estado do Paraná que trabalham com esta 

modalidade de ensino e encontram dificuldades de material que atenda ao referido público. 

Portanto, ao entender esses conhecimentos como legado histórico, reitera-se que eles devem ser 

socializados com todos os professores e estudantes que dele necessitarem. 
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA KULCHESKI CARNEIRO  

Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação Semiótica e práticas de leitura como encaminhamento metodológico e 

interdisciplinar na EJA 

Tema: currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 

Palavras-chave: Currículo; EJA; Leitura interdisciplinar; Educação Semiótica 

Resumo: Nossa sociedade hoje é marcada pela cultura escrita, e o acesso à leitura é uma 

condição de cidadania. O artigo 37 da lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional ( LDB N°. 

9.394/96), afirma que cabe ao estado contribuir para o desenvolvimento de habilidades de uso da 

leitura e da escrita nas práticas sociais e profissionais. Entretanto, avaliações e pesquisas como a 

Prova Brasil e INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional apontam grandes dificuldades, 

que precisamos superar no campo da leitura e da escrita. Considerando a escola como espaço 

por excelência da socialização desses saberes e que, é a partir deles que o aluno pode 

desenvolver sua capacidade de análise, interpretação e expressão, isto é, um dos instrumentos 
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que proporcionam a compreensão do universo, esta Produção Didático-Pedagógica do PDE - 

Programa de Desenvolvimento Educacional - SEED/PR visa oportunizar a pedagogos e 

professores, refletir sobre essa temática, e compreender que os enfrentamentos pedagógicos 

devem ser compromisso do coletivo, e responsabilidade ética de todos/as, independentemente de 

sua disciplina de atuação. Objetiva-se também instrumentalizá-los teórico e metodologicamente 

sobre os estudos da Semiótica e suas contribuições para a exploração dos significados presentes 

nos diferentes códigos de comunicação à disposição nesta sociedade da informação. A leitura de 

mundo pelo caminho da semiótica pode utilizar de estratégias que levam à aquisição de outras 

linguagens que possibilitem novas informações, releitura de textos, entendimento de textos 

verbais e não verbais. A implementação deste projeto ocorrerá na Semana Pedagógica, em 

reuniões pedagógicas e na hora-atividade, através de leituras e reflexões coletivas.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA LUCIA DOS SANTOS  

Orientador: Conceicao Solande Bution Perin - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A importância do planejamento de ensino para o bom desempenho do professor em sala 

de aula 

Tema: organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Planejamento;Avaliação; Ensino/Aprendizagem; Qualidade no ensino. 

Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados dos estudos realizados no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Estado do Paraná. O estudo analisou sobre as dificuldades apresentadas pelos 

professores sobre o planejamento, o processo de planejar nas suas diferentes concepções, este 

estudo apresenta subsídios para uma melhor compreensão de sanar as dificuldades enfrentadas 

no momento da elaboração do Plano de Trabalho Docente e interpretações teóricas das 

concepções pedagógicas que permeiam as escolas e as práticas desenvolvidas no dia a dia dos 

trabalhos escolares, bem como, as metodologias desenvolvidas. Para tanto, o estudo permeia o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola confrontando-o com o planejamento que está sendo 

realizado e com a forma avaliativa que é praticada pelos educadores no processo 

ensino/aprendizagem. Logo, esse estudo objetiva com que os professores compreendam sobre a 

importância do processo avaliativo e saibam como tomar decisões coerentes e consistentes que 

estejam relacionadas ao ensinar e ao aprender, também a possibilidade de repensarem sua 

prática educativa no cotidiano escolar, promovendo mudanças significativas no 

ensino/aprendizagem, a fim de proporcionar uma educação de qualidadea todos que da escola 

tiver acesso.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA LUCIA DOS SANTOS  

Orientador: Conceicao Solande Bution Perin - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A importância do planejamento para o bom desempenho do professor em sala de aula 

Tema: Organização do trabalho pedagógico da escola 

Palavras-chave: Planejamento;Avaliação;Ensino-aprendizagem e qualidade de ensino 

Resumo: O Planejamento de ensino é necessário para direcionar o trabalho do professor em sala 

de aula e garantir que este tenha condições de atingir os objetivos propostos, a falta de formação 

didático-pedagógica, de planejamento e de como ele conduz o processo de avaliação ,faz com 

que tenha dificuldade de conduzir o processo ensino-aprendizagem,refletindo na qualidade de 

ensino e no desenvolvimento do aluno. Esta produção didática pedagógica tem como objetivo, 

compreender a importância do planejamento e da avaliação para o aprimoramento e o 

desempenho do professor em sala de aula.Devido a importância do planejamento em qualquer 

atividade, na educação ele se torna indispensável.Os estudos históricos nos revelam que O 

planejamento surgiu desde a época dos Jesuítas, e foi sofrendo reformulações no decorrer dos 

tempos de acordo com as exigências sociais/educaciuonais e econômicas, ao longo dos anos ele 

vem se modificando e ampliando suas finalidades, de acordo com as necessidades de cada 

momento histórico. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE  

Orientador: THAIS BENTO FARIA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Tecnologias Educacionais no Contexto Escolar 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais; Papel da Escola; Aprendizagem; Formação 

Continuada. 

Resumo: Este trabalho discute o uso das tecnologias educacionais presente nas escolas públicas 

do Estado do Paraná como recurso didático-pedagógico nas salas de aula. Partindo da premissa 

de que as tecnologias educacionais constituem recurso fundamental para o ensino-aprendizagem, 

é necessário que o professor se instrumentalize para que este trabalho seja eficiente e gere 

aprendizagem. A investigação almeja contribuir para esta concretização, portanto, o estudo 

objetiva mobilizar os professores do Colégio Estadual Dr. Rebouças do Município de Rio Bom (PR) 

para que façam uso efetivo das tecnologias educacionais disponíveis no colégio como recurso 

didático-pedagógico. Metodologicamente, a priori, a pesquisa apoiou-se em autores basilares, tais 

como Kenski (2005; 2009), Moran (1998; 2009) e Belloni (2009). Posteriormente, coletou dados 

da realidade concreta a fim de verificar se os professores utilizam as tecnologias educacionais na 

escola bem como se eles estão preparados para tal, quais cursos tiveram sobre tecnologias 
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educacionais na formação continuada e se possuem interesse e disponibilidade para participar do 

Projeto de Intervenção. A partir da análise dos dados, é possível inferir que os professores 

possuem interesse pelas tecnologias como recurso didático-pedagógico, porém não estão 

instrumentalizados o suficiente para o uso efetivo em sua prática pedagógica, demonstração da 

pertinência do presente estudo e da proposta de intervenção na realidade concreta da instituição 

que centra esta pesquisa. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE  

Orientador: THAIS BENTO FARIA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Tecnologias Educacionais no Contexto Escolar 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais; papel da escola; aprendizagem; formação 

continuada. 

Resumo: Este trabalho discute o uso das tecnologias educacionais presentes nas escolas 

públicas do Estado do Paraná como recurso didático-pedagógico nas salas de aula. Partindo da 

premissa de que as tecnologias educacionais constituem recurso fundamental para o ensino-

aprendizagem, é necessário que o professor se instrumentalize para que este trabalho seja 

eficiente e gere aprendizagem. A investigação almeja contribuir para esta concretização, portanto, 

o estudo objetiva mobilizar os professores do Colégio Estadual Dr. Rebouças do Município de Rio 

Bom (PR) para que façam uso efetivo das tecnologias educacionais presentes no colégio como 

recurso didático-pedagógico. Metodologicamente, a priori, a pesquisa apoiou-se em autores 

basilares, tais como Kenski (2005; 2009), Moran (1998; 2009) e Belloni (2009). Posteriormente, 

coletou dados da realidade concreta a fim de verificar se os professores utilizam as tecnologias 

educacionais disponíveis na escola bem como se eles estão preparados para tal, quais cursos 

tiveram sobre tecnologias educacionais na formação continuada e se possuem interesse e 

disponibilidade para participar do Projeto de Intervenção. A partir da análise dos dados, ainda que 

parciais, é possível inferir que os professores possuem interesse pelas tecnologias como recurso 

didático-pedagógico, porém não estão instrumentalizados o suficiente para o uso efetivo em sua 

prática pedagógica, demonstração da pertinência do presente estudo e da proposta de 

intervenção na realidade concreta da instituição que centra esta pesquisa. 
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Professor PDE: MARIA REGINA DOSSO ZELLERHOFF 

Orientador: ELIAS CANUTO BRANDAO - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação do Campo: Avanços, limites e desafios para sua efetivação 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas 

Palavras-chave: Educação do Campo. Legislação. Escola do Campo. Prática Educativa. 

Resumo: O Artigo desenvolve estudo sobre a Educação do Campo no Brasil, as legislações 

pertinentes, a identidade política e pedagógica da Escola Estadual do Campo Barão de Lucena, 

bem como a mudança de nomenclatura, suas causas e consequências sociais e políticas. 

Constatou-se avanços em nosso país no que se refere às políticas públicas voltadas para uma 

educação no e do Campo, entretanto alguns questionamentos se fizeram necessários: os 

avanços na legislação em relação à Educação do Campo têm garantido a efetivação de propostas 

alternativas no Currículo da Escola do Campo Barão de Lucena? Esta se consolidou de fato? 

Existem práticas pedagógicas que a garanta a Escola de Barão de Lucena como uma escola de 

campo? O artigo estudou ainda os limites e desafios da Educação do Campo na Escola proposta, 

oportunizando aos seus profissionais e órgãos colegiados o estudo e análise de experiências e 

práticas pedagógicas sobre Educação do Campo.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA REGINA DOSSO ZELLERHOFF 

Orientador: ELIAS CANUTO BRANDAO - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação do Campo: Avanços, limites e desafios para sua efetivação 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas 

Palavras-chave: Educação do Campo; Legislação; Prática Educativa 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica, no formato de Unidade Didática, sistematizará o 

material, visando oferecer subsídios teóricos metodológicos para a Implementação do Projeto de 

Intervenção, por intermédio do Curso de Extensão, ofertado aos profissionais da Educação e 

Órgãos Colegiados da Escola. O Projeto de Intervenção Pedagógica Educação do Campo: 

avanços, limites e desafios para sua efetivação, estudam o histórico da Educação do Campo no 

Brasil, a legislação pertinentes a ela, a identidade política e pedagógica da Escola Estadual do 

Campo Barão de Lucena, bem como a mudança de nomenclatura, suas causas e conseqüências 

sociais e políticas. Percebemos avanços em nosso país, no que se refere às políticas públicas 

voltadas para uma educação no e do Campo. Entretanto cabe-nos alguns questionamentos: os 

avanços na legislação em relação à Educação do Campo têm garantido a efetivação de propostas 
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alternativas no Currículo da Escola do Campo Barão de Lucena? Esta se consolidou ou está se 

consolidando por meio do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica Curricular e do 

Plano de Trabalho Docente? Existem práticas pedagógicas que a garanta como uma escola de 

campo? O presente projeto, além de explorar estas questões, pretende estudar os limites e 

desafios da Educação do Campo na Escola proposta, oportunizando aos seus profissionais e 

órgãos colegiados a análise de experiências e práticas pedagógicas sobre Educação do Campo. 

Com aprofundamento teórico e a aula de campo, esperamos que os subsídios possam refletir 

sobre a prática pedagógica em sala de aula, contribuindo com as mudanças necessárias a se 

garantir de modo efetivo a Escola como uma Escola de Campo.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA SCHIRLEI CORDEIRO DA ROCHA  

Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONSELHO DE CLASSE: ESPAÇO E TEMPO DE REPENSAR A AVALIAÇÃO  

Tema: O papel do Pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Representação de Conselho de Classe; Espaço de avaliação; Tempo de 

Repensar o Processo Educacional. 

Resumo: O trabalho de pesquisa objetivou analisar e refletir sobre o Conselho de Classe, 

buscando identificar os sujeitos e objetos didáticos avaliados no referido espaço e tempo. Para 

tanto, foi necessário repensar a função do Conselho de Classe, pois, sendo um espaço de 

reflexão do processo da avaliação, como tempo pedagógico, deve contribuir no repensar os 

processos de ensino e de aprendizagem. Foi desenvolvida uma análise teórica, visando o 

repensar, reelaborar e encontrar caminhos que desvelassem a todos a real função do Conselho 

de Classe, bem como, repensar outros elementos imbricados na avaliação, como: Currículo, PPP 

da escola, Plano trabalho Docente, Material Didático, Regimento Escolar, Estrutura e 

Funcionamento da Escola, dentre outros elementos. Assim sendo, foi possível identificar os 

elementos pedagógicos intrinsecamente articulados com a questão de avaliação levando 

repensar o espaço e tempo do Conselho de Classe. Foi re-conceituado enquanto espaço e tempo 

de avaliação de todo o processo educacional, a partir das representações da comunidade escolar 

quanto sua função.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARIA SCHIRLEI CORDEIRO DA ROCHA  

Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O CONSELHO DE CLASSE: ESPAÇO E TEMPO DE REPENSAR A AVALIAÇÃO 

Tema: O papel do pedagogo na organização e mediação do trabalho pedagógico 

Palavras-chave: Representação de Conselho de Classe; Espaço de avaliação; Tempo de 
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Repensar o Processo Educacional. 

Resumo: O caderno temático tem como objetivo analisar e refletir sobre o Conselho de Classe, 

buscando identificar os sujeitos e objetos didáticos avaliados no referido espaço e tempo. Faz-se 

necessário repensar a função do Conselho de Classe, pois, sendo um espaço de reflexão do 

processo da avaliação, como tempo pedagógico que deve contribuir no repensar os processos de 

ensino e de aprendizagem. O momento é de se fazer uma análise teórica, repensar, reelaborar e 

encontrar caminhos que desvelem a todos a real função do Conselho de Classe, bem como, 

repensar outros elementos que estão imbricados na avaliação, como: Currículo, PPP da escola, 

Plano trabalho Docente, Material Didático, Regimento Escolar, Estrutura e Funcionamento da 

Escola, dentre outros elementos. O objetivo de pesquisa é identificar os elementos pedagógicos 

que estão intrinsecamente articulados com a questão de avaliação devendo ser repensados no 

espaço e tempo do Conselho de Classe. Para tanto, procurar-se-á conceituá-lo enquanto espaço 

e tempo de avaliação de todo o processo educacional, a partir das representações da 

comunidade escolar quanto sua função.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: ARTICULAÇÃO ENTRE O TRABALHO AGRÍCOLA E A 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Evasão Escolar; Pedagogia da Alternância; Família e Escola. 

Resumo: O movimento das Casas Familiares Rurais vem se expandindo há 78 anos no mundo, 

para trazer uma resposta educativa apropriada aos problemas de uma idade específica do ser 

humano: a adolescência. Nesse sentido, as Casas Familiares Rurais vêm demonstrando eficácia, 

através da alternância, que consiste na formação das pessoas, utilizando espaços e tempos 

diferentes, divididos entre o meio profissional e o meio escolar em internato, guiados por uma 

proposta que visa à formação integral do educando e o desenvolvimento do meio em que está 

inserido. Neste contexto, esse estudo tem como objetivo compreender com profundidade a 

educação do campo, na perspectiva da Pedagogia da Alternância, praticadas pelas Casas 

Familiares Rurais, de maneira a identificar os avanços e desafios enfrentados, envolvendo a 

comunidade escolar. A pesquisa é qualitativa, utilizando-se de procedimentos metodológicos 

pautados em obras de Arroyo, Freire, Mânfrio, Paro, Sacristan, entre outros, que contemplam tal 

discussão, e das ações vivenciadas nas instituições escolares. A evasão escolar no Brasil, se 

constitui como um problema que cresce cada vez mais, afetando principalmente as escolas 

públicas. Através da interação entre família e escola, visando encontrar a responsabilidade de 

cada uma, faz-se necessário encontrar medidas para amenizar a evasão escolar dos alunos 

matriculados no primeiro ano, nas Casas Familiares Rurais. Atualmente há uma grande discussão 

sobre assuntos como a falta de limites, desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos. É 

imprescindível, desenvolver um profundo trabalho coletivo, visando atender aos anseios dos 

envolvidos no processo educativo.  
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Professor PDE: MARIA ZELITA PRZYWITOWSKI DA SILVEIRA  

Orientador: Edilene Hatschbach Graupmann - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 

Letras de União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: ARTICULAÇÃO ENTRE O TRABALHO AGRÍCOLA E A 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Evasão Escolar;Pedagogia da Alternância;Família e Escola.  

Resumo: O movimento das Casas Familiares Rurais vem se expandindo há 78 anos no mundo, 

para trazer uma resposta educativa apropriada aos problemas de uma idade específica do ser 

humano: a adolescência. Nesse sentido, as Casas Familiares Rurais vêm demonstrando eficácia, 

através da alternância, que consiste na formação das pessoas, utilizando espaços e tempos 

diferentes, divididos entre o meio profissional e o meio escolar em internato, guiados por uma 

proposta que visa à formação integral do educando e o desenvolvimento do meio em que está 

inserido. Neste contexto, esse estudo tem como objetivo compreender com profundidade a 

educação do campo, na perspectiva da Pedagogia da Alternância, praticadas pelas Casas 

Familiares Rurais, de maneira a identificar os avanços e desafios enfrentados, envolvendo a 

comunidade escolar. A pesquisa é qualitativa, utilizando-se de procedimentos metodológicos 

pautados em obras de Arroyo, Freire, Mânfrio, Paro, Sacristan, entre outros, que contemplam tal 

discussão, e das ações vivenciadas nas instituições escolares. A evasão escolar no Brasil, se 

constitui como um problema que cresce cada vez mais, afetando principalmente as escolas 

públicas. Através da interação entre família e escola, visando encontrar a responsabilidade de 

cada uma, faz-se necessário encontrar medidas para amenizar a evasão escolar dos alunos 

matriculados no primeiro ano, nas Casas Familiares Rurais.  
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Professor PDE: MARILENE FRANCISCA DA SILVA  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: FLUÊNCIA E COMPREENSÃO EM LEITURA: uma proposta para avaliação e intervenção 

pedagógica 

Tema: O papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Palavras-chave: Leitura, Fluência, Compreensão. 

Resumo: Este estudo teve como objetivo relatar os resultados da implementação pedagógica 

realizada com 23 alunos do 6º ano do Colégio Estadual Duque de Caxias Ensino Fundamental e 

Médio de Tuneiras do Oeste – PR, num total de 08 encontros de quatro horas, envolvendo o 

conteúdo de literatura e estratégias para recuperação de dificuldade na leitura, perfazendo um 

total de 32 horas. Foram aplicados cinco testes individuais a cada 30 dias, que foram registrados 

em uma ficha individual. Os testes foram aplicados nas aulas de Língua Portuguesa, em parceria 

com a professora da disciplina na escola, com o objetivo de avaliar a fluência de leitura dos 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_ped_pdp_maria_zelita_przywitowski_da_silveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_ped_pdp_maria_zelita_przywitowski_da_silveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_ped_artigo_marilene_francisca_da_silva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_ped_artigo_marilene_francisca_da_silva.pdf


estudantes nas seguintes competências: decodificação, compreensão e expressão oral. Foram 

utilizados cinco textos diferenciados e desconhecidos pelos participantes, cuja média de palavras 

era de 60 a 120. Os mesmos foram aplicados sem interrupção e/ou interferência do professor. O 

resultado da primeira avaliação realizada diagnosticou as dificuldades relacionadas à velocidade, 

precisão, prosódia e tipos de erros, apontando que 25% dos estudantes leram fluentemente sem 

cometer nenhum erro; enquanto que os demais apresentam dificuldades na leitura, compreensão 

de textos e escrita. A segunda avaliação mostrou que 35% dos estudantes conseguiram ler 

fluentemente o texto apresentado. Na terceira avaliação realizada 50% dos alunos leram sem 

cometer nenhum erro. Já os resultados da quarta avaliação mostraram que 65% leram com 

fluência. A quinta avaliação mostrou um resultado ainda mais significativo ao apontar que 90% 

dos estudantes apresentaram fluência na leitura. Os alunos que apresentaram dificuldades após o 

trabalho realizado foram encaminhados para avaliação psicopedagógica, 
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Professor PDE: MARILENE FRANCISCA DA SILVA  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: FLUÊNCIA E COMPREENSÃO EM LEITURA: UMA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO E 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

Tema: O papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Leitura; fluência; compreensão. 

Resumo: A presente Unidade Didática é parte dos requisitos do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. A pesquisa tem como objetivo oferecer subsídios para aplicação da proposta 

de Intervenção Pedagógica em sala de aula junto aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

no Colégio Estadual Duque de Caxias Ensino Fundamental e Médio – Tuneiras do Oeste – PR. A 

produção está fundamentada na área da Psicologia Cognitiva da Leitura, com sugestões de textos 

para avaliar a fluência e compreensão em leitura, a serem aplicadas em sala de aula, como 

estratégias de ação organizadas em torno de 08 encontros de quatro horas, perfazendo um total 

de 32 horas. As orientações pedagógicas e as intervenções propostas encaminham diversas 

atividades extraídas dos livros da Agenda do Professor, Manual do Professor, Aprender a Ler, 

Para Ler com Fluência: Jogos, Atividades e Desafios, Coleção ABCD e Para Ler com Fluência: 

Atividades Orais para a sala de aula publicada pelo Instituto Alfa e Beto. As atividades propostas 

visam contribuir com o seu desenvolvimento cognitivo e com o processo de ensino aprendizagem 

da leitura na sala de aula, e em outros contextos envolvendo diferentes áreas do conhecimento. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARILENE NECKEL  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O PEDAGOGO E OS DESAFIOS 

Dhttp://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde2012/arquivos/mod_projetofinal.odt?PHPSESS

ID=2014110617421654A APRENDIZAGEM: ABORDAGEM A PARTIR DA INTERAÇÃO 

FORMATIVA NO ESPAÇO ESCOLAR. 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem. Incentivo. Desenvolvimento Educacional. 

Resumo: Este artigo expõe a conclusão dos trabalhos realizados no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Educação do Estado do Paraná no período 

de 2013/2014. O enfoque foi a participação na implantação de atividades incentivadoras e 

motivacionais por parte dos educandos do 9º ano, professores e pais do Colégio Estadual Nova 

Esperança – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste – PR. O 

referencial teórico metodológico pautou-se na Pedagogia Histórico Crítica e sua função formativa 

omnilateral. O processo educativo não é ato solitário, mas mediado pelos condicionantes sociais, 

econômicos e ideológicos que necessitam ser compreendidos. Para esta formação, o papel do 

pedagogo torna-se essencial na estruturação da função social 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Função do Pedagogo e o Incentivo ao Aprendizado do Educando 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Pedagogo; Incentivo; Educando; Aprendizagem. 

Resumo: Sentindo a necessidade de contribuir com os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem, que encontram dificuldades em relação ao desempenho dos estudantes na busca 

do conhecimento sistemático, contextualiza-se esta Produção Didático-Pedagógica em formato de 

Caderno Pedagógico intitulado A Função do Pedagogo e o Incentivo ao Aprendizado do 

Educando que será implementada no Colégio Estadual Nova Esperança – Ensino Fundamental e 

Médio no município de Nova Esperança do Sudoeste – PR, tendo como objetivo propor 

alternativas de intervenções pedagógicas em relação ao incentivo do educando no processo 

ensino aprendizagem, reconhecendo o pedagogo como mediador no sentido de auxiliar a 

aprendizagem no contexto da escola. Esperamos que este Caderno Pedagógico possa contribui 

consideravelmente na organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico, uma vez que está 

dividido em unidades as quais serão trabalhadas com professores, pais e com os educandos 

através de leituras, filmes, dinâmicas baseado na Pedagogia Histórico-Critica. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR NA DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA: 

limites e possibilidades 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com segmentos de Gestão da Escola e as 

Instâncias Colegiadas 

Palavras-chave: Educação. Democratização da escola. Conselho Escolar. Participação. 

Comunidade Escolar. 

Resumo: O referido texto representa o resultado dos estudos realizados durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE cujo objetivo foi pesquisar a democratização da escola 

pública com um olhar especial sobre o Conselho Escolar. Inicialmente partiu-se da análise das 

concepções sobre educação, analisadas no Projeto de Implementação, que foi elaborado para 

investigar o papel do Conselho Escolar dentro e fora do âmbito escolar. Essa temática justifica-se, 

uma vez que este importante órgão da escola parece se distanciar cada vez mais do seu sentido 

democrático .As ações planejadas no Caderno Pedagógico foram utilizadas com os diversos 

segmentos da Escola Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e comunidade escolar 

com o intuito de oportunizar espaços coletivos de discussão e reflexões acerca da 

democratização da escola pública, tomando-se como referência autores como FANK (2010), 

PARO (2001), OLIVEIRA (1999), SPÓSITO (2002), Cadernos do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares (2004), Subsídios para Elaboração do Estatuto do 

Conselho Escolar (2008), LDBEN 9394/96. O trabalho foi desenvolvido em quatro encontros de 

Grupos de Estudos com direção, professores, funcionários e pedagogos. Também foi trabalhado 

com pais de alunos em reuniões e assembleias e com alunos representantes de classe e do 

Grêmio Estudantil, por meio de atividades de reflexão e debates. Analisaram-se as 

especificidades do Conselho Escolar, seus objetivos, finalidade e Estatutos. Tudo isso no sentido 

de entendê-lo como possibilidade de democratização da escola pública. Foram também 

apontados meios de se construir um Conselho Escolar que possa atender aos interesses da 

comunidade escolar.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Democratização da Escola Pública por Meio das Instâncias Colegiadas: um olhar sobre 

o Conselho Escolar  

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com segmentos de Gestão da Escola e as 

Instâncias Colegiadas 

Palavras-chave: Pedagogia;Democratização da Escola; Participação; Conselho Escolar. 
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Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado com o intuito de oportunizar espaços coletivos 

para discussão sobre a democratização da escola pública por meio das Instâncias Colegiadas 

com destaque para o Conselho Escolar. Justifica-se tendo em vista que este importante colegiado, 

muitas vezes, se distancia do seu sentido democrático, uma vez que, muitos de seus membros 

ainda são indicados e necessitam de maiores esclarecimentos quanto a importância do papel no 

âmbito escolar. Diante dessa constatação propõe-se que a comunidade escolar compreenda a 

concepção de Gestão Democrática como uma das condições para a melhoria da qualidade da 

educação. O trabalho será realizado em quatro unidades: Na primeira serão realizados Grupos de 

Estudos envolvendo direção, professores, pedagogos e funcionários tomando-se como referência 

os autores FANK (2010), PARO (2004), Cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares (2004) e Subsídios para Elaboração do Estatuto do Conselho Escolar (2008). 

Nas duas unidades seguintes será realizada a formação com alunos, pais e comunidade escolar, 

através de reflexão sobre o Conselho Escolar e servirão como base de estudo os documentos 

citados anteriormente. Para concluir, na 4ª unidade, será realizada uma Mesa Redonda com 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar com vistas à democratização da 

escola. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARINES GEREGA  

Orientador: Jussara Isabel Stockmanns - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: (IN) SUCESSO ESCOLAR: UM PROBLEMA DE APRENDIZAGEM OU DE ENSINAGEM? 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Palavras-chave: Prática docente - Sucesso e /ou insucesso escolar - Relação professo-aluno. 

Resumo: A temática abordada sobre o “(In)Sucesso Escolar” reflete o resultado de pesquisas, 

estudos, reflexões e debates realizados no Programa de Formação Continuada para professores 

da Rede Pública de ensino Estadual através do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE sendo este promovido pela SEED/PR. Este artigo objetiva focar a metodologia de ensino e a 

relação professor-aluno, tendo como público alvo professores que ministram aulas no 6º Ano do 

Ensino Fundamental, visto o índice alto de repetência e evasão nesta série. A reflexão permeia a 

discussão sobre a ação pedagógica do docente frente este público que nesta faixa etária passa 

pelos processos da pluridoscência e da pré-adolescência. No âmbito da prática pedagógica se faz 

mister caracterizar a realidade escolar, conhecer e discutir as metodologias praticadas pelos 

docentes, criar novas perspectivas e ações pedagógicas conjuntas, projetando mudanças 

estruturais e metodologias de ensino que viabilizem maior potencial de aprendizagem. Construir 

coletivamente novas práticas pedagógicas viabilizando minimizar situações de conflitos e ampliar 

o potencial individual e coletivo no interior da sala de aula enaltecendo que a apropriação de 

teorias consistentes pelos docentes, é fundamental para que exista uma práxis pedagógica 

coerente e eficaz.  
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Professor PDE: MARINES GEREGA  

Orientador: Jussara Isabel Stockmanns - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: (IN) SUCESSO ESCOLAR: UM PROBLEMA DE APRENDIZAGEM OU DE ENSINAGEM? 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Palavras-chave: Prática docente ; Sucesso e /ou insucesso escolar ; Relação professo-aluno. 

Resumo: Este caderno pedagógico constitui-se num material didático-pedagógico a ser utilizado 

durante o processo de aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual Vila 

Nova. Faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - 2013 (PDE), enfocando a 

metodologia e a relação professor-aluno tendo como público alvo professores que ministram aulas 

no 6º Ano do Ensino Fundamental. O material está estruturado em quatro unidades: a) Função 

social da educação escola: Contextualização da realidade Escolar, b) A docência e a práxis 

pedagógica; c) Relação professor-aluno, d) Alternativas pedagógicas: O ato de ensinar e de 

aprender. Cada unidade deste material propõe a leitura de textos (bibliografia) bem como 

sugestões de atividades a serem desenvolvidas por professores. Portanto, a expectativa é que 

este material torne-se um significativo instrumento de articulação, de reflexão teórica e de material 

de apoio para a efetivação de ações docentes no estabelecimento supracitado bem como junto 

aos Grupos de Trabalho em Rede – GTR – envolvidos no Programa de Desenvolvimento 

Pedagógico – PDE. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Contribuições das tecnologias da informação e comunicação na organização do trabalho 

do pedagogo 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Pedagogos. Organização do 

Trabalho Pedagógico. 

Resumo: A temática visa discutir meios de contribuir com a organização do trabalho do pedagogo 

mediado pelo uso das tecnologias da informação e comunicação. Compreende-se a necessidade 

de fomentar meios para ampliar o diálogo e fortalecer o trabalho coletivo no interior da escola com 

vistas ao desenvolvimento de uma educação de qualidade. Em termos práticos, o pedagogo é o 

profissional responsável pela organização do trabalho pedagógico e por contribuir para a 

implementação do Projeto Político Pedagógico, mediando os processos de ensino e 

aprendizagem e intervindo nas relações entre a escola e a comunidade. Devido à dinamicidade 

do cotidiano escolar, em muitos casos, sua comunicação fica prejudicada, fazendo com que o 

pedagogo tome posicionamentos autoritários, disciplinadores, pontuais e individuais. Por outro 

lado, a escola dispõe de recursos tecnológicos que poderiam ser utilizados para a melhoria da 
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comunicação e da organização do trabalho do pedagogo. Na busca por superar os entraves 

mencionados, os participantes realizaram oficinas que contaram com o estudo e com a utilização 

tácita dos recursos tecnológicos em algumas das atribuições do trabalho pedagógico, tais como: 

plano de trabalho docente, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, participação da 

comunidade escolar, entre outros temas. Por meio do trabalho realizado foi possível compreender 

que as tecnologias da informação e comunicação não substituem o papel do professor e do 

pedagogo nos processos de ensino e aprendizagem, mas podem subsidiar a gestão das 

informações na escola, contribuindo efetivamente para o fortalecimento do trabalho coletivo e 

implementação do projeto político pedagógico. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARISTELA DIAS DE MIRANDA  

Orientador: Rosane Toebe Zen - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Contribuições das tecnologias de informação e comunicação na organização do trabalho 

do pedagogo 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação; Pedagogos; Organização do 

trabalho pedagógico. 

Resumo: O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) tem contribuído para 

acelerar inúmeras transformações sociais, econômicas, políticas e culturais na 

contemporaneidade, modificando as formas das pessoas se organizarem, produzirem e 

comercializarem bens, se comunicarem, se relacionarem entre si e com os conhecimentos. Na 

educação, elas provocam situações extremas: ora de resistência ao seu uso, ora de tácita 

aceitação e tentativa de secundarizar o papel do professor e do pedagogo na educação. O 

pedagogo é o profissional que organiza o processo de ensino e aprendizagem e articula ações 

que privilegiam o trabalho coletivo na escola. Assim, como sistematização dos conhecimentos 

teórico-práticos obtidos no PDE 2013/2014, esta Unidade Didática propõe a utilização das TIC`s 

como recurso mediador da comunicação e da organização do trabalho coletivo. A mesma será 

desenvolvida no Colégio Estadual Mário Quintana, em Cascavel – PR, por meio de seis encontros 

que abordarão a concepção de TIC´s; a produção do planejamento da equipe pedagógica com a 

utilização de editor de textos; o conselho de classe com uso de planilha eletrônica, a reunião 

pedagógica com uso de editor de slides; o uso do software Movie Maker para a edição de vídeos; 

a influência das redes sociais na educação, entre outros.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARLENE RIBEIRO DE CASTRO  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: LEITURA DE IMAGENS EM MOVIMENTO: UM ENCAMINHAMENTO PARA A LEITURA 

DE MUNDO 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Leitura; leitura de mundo; imagens em movimento; autonomia; educação. 

Resumo: No presente artigo tem-se como objetivo discutir os resultados da intervenção 

pedagógica, no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, no ano de 2014, com alunos do 6º anos 

do Ensino Fundamental, considerando que a reflexão sobre o ato de estudar de forma consciente 

pode contribuir para a aquisição dos conhecimentos científicos e ampliar a percepção histórica e 

social do aluno. A leitura de imagens em movimento pode contribuir no desenvolvimento do hábito 

de estudos e pesquisas, numa rotina diária e sistematizada, criando no aluno, o hábito de estudar, 

tornando-se autônomo e responsável pela sua formação. O referencial teórico-metodológico que 

fundamentou este estudo está centrado na perspectiva histórico-cultural, refletindo sobre a 

trajetória histórica da escola, sua função social, a formação da mente numa perspectiva do sujeito 

social e histórico, estudando as origens sociais da linguagem e do pensamento, de acordo com 

Vigotski (1994). O artigo finaliza com a análise da intervenção no Colégio e socializa o trabalho 

desenvolvido junto aos professores da rede estadual por meio do Ambiente Virtual da SEED, na 

plataforma GTR (Grupo de Trabalho em Rede). 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARLENE RIBEIRO DE CASTRO  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: LEITURA DE IMAGENS EM MOVIMENTO: UM ENCAMINHAMENTO PARA A LEITURA 

DE MUNDO 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Leitura; leitura de mundo; imagens em movimento; autonomia; educação. 

Resumo: O trabalho pedagógico com leituras de imagens em movimento, numa perspectiva 

crítica, fundamentada na teoria Histórico-Cultural de Vigotski, a qual relaciona a prática social do 

aluno com o conteúdo a ser estudado, pode desenvolver e ampliar a leitura de mundo, bem como 

a autonomia do aluno quanto ao ato de estudar. De forma que desenvolva a consciência crítica 

sobre sua realidade social e possibilite ao aluno avançar na compreensão tanto dos conceitos 

teóricos e científicos quanto dos ideológicos. Está Unidade Didática buscará desenvolver e 

ampliar a leitura de mundo, com atividades críticas e significativas, de modo que os alunos 

possam desenvolver sua autonomia, num processo sistematizado e organizado de formação 

escolar. Há também a busca pela contribuição para a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem, demonstrando formas pedagógicas de repensar e refletir sobre o ato de estudar e 
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a importância de se apropriar dos conhecimentos científicos, para entender melhor o mundo. A 

implementação será com alunos do 6º ano do E.F, do C.E Marcelino Champagnat, do município 

de Londrina e foi organizada em seis planos de aulas, que buscam ampliar a visão de mundo, 

abordando temas como: Relação de poder na sociedade, Estética, Educação Fiscal, Consumismo 

e População Brasileira. Partindo da problematização da prática social, e do conhecimento 

teórico/cientifico, num processo dialético, entendendo o ser como social, histórico e concreto, 

analisando que a apropriação do conhecimento científico é uma das possibilidades para o 

desenvolvimento humano. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARLI AMBROSIO DE CAMPOS  

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A INDISCIPLINA NO ÂMBITO ESCOLAR: REFLEXÕES TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Aluno; Indisciplina; Professor; Família; Gestão Escolar 

Resumo: O artigo final em tela é o resultado da pesquisa bibliográfica e das reflexões teóricas e 

metodológicas, desenvolvido através do Programa Educacional do Paraná (PDE/PR) Realizado 

na Escola Estadual Imaculada Conceição Jacarezinho-PR, Ensino Fundamental, sendo 

direcionado para professores e alunos. O estudo dos referenciais teóricos e a análise dos casos 

de indisciplina que ocorrem na escola foram instrumentos fundamentais para subsidiar o trabalho 

que enfatiza a importância da reflexão teórica, com a intencionalidade de compreender melhor a 

temática e refletir sobre as principais causas que geram a indisciplina. Os autores supracitados no 

projeto de intervenção, produção didática e nesse artigo, revelam mediantes os textos os 

contrapontos de ideias sobre a indisciplina escolar, proporcionado uma leitura critica em relação 

aos conceitos histórico-sociais da indisciplina escolar, apontando diversos fatores que justificam a 

indisciplina no âmbito escolar, podendo ser de ordem psicológica, por desmotivação do aluno 

diante do conteúdo didático, de ordem social, de origem familiar entre outros, não sendo reduzido 

apenas ao fator comportamental. Nesse sentido exploramos com os alunos e professores o 

estudo dos tópicos que trazem uma reflexão sobre a relação família e escola e a relação da 

indisciplina com a gestão escolar, sendo evidente que independente da origem ela deve ser 

trabalhada, a considerar a parceria com a família que precisa ser estreita para que haja um 

compromisso de todos na formação integral do aluno. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARLI AMBROSIO DE CAMPOS  

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A INDISCIPLINA NO ÂMBITO ESCOLAR: REFLEXÕES TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Indisciplina; Gestão Escolar; Família 

Resumo: A problemática em torno da indisciplina sempre esteve presente no contexto escolar, 

contudo, contemporaneamente, a sua evidência vem sendo mais incisiva, ressaltando o interesse 

pelo tema e pelos fatores envolvidos com tal fenômeno. Na realidade escolar vem se tornando um 

empecilho no processo ensino/aprendizagem, comprometendo a qualidade do ensino, bem como 

desestimulando docentes a permanecerem em sala de aula em decorrência da violência 

resultante da indisciplina. Diante dessa realidade, compreender as causas que suscitam a 

indisciplina nos alunos é de suma importância para se traçar objetivos e estratégias de ação, a fim 

de intervir em uma realidade e transformá-la. Através da analise dos principais fatores que geram 

a indisciplina e suas consequências no interior da escola; viabilizar mediante o assessoramento 

pedagógico ações que propicie o entendimento mais detalhado sobre a temática, desenvolvendo 

um espaço escolar harmônico onde impere a democracia, o respeito e o diálogo. Um estudo de 

pesquisa quantitativa bem desenhado pode ser realizado e concluído de maneira clara e concisa. 

Por meio de solução para o problema proposto (QUADROS, 2011 p.5). Para isso, crucial é 

conhecer a comunidade escolar, iniciando-se pela realidade familiar, levando em conta aspectos 

diversos sócio-econômicos, relação familiar e perfil familiar. Considera-se que para trabalhar a 

indisciplina deve-se intervir na realidade educacional, compreender melhor os conflitos que 

vivenciam e as possibilidades de transformação. Essas ações estarão direcionadas a docentes e 

comunidade escolar, tendo como pressuposto posterior avaliar os dados a serem mensurados 

para a produção didático-pedagógico. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARLI PIFFER  

Orientador: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 

e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Incentivo à família na participação na vida escolar dos filhos. 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas. 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Família. Escola. Participação. 

Resumo: O estudo tem como objetivo analisar a importância e a valorização das relações de 

parceria com a família na escolarização, no desenvolvimento e na construção da aprendizagem 
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do educando. A falta da participação dos pais ou responsáveis na vida escolar de seus filhos, 

possibilita perceber o desinteresse e a irresponsabilidade dos educandos para com os estudos. 

Por essa razão, esta Intervenção Pedagógica com o tema: Família na Escola: uma parceria 

necessária, foca como objeto de estudo o ensino aprendizagem através de um trabalho em 

parceria com a família e a escola procurando a obtenção de resultados satisfatórios. Para a 

realização do presente artigo, foi realizado um trabalho “in loco” com os pais dos alunos do 6ª ano, 

da Escola Estadual Duque de Caxias-Ensino Fundamental de Paulistânia, através da Intervenção 

Pedagógica, bem como troca de experiência com os cursistas do GTR (Grupo de Trabalho em 

Rede), onde foram apresentadas sugestões e contribuições para a pesquisa. Desta forma a 

pesquisa indicou caminhos que possibilitou orientar as ações da escola e a participação dos pais 

na instituição escolar, ajudando a descobrir meios que tornem o processo de ensino 

aprendizagem eficientes. Para tanto foi necessário analisar algumas teorias e relacioná-las com a 

prática procurando assim contribuir para o crescimento, aprimoramento e o real envolvimento 

entre família e escola. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARLI PIFFER  

Orientador: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 

e Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Incentivo à família na participação na vida escolar dos filhos 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas. 

Palavras-chave: Escola; Família; Ensino e aprendizagem. 

Resumo: Este estudo tem como objetivo pesquisar sobre a importância e a valorização das 

relações de parcerias com a família na escolarização, no desenvolvimento e na construção da 

aprendizagem do educando. A falta da participação dos pais ou responsáveis na vida escolar de 

seus filhos, possibilitou perceber o desinteresse e a irresponsabilidade dos educandos para com 

os estudos. Por essa razão, esta Intervenção Pedagógica com o tema: Família na Escola : uma 

parceria necessária, foca como objeto de estudo o ensino aprendizagem através de um trabalho 

em parceria com a família e a escola procurando a obtenção de resultados satisfatórios. Desta 

forma a pesquisa norteará caminhos que orientem as ações da escola e a participação dos pais 

na instituição escolar, ajudando a descobrir meios que tornem o processo de ensino 

aprendizagem eficientes. Para tanto se faz necessário analisar algumas teorias e relacioná-las 

com a prática procurando assim contribuir para o crescimento, aprimoramento e o real 

envolvimento entre família e escola. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARTA GUOLLO  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Sala de Recursos Multifuncionais Tipo l: compreensão do trabalho do pedagogo.  

Tema: Organização do trabalho Pedagógico na Escola  

Palavras-chave: Pedagogo. Sala de Recursos. Avaliações. Materiais Didáticos.  

Resumo: Este estudo tem como finalidade refletir sobre o trabalho e intervenções do pedagogo 

na escola com relação às Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I. Para isso foi realizado, 

debates, discussões, leituras para entender em que medida o profissional de pedagogia pode 

contribuir para a elaboração do planejamento de ensino, voltado para o atendimento dos 

educandos das salas de recursos. Os objetivos foram de apresentar o trabalho a comunidade 

escolar; compreender a função do professor pedagogo; estudar as políticas públicas; refletir sobre 

a capacidade dos alunos e a contribuição do pedagogo; analisar as avaliações psicoeducacionais 

feita pela dupla avaliadora e conhecer os materiais didáticos pedagógicos existentes na Sala de 

Recursos Multifuncionais Tipo I. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi bibliográfica e de 

campo. Inicialmente realizamos uma pesquisa bibliográfica, buscando na literatura pertinente, 

documentos que ajudassem a responder a problemática do tema escolhido. A pesquisa de campo 

foi realizada no Colégio Estadual de Renascença Padre José Junior Vicente, Renascença/PR- 

Ensino Fundamental e Médio, com professores do Ensino Regular e de Salas de Recursos 

Multifuncionais Tipo I. Pode-se dizer, que o trabalho do pedagogo tem muita importância na 

elaboração do planejamento de ensino para conhecimento e atendimento dos alunos que 

frequentam a Sala de Recursos Multifuncionais Tipo I.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: MARTA GUOLLO  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Sala de Recursos Multifuncionais Tipo l: compreensão do trabalho do pedagogo. 

Tema: Organização do trabalho Pedagógico na Escola  

Palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncional; Pedagogo; Ensino e Aprendizagem; 

Dificuldades de Aprendizagem. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico cujo título é Sala de Recurso Multifuncional tipo I: 

compreensão do trabalho do pedagogo. Tem como objeto de estudo, a reflexão sobre o pedagogo 

enfatizando seu compromisso com a Sala de Recurso Multifuncional Tipo I. Esse estudo será 

desenvolvido no Colégio Estadual de Renascença Padre José Junior Vicente EFM Renascença-

PR, com duração de 32 horas, no 1º semestre de 2014. Por ser recente no contexto da escola a 

introdução dessas salas de recursos, sentimos a necessidade de compreender e analisar a sua 

constituição, bem como suas atribuições no tocante aos alunos que demandam por essa 

modalidade de ensino. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NADIA ARTIGAS  

Orientador: Maria Tereza Carneiro Soares - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: TEMPO DE PENSAR, DE PLANEJAR, DE AGIR: a hora atividade [é?] pra valer 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Hora-atividade; Trabalho educativo-didático; Política pública 

Resumo: Ao tratar da hora-atividade na escola evidenciou-se, no processo de pesquisa e 

produção deste artigo, a intencionalidade de analisar como, na perspectiva de política pública, 

essas horas se materializam, tendo em vista a forma como este trabalho, individual e coletivo dos 

professores, se desenvolve na escola. O processo de implementação do projeto foi desenvolvido 

por meio da metodologia da pesquisa-ação, levando-se em conta um caráter práxico que, no 

âmbito da formação continuada proposta pelo PDE realizada pela SEED Paraná, articula uma 

dimensão analítica em termos de apropriação e produção crítica dos conhecimentos científicos. 

Os objetivos desta ação visam a transformação concreta da realidade na qual a pesquisa foi 

desenvolvida, assumindo, uma intencionalidade com relação às mudanças para a melhoria do 

trabalho docente e da organização do trabalho pedagógico da escola pública de qualidade, 

socialmente referenciada com os interesses da classe trabalhadora. Partindo da compreensão da 

prática social, o trabalho teve como eixo a problematização das situações observadas e os 

conhecimentos necessários para possibilitar a construção de novas práticas. Com a incorporação 

de modo efetivo do tempo destinado à hora-atividade, por meio dos procedimentos teórico-

metodológicos e do material utilizado com os atores sociais da comunidade intraescolar, foi 

possível reconhecer que há novas possibilidades de redefinir o caráter pedagógico da hora-

atividade no Colégio Lamenha Lins, bem como em outras escolas, considerando cada uma com 

suas especificidades e similitudes. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NADIA ARTIGAS  

Orientador: Maria Tereza Carneiro Soares - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A hora-atividade e os determinantes da organização do trabalho educativo didático 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Hora-atividade; Prática pedagógica; Trabalho didático-pedagógico. 

Resumo: A partir dos objetivos da formação no PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional – estabelecido no plano de carreira dos professores do Paraná, o presente material 

didático pedagógico foi produzido com a finalidade de subsidiar a ação de professores e 

pedagogos do Colégio Lamenha Lins, no desenvolvimento de um trabalho coletivo na hora-

atividade para organizar o trabalho didático-pedagógico, ou seja o trabalho docente em sala de 

aula. A organização do material está disposta em uma unidade didática composta de diferentes 

etapas, conforme a metodologia da prática social, tomando como ponto de partida e de chegada a 
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prática social, de modo a desenvolver a implementação do projeto e concretizar ações 

intencionalmente planejadas. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NAIS JAQUELINE CORDEIRO CONSULIN  

Orientador: Rosangela Aparecida Volpato - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: Quando a oralidade encanta 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Oralidade; leitura; contação de histórias; aprendizagem 

Resumo: A contação de história é inerente ao ser humano, visto que foi através dela que a 

oralidade foi desenvolvida desde os tempos das cavernas, onde o homem necessitava passar a 

tradição. E esta, ainda hoje, é um importante recurso a ser utilizado no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, este trabalho motiva-se por discutir como a oralidade está 

silenciada em tempos da modernidade, pela ausência da leitura que subsidia a contação de 

história. Assim, a contação de história vem para contribuir enquanto metodologia, despertando os 

educandos para uma melhoria nas condições de atenção durante as aulas. Para tanto, adotou-se 

como metodologia a pesquisa teórica baseada na revisão bibliográfica. Portanto, o que se busca é 

apontar qual o papel da oralidade na educação escolar. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NAIS JAQUELINE CORDEIRO CONSULIN  

Orientador: Rosangela Aparecida Volpato - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: Oralidade e aprendizagem 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 

Palavras-chave: Oralidade, contação de histórias, ensino-aprendizagem, formação de 

professores 

Resumo: A contação de história é inerente ao ser humano, visto que foi através dela que a 

oralidade foi desenvolvida desde os tempos das cavernas, onde o homem necessitava passar a 

tradição. E esta, ainda hoje, é um importante recurso a ser utilizado no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, este trabalho motiva-se por discutir como a oralidade está 

silenciada em tempos da modernidade, pela ausência da leitura que subsidia a contação de 

história. Assim, a contação de história vem para contribuir enquanto metodologia, despertando os 

educandos para uma melhoria nas condições de atenção durante as aulas. Para tanto, adotou-se 

como metodologia a pesquisa teórica baseada na revisão bibliográfica. Portanto, o que se busca é 

apontar qual o papel da oralidade na educação escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NEIDE ALVES SILVA  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA: QUAIS AS DIFICULDADES E POSSIBILIDADE 

PARA SUA EFETIVAÇÃO DE FORMA CONCRETA. 

Tema: Pedagogia 

Palavras-chave: Escola. Educação. Período Integral. Atividades diversificadas. 

Resumo: O presente artigo incorpora a conclusão dos estudos do PDE 2013 e apresenta o relato 

de uma proposta de trabalho implementada no Colégio Estadual Olympia de Morais Tormenta, 

Londrina- PR, que apresentou como objeto de estudo A Escola de Período Integral. O projeto 

visou propiciar aos professores, equipe pedagógica, funcionários e comunidade a apropriação de 

conhecimento sobre a trajetória e desenvolvimento da escola de período integral no contexto 

histórico e atual, bem como pensar e analisar o contexto da Escola hoje, suas fragilidades na 

formação integral de todos os que nela ingressam, bem como nas descontinuidades e mudanças 

de programas e projetos educacionais que ocorrem com as mudanças de governo. Os fatores que 

interferem no não aprendizado são vários, sendo necessário o estudo e a avaliação juntamente 

com propostas pedagógicas que possam reinventar um projeto de Escola de Período Integral 

onde o trabalho pedagógico amplie as relações de saberes e o nível de qualidade Educacional no 

Brasil. O objetivo deste estudo é a busca de caminhos para a superação de situações que 

interfiram de forma significativa no contexto educacional atual, gerando o não aprendizado.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NEIDE ALVES SILVA  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA: QUAIS AS DIFICULDADES E POSSIBILIDADE 

PARA SUA EFETIVAÇÃO DE FORMA CONCRETA 

Tema: Pedegogia 

Palavras-chave: Escola; Educação; Período Integral; Formação;Atividades diversificadas. 

Resumo: Pensando no contexto da Escola atual seus fracassos e descontinuidades, colocada 

nos termos da lei, como para todos, mas que não cumpre seu papel social aquele , onde os 

conhecimentos historicamente construídos são instrumentos de formação e transformação do 

homem, que ao se transformar, transforma também o meio onde vive, e que não vemos esta 

transformação ocorrer de forma dinâmica sinalizando que a Educação Brasileira passa por um 

período que poderíamos denominar de crítico . Os fatores que interferem nesta questão são 

vários, sendo necessário o estudo e a avaliação juntamente com propostas pedagógicas que 

possam reinventar o projeto, a educação, melhorando e ampliando o nível Educacional no Brasil. 

O objetivo deste estudo é a busca de caminhos para a superação desta problemática que gera o 

não aprendizado, apresenta uma modalidade de educação, no qual o horário pudesse ser 
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ampliado para um atendimento mais abrangente de possibilidades pedagógicas que integrem 

diversos conteúdos, por meio de estratégias e dinâmicas para a construção de uma proposta em 

que a ampliação do horário com atividades diversificadas fortaleçam o trabalho de ensino e de 

aprendizagem com currículos integrados, que contemplem múltiplas linguagens para mudanças e 

construção de novos paradigmas, pautados na união dos conteúdos científicos nas mais diversas 

dimensões, em que estejam presentes a cultura, a arte, a ciência, a lógica, a qualidade de vida e 

a cidadania 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NELI BURTET DALMAGRO  

Orientador: SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: AS DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA: SUAS 

TRAJETÓRIAS, CULTURAS E IDENTIDADES  

Tema: Educação e diversidade 

Palavras-chave: Criança, Diversidade, Infância, Trabalho Infantil, Cultura 

Resumo: No artigo apresentamos uma abordagem teórico-metodológica sobre as diferentes 

infâncias no Brasil, objeto de estudo que norteou o Projeto de Pesquisa e Intervenção, a 

Produção Didático-Pedagógica, bem como a proposta de Implementação em uma escola no 

município de Marmeleiro, Paraná. As atividades foram pautadas na pesquisa qualitativa e 

utilizando-se da observação, entrevistas, diálogo, estudos, intervenções e pesquisa bibliográfica. 

No texto apontamos elementos e contribuições que percebemos ao longo do período que 

estivemos como professora-PDE. Para uma melhor compreensão das diferentes infâncias 

inseridas no contexto escolar e busca responder o problema de pesquisa: Qual o conceito de 

infância presente nas praticas pedagógicas dos professores que atuam no 6º Ano do Ensino 

Fundamental? Não tivemos a intenção de fazer um simples relato de cada etapa do estudo, mas 

refletir teoricamente a problemática levantada no Projeto de Pesquisa que se pautou na ideia de 

diferentes autores, os quais trouxeram suas contribuições sobre o tema Diferentes Infâncias. A 

pesquisa utilizou-se do aporte teórico dos autores: ARROYO (2004), ARROYO E SILVA (2012), 

DEL PRIORE (2010), ARIÉS (1981), SILVA (2003), entre outros. Busca ainda, assinalar as 

possíveis causas das dificuldades e desafios constatados na implementação no que se refere às 

práticas pedagógicas com as crianças que ingressam nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

bem como propor alternativas, caminhos e estratégias, que possibilitem a reflexão e a 

organização do trabalho pedagógico de forma mais articulada. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NELI BURTET DALMAGRO  

Orientador: SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação e Diversidade: a Multiplicidade de Infâncias no Brasil 

Tema: Pedagogia e diversidade 

Palavras-chave: Infância; criança; história; diversidade; educação. 

Resumo: A produção Didático-Pedagógica, no formato de Caderno Pedagógico, intitulado 

Educação e Diversidade: “A Multiplicidade de Infâncias no Brasil”, constituído por cinco Unidades 

Didáticas, nas quais fazemos o desenho teórico-metodológico de implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica (PIP) na escola. Tem por objetivo dialogar com os professores que 

atuam no 6º Ano do Ensino Fundamental sobre a temática da proposta. Na produção 

tematizamos a concepção de infância que permeia as práticas pedagógicas e através da 

problematização e reflexão das ações que compõe o dia a dia da escola. No projeto, pretendemos 

contribuir para o aprimoramento das ações educativas no trabalho com as diferentes infâncias. 

Assim, visa dinamizar o trabalho no grupo de estudos com base nos elementos que constituem a 

realidade escolar apontados nas entrevistas, estabelecemos como aporte teórico-metodológico: 

ARROYO (2004); ARROYO (2012); DORNELLES (2005); ALVES (2008); ARIÉS (1981) entre 

outros. Está entre os objetivos discutir coletivamente novas propostas e estratégias de ação que 

possibilitem compreender e lidar com as diferentes infâncias que ingressam no 6º Ano do Ensino 

Fundamental. Será implementado no 1º semestre do ano letivo de 2014 no Colégio Estadual do 

Campo Bom Jesus – Ensino Fundamental e Médio, com duração de 32 horas\\aula, contribuindo 

para a reorganização curricular e melhoria do ensino e aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NEUSELI PERCIO 

Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO HUMANA 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Clássicos; Formação humana. 

Resumo: Neste artigo, intitulado Interdisciplinaridade e Formação Humana, apresentamos um 

conjunto de reflexões sobre o trabalho pedagógico na escola pública atual, fundando-nos na 

consideração de que a interdisciplinaridade é um princípio teórico metodológico para a 

apropriação do conhecimento científico.Com o aprofundamento dos estudos, percebemos a 

mútua relação entre trabalho interdisciplinar e formação humana no sentido da totalidade. 

Percebemos também os autores que estudam a natureza humana e, assim, oferecem a 

possibilidade de recuperação do compromisso, da ética e da responsabilidade para com o 

próximo, seja na escola ou no cotidiano social, são os filósofos clássicos. Por essa razão, 

apoiamo-nos em alguns deles. Em seguida, articulamos esses estudos e reflexões e, por meio de 
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um projeto de implementação com professores da rede pública, procuramos promover debates a 

respeito do nosso comportamento, da nossa natureza humana. Entendemos que, à medida que 

nos damos conta de que o conhecimento é fundamental para o processo de humanização, as 

relações com o próximo tornam-se éticas e úteis e, dessa forma, a ação do professor faz a 

diferença: é ele quem conhece e que faz essa articulação com seus alunos. Por fim, concluímos 

que a interdisciplinaridade atua na natureza humana, sendo reconhecida na ética, na 

responsabilidade e na dignidade dos homens. Essa construção é resultado da educação e do 

conhecimento, essenciais para a formação humana. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NEUSELI PERCIO 

Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Da singularidade à totalidade: as disciplinas curriculares 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Educação;Ética; Formação humana. 

Resumo: Esta unidade didática foi pensada com a intenção de promover aprofundamento teórico 

sobre a interdisciplinaridade, no trabalho pedagógico do professor, e sua relação com 

compromisso ético na formação humana. Nessa possível articulação, mostrar o como esse 

pressuposto teórico metodológico faz-se necessário para a apropriação do conhecimento 

científico produzido pela humanidade. O tema surgiu das inquietações de como sensibilizar os 

alunos para a aprendizagem, para o conhecimento. Para tanto, serão utilizados textos de teóricos 

que conceituem a interdisciplinaridade no trabalho pedagógico e textos de filósofos clássicos e 

contemporâneos para entender a relações sociais sob os aspectos éticos e morais. Serão 

ofertadas 32 horas de curso, divididas em encontros de 4 horas cada, no período diurno. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NOEMIA DO NASCIMENTO DE ANDRADE 

Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O FRACASSO ESCOLAR E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: REALIDADE E DESAFIOS DE 

UM COLÉGIO PÚBLICO ESTADUAL DA ZONA NORTE DE LONDRINA 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Fracasso escolar. Práticas pedagógicas. Desenvolvimento humano. 

Resumo: Dentre as diversas fragilidades presentes no espaço educativo, selecionamos o 

fracasso escolar como tema de pesquisa e estudo. Para tanto, o presente artigo tem como 

objetivo geral identificar e analisar as causas do fracasso escolar, bem como desenvolver um 

trabalho didático pedagógico, coletivo junto aos professores da Educação Básica, visando 
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contribuir para a diminuição do fracasso escolar e colaborar com o desenvolvimento humano. A 

proposta do trabalho foi promover ao grupo de professores, equipe pedagógica, direção e agentes 

educacionais momentos de estudos, debates, discussões e reflexões a respeito das práticas 

pedagógicas existentes no cotidiano escolar com vistas a repensar e encontrar alternativas para 

enfrentar o fracasso escolar. Para tanto, utilizou-se como fundamentação teórica os pressupostos 

da teoria histórico-cultural, juntamente com a concepção do materialismo histórico e dialético, que 

possibilitou uma discussão acerca dos referenciais teóricos para uma prática educativa 

transformadora. O encaminhamento metodológico pauta-se em uma pesquisa bibliográfica e de 

campo, e, para coletar os dados, utilizou-se de questionário e entrevista. Os resultados indicam 

que são diversas as causalidades do fracasso escolar, mas, para mudar esta realidade há a 

necessidade de diversas mudanças, entre elas, destacam-se as ações e práticas pedagógicas 

dos sujeitos envolvidos e de políticas públicas efetivas.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: NOEMIA DO NASCIMENTO DE ANDRADE 

Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: MEDIAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: UM REPENSAR ÀS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS FRENTE AO FRACASSO ESCOLAR. 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Fracasso Escolar; Estudos; Práticas Pedagógicas; Qualidade na Educação. 

Resumo: Atualmente, com os avanços científicos e tecnológicos, a qualidade da educação ainda 

é um desafio. Dentre as diversas fragilidades, selecionamos o fracasso escolar como tema de 

pesquisa e estudo. A presente Produção Didático Pedagógica, no formato do Caderno 

Pedagógico, tem como objetivo desenvolver um trabalho didático-pedagógico junto aos 

professores, pedagogos e direção do Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig, situado 

no município de Londrina, Paraná. Esta produção foi pensada com a preocupação de desenvolver 

um trabalho pedagógico que proporcione momentos de estudos, reflexões das práticas e ações 

ocorridas no cotidiano da escola. Consiste em textos escritos e imagéticos, por meio dos quais 

haverá algumas intervenções reflexivas para os participantes interagirem com o material proposto, 

um com o outro e fazer uma análise crítica sobre sua prática pedagógica. Almeja-se momentos 

em que cada participante possa pensar como tem ocorrido os processos de ensino e de 

aprendizagem na escola, e, se a maior fragilidade da escola ainda é o fracasso escolar, tais 

momentos de estudos coletivos contribuam para “um novo pensar” pedagógico. Para tanto, 

utilizou-se leitura dos pressupostos da teoria histórico-cultural, juntamente com a concepção do 

Materialismo Histórico e Dialético, possibilitando uma discussão acerca dos referenciais teóricos 

para uma prática educativa transformadora.  
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Professor PDE: PASCHOA CRISTINA MANESCO  

Orientador: Cleide Vitor Mussini Batista - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação Inclusiva: Oportunizando o ingresso de alunos com necessidades educacionais 

especiais no Ensino Médio 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Educação Especial. Necessidades Educacionais Especiais. Sala de Recurso. 

Ensino Médio. 

Resumo: O presente trabalho visa mostrar a importância de uma metodologia diferenciada com 

os alunos especiais desde o início de seu processo educacional para um melhor desenvolvimento 

destes. No intuito não apenas de auxiliá-los momentaneamente, mas também de embasá-los para 

continuarem a sua caminhada educacional, conseguindo alcançar o melhor de si no que diz 

respeito a tal assunto. Para que isso ocorra acreditamos ser necessário não apenas que esses 

alunos frequentem as salas de recursos enquanto cursarem o Ensino Fundamental, mas também 

um acompanhamento dos mesmos quando ingressarem no Ensino Médio. Neste sentido, foi 

desenvolvido o referido trabalho juntamente com um projeto de capacitação continuada de 

professores para atuarem com alunos com necessidades educacionais especiais que cursam o 

Ensino Médio do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, na cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná. 

Assim sendo, a forma mais eficaz de trabalhar com a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais em sala de aula regular é a especialização dos profissionais da educação 

para este fim. Isto por meio de projetos que os capacitem e os preparem, esclarecendo suas 

dúvidas e auxiliando no seu desenvolvimento pleno para tal trabalho. Com a aplicação da 

proposta de capacitação continuada “Educação Inclusiva: Oportunizando o Ingresso de Alunos 

com Necessidades Educacionais no Ensino Médio”, desenvolvida no Colégio Estadual Barbosa 

Ferraz pudemos perceber a atual realidade dos professores que atuam no Ensino Médio frente à 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula regular e também 

todas as suas dificuldades e preocupações. 
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Professor PDE: PASCHOA CRISTINA MANESCO  

Orientador: Cleide Vitor Mussini Batista - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação Inclusiva: Oportunizando o Ingresso de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais no Ensino Médio 

Tema: Pedagogia e Diversidade 

Palavras-chave: Educação Especial; Ensino Médio; Profissionais da Educação; Inclusão 

educacional. 

Resumo: O presente Caderno Temático tem como objetivo a formação continuada de 

profissionais da educação acerca do “ingresso e permanência de alunos com necessidades 
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educacionais especiais no ensino médio” tendo como intuito a inclusão educacional para um 

maior desenvolvimento destes alunos por meio da conscientização dos profissionais acima 

referidos. Certamente é a inclusão que fornece aos alunos com necessidades educacionais 

especiais o máximo de qualidade que os mesmos podem obter com a educação, sendo a forma 

mais eficaz de satisfazer suas necessidades individuais. Mas não basta apenas incluir o aluno 

com necessidade é preciso que o mesmo tenha as mesmas oportunidades que os demais alunos. 

Sendo necessária uma escolarização, uma metodologia mais responsável, que se preocupe com 

as reais necessidades de cada aluno. Tendo então o presente trabalho o objetivo de contribuir 

para o aprofundamento teórico, e posteriormente prático, dos professores do Colégio Estadual 

Barbosa Ferraz, no que diz respeito à inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no Ensino Médio na escola pública. Isto através de grupo de estudos e reflexões a 

respeito deste assunto, buscando assim que a prática da inclusão educacional se inicie por meio 

da conscientização dos profissionais da educação. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: REGINA CELIA SCHMIDMEIER MENDES  

Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O papel do pedagogo na atribuição de novas qualidades ao processo de avaliação da 

aprendizagem pelos professores 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Avaliação formativa; instrumentos avaliativos; formação de professores 

Resumo: O presente artigo cuja temática versa sobre a questão da avaliação numa perspectiva 

formativa foi embasado num projeto de pesquisa-ação, desenvolvido no Colégio Estadual Dr. 

Ovande do Amaral, como atividade do Programa PDE 2013-2014. O projeto foi desenvolvido junto 

a um grupo de professores de ensino fundamental e médio, sob orientação da pedagoga 

responsável pelo processo de intervenção pedagógica, com utilização de material didático-

pedagógico de apoio, elaborado especificamente para o projeto. A avaliação é um aspecto 

importante na prática pedagógica porque deve desempenhar uma função formativa nos processos 

de aprendizagem desde que exercida como uma atividade a serviço do conhecimento. Por outro 

lado, se é limitada ao exame, mais comumente conhecido como a tradicional “prova”, a avaliação 

pode se tornar uma forma de exclusão. Atribuir novas qualidades à avaliação como um processo 

de formação e inclusão dos sujeitos, para que ela supere um processo de mensuração, na 

direção de uma perspectiva formativa foi o objeto dessa pesquisa. A problemática investigada 

consistiu em analisar que ações poderiam ser desenvolvidas pelo pedagogo na escola, que 

contribuíssem para a formação dos professores em serviço, na melhoria dos processos 

avaliativos. A criação de um caderno com sugestões de instrumentos avaliativos subsidiou o 

desenvolvimento deste artigo e a formação continuada dos professores acerca da avaliação, com 

estudos teóricos e práticos em reuniões pedagógicas, além da discussão com um grupo de 

professores em formação por meio do GTR- Grupo de Trabalho em Rede, a fim de perceber 

estratégias mais assertivas para uma avaliação formativa.  
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Professor PDE: REGINA CELIA SCHMIDMEIER MENDES  

Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O papel do pedagogo na atribuição de novas qualidades ao processo de avaliação da 

aprendizagem pelos professores 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: Avaliação; instrumentos avaliativos e formação de professores. 

Resumo: Este caderno temático objetiva apontar ações que podem ser desenvolvidas pelo 

pedagogo na escola, contribuindo para a formação dos professores em serviço, na melhoria dos 

processos avaliativos, por meio de estudos teóricos e práticos, a fim de perceber estratégias mais 

assertivas para uma avaliação formativa. O objetivo é discutir conceitualmente a avaliação da 

aprendizagem feita pelos professores e apontar instrumentos avaliativos que podem ser utilizados 

por eles. Está dividido em quatro unidades temáticas, sendo um caderno com exemplos de 

instrumentos de avaliação e orientações metodológicas organizadas em três encontros formativos.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: REGINA DE JESUS RODRIGUES  

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

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO: O NOVO OLHAR SOBRE O PAPEL DO 

PEDAGOGO NA ARTICULAÇÃO DESTA PRÁTICA NO CONTEXTO EDUCATIVO EM QUE 

ATUA 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Equipe Pedagógica; Conselho de Classe, Prática Pedagógica. 

Resumo: O Conselho de Classe que se faz em algumas escolas ainda é motivo de muita 

preocupação para os pedagogos, pois a maioria dos professores se reúne, para discutir o 

resultado do processo avaliativo. Muitas vezes, sentindo- se detentores do saber, dificilmente 

sentem-se culpados pelo baixo desempenho de suas turmas, eximindo de qualquer 

responsabilidade o professor ou a escola. Assim vítima acaba sempre sendo o aluno e a família. 

Poucos são os professores que conhecem seus alunos e contextualizam seu modo de vida. Para 

que se consiga uma visão da evolução da aprendizagem e do processo é necessário que os 

principais envolvidos se façam presentes para, num confronto de ideias, avaliarem com clareza a 

caminhada e estabeleça a forma de retomá-la. Faz-se necessário verificar a real situação dos 

Conselhos de Classe, como forma de redefinir sua elaboração, execução e avaliação. Mostrar 

que o Conselho de classe deve tornar-se um espaço de reflexão em que os pais, alunos, 

professores, e demais envolvidos no processo pedagógico situem-se conscientemente no 

processo, servindo para reorientar a ação pedagógica, a partir de fatos apresentados e metas 

traçadas no Projeto Político Pedagógico, realimentando-o, sistematicamente, com a comunidade, 

pelo menos bianualmente. É um desafio para a equipe de gestores e da comunidade escolar, que 

não está habituada com processos democráticos de participação na gestão da escola. 
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Desmitificar e esclarecer as contradições dessas práticas ambíguas e promover a organização da 

escola pública democrática, com ensino de qualidade, são alguns dos objetivos do trabalho do 

coordenador pedagogico. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: REGINA DE JESUS RODRIGUES  

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

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO: O NOVO OLHAR SOBRE O PAPEL DO 

PEDAGOGO NA ARTICULAÇÃO DA NOVA PRÁTICA NO CONTEXTO EDUCATIVO EM QUE 

ATUA 

Tema: Gestão Escolar 

Palavras-chave: Conselho de Classe Participativo; Papel do Pedgogo; Gestão Democrática 

Resumo: A Gestão Democrática prevista pela LDB Lei nº 9394/1996 tem como princípio, 

organizar o trabalho na escola, numa perspectiva de decisão coletiva, ou seja, que o trabalho 

escolar deva ser pensado, discutido, organizado e sistematizado por todas Instancias Colegiadas. 

Nesse sentido só podemos afirmar que as instâncias colegiadas fortalecem a gestão democrática. 

Porém, a atuação destas Instancias no Conselho de Classe tem se mostrado inexistentes, fugindo 

assim da sua real função que é analisar e deliberar coletivamente as decisões a serem tomadas 

em relação ao ensino aprendizado. Para efetivação do Conselho de Classe Participativo é 

necessário que todos integrantes dessas Instancias tenham clareza da devida importância desse 

colegiado na organização pedagógica da escola. Por isso, a necessidade de estudar e 

estabelecer a compreensão de organização do Conselho de Classe como um espaço de exercício 

de democracia.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: REGINA LIMANA  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Gestão Escolar Democrática: o pedagogo na articulação com o Conselho Escolar 

Tema: O TRABALHO PEDAGÓGICO E A ARTICULAÇÃO COM OS SEGMENTOS DE GESTÃO 

DA ESCOLA E AS INSTANCIAS COLEGIADAS. 

Palavras-chave: Pedagogo; Conselho Escolar: Gestão Democrática 

Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Proposta Didático-Pedagógica do 

curso do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O projeto de intervenção pedagógica 

intitulado “Gestão Escolar Democrática: o pedagogo na articulação com o Conselho Escolar” foi 

realizado no Colégio Estadual Lindoeste - Ensino Fundamental e Médio, no município de 

Lindoeste, Paraná, com alunos, pais, funcionários, professores, equipe pedagógica e diretiva e, 

principalmente, com os membros do Conselho Escolar. O objetivo foi de compreender a função do 
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pedagogo nesta mediação com o Conselho Escolar, entender a visão da comunidade sobre a 

gestão da escola e sobre o conceito de Gestão Democrática, além de discutir ações que 

fortaleçam a participação da comunidade nas decisões escolares pelas instâncias colegiadas. 

Para tanto, foram realizadas diversas atividades com a participação de todos os segmentos da 

escola (questionários, encontros, Grupos de Estudo). O referencial teórico que norteou as 

análises foi baseado em textos de Vitor Henrique Paro, Heloísa Lück, Cipriano Luckesi e 

documentos oficiais do MEC sobre o Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: REGINA LIMANA  

Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gestão Escolar Democrática: o pedagogo na articulação com o Conselho Escolar 

Tema: O TRABALHO PEDAGÓGICO E A ARTICULAÇÃO COM OS SEGMENTOS DE GESTÃO 

DA ESCOLA E AS INSTANCIAS COLEGIADAS. 

Palavras-chave: Pedagogo; Conselho Escolar: Gestão Democrática. 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica sobre o tema “O trabalho pedagógico e a articulação 

com os segmentos de gestão da escola e as instâncias colegiadas”, está vinculada ao Projeto de 

Intervenção Pedagógica: “Gestão Escolar Democrática: o pedagogo na articulação com Conselho 

Escolar. Será implementada no Colégio Estadual Lindoeste - EFM, em Lindoeste, Paraná, com 

toda comunidade escolar, em alguns momentos, e com pedagogos e representantes da 

comunidade escolar e local que fazem parte do Conselho Escolar, em todos os momentos. Tem 

como principais objetivos compreender as funções do pedagogo frente à mediação entre as ações 

pedagógicas; entender a visão da comunidade sobre a Gestão do colégio e fortalecer a 

participação do Conselho Escolar na Gestão Escolar Democrática. A implementação será 

realizada em quatro momentos: apresentação da proposta para a comunidade; questionários com 

a participação de todos os segmentos do colégio; análises de questionários pelos pedagogos; 

grupo de estudos com o Conselho Escolar (5 encontros presenciais de 4 horas e leituras prévias a 

distância, para discutir o Conceito de Gestão Escolar Democrática); o Estatuto do Conselho 

Escolar; a Importância do Trabalho Coletivo e a Participação na Implementação do Plano de Ação 

do Colégio.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROGERIA ARBOLEYA COVATTI  

Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NA EJA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Atuação do Pedagogo; Identidade; Função; EJA. 

Resumo: O presente artigo resulta de estudos desenvolvidos no PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional, 2013 e 2014, desenvolvido aplicado no Colégio CEEBJA – 

Professora Joaquina Mattos Branco de Cascavel /PR. Possui o objetivo de compreender a 

pedagogia como um campo de conhecimento que estuda a sistemática da teoria e das práticas 

educativas e analisar a relevância do trabalho do pedagogo e suas atribuições no contexto 

escolar, principalmente na EJA – Educação de Jovens e Adultos. Os aportes que sustentam o 

trabalho são políticas públicas e referenciais teóricos, entre os quais destacam-se: Brasil (2005, 

2006), Freire (1980,1989), Kuenzer (2002), Gadotti (2004,2005), Libâneo (1998, 2001, 2005, 

2006), Saviani (1985, 1986,2012), Silva (2007, 2010), e Pimenta (1996) e Vasconcelos (2006), 

entre outros. Nessa perspectiva este artigo, provoca uma reflexão sobre a compreensão e a 

intencionalidade da função e a identidade do pedagogo, e consequentemente, sobre a prática 

pedagógica. A atuação do pedagogo está intrinsecamente relacionada ao processo de ensino e 

aprendizagem, ou melhor, sua função justifica-se em razão deste binômio. Assim como para cada 

disciplina curricular estão contemplados objeto e objetivo de estudo, também a formação do 

pedagogo necessita ter uma clara definição que possibilite sua atuação com segurança e 

condições de atender as demandas apresentadas. Sem perder de vista o caráter de totalidade, 

considerando os níveis e modalidades de ensino, bem como a dinâmica da rotina escolar que 

exige um planejamento de todos os envolvidos no processo educativo. Nesse sentido a formação 

do profissional não pode estar alheia a todos estes elementos que permeiam a sua prática. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROGERIA ARBOLEYA COVATTI  

Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A (DES)CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DO PEDAGOGO NA EJA 

Tema: O PAPEL DO PEDAGOGO NA ORGANIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: EJA; ATRUBUIÇÕES DO PEDAGOGO; PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS;EDUCAÇÃO. 

Resumo: Este caderno pedagógico intitulado como: A (Des) caracterização do trabalho do 

pedagogo na EJA – Educação de Jovens e Adultos busca compreender o processo da falta de 

direcionamentos frente às funções e atribuições que o pedagogo desenvolve. Com a intenção de 
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revelar as deficiências gerais e ressignificar às atribuições que compete ao pedagogo e os 

desafios e enfrentamentos na EJA é que se propõe uma discussão em torno desta temática. Na 

expectativa de encontrar nas intervenções, possibilidades de superação no cotidiano do 

pedagogo de uma prática alienada e multi – tarefeira, as atividades serão desenvolvidas no 

CEEBJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – Prof.ª Joaquina Mattos Branco. 

Serão realizadas por meio de grupos de estudos, oficinas e ciclo de debates, cujas temáticas 

compreendem : o pedagogo e a organização do trabalho pedagógico, atribuições do pedagogo da 

EJA, elementos que constituem o trabalho do pedagogo,limites e possibilidades na ação do 

pedagogo na EJA, e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia.Espera-se 

a superação e fortalecimento do trabalho pedagógico no coletivo, visando o aprimoramento deste 

na escola e, consequentemente contribuir com a qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANA MEIRE CAZADEI REZENDE  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O estudo das Teorias Pedagógicas e da Função Social da Escola, como forma de 

emancipação do indivíduo 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Função social da escola; Concepções Pedagógicas;Pedagogia Histórico-Crítica; 

Projeto Político Pedagógico.  

Resumo: O cenário educacional atual exige que os profissionais da educação promovam um 

ensino de qualidade que garanta ao indivíduo a formação baseada no conhecimento científico, 

elaborado e construído pelo ser humano no decorrer de sua história. Desta forma, este trabalho, 

possibilitou aos professores e professores pedagogos o aprofundamento dos estudos acerca das 

principais teorias pedagógicas com ênfase na Pedagogia Histórico-Crítica. Teoria esta, norteadora 

do Projeto Político Pedagógico e que melhor contempla a função social da escola. Conscientes de 

que a Pedagogia Histórico-Crítica vislumbra esta perspectiva, torna-se necessário embasar o 

trabalho pedagógico, pautado por reflexões e operacionalizadas por meio da reconstrução do 

Projeto Político Pedagógico, promovendo assim, a unidade nas ações docentes e por 

consequência na educação formal do indivíduo. O estudo das teorias pedagógicas, por meio de 

debates e ações planejadas coletivamente, visa permitir maior aproximação da função social da 

escola, promovendo o conhecimento e o desenvolvimento humano em todas suas possibilidades. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANA MEIRE CAZADEI REZENDE  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Correntes Pedagógicas e a Função Social da Escola  

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: : Função social da escola; concepções pedagógicas; pedagogia histórico-crítica; 

projeto político pedagógico 

Resumo: Este trabalho visa propor momentos de estudo, leitura e reflexão acerca das correntes 

pedagógicas direcionada para pedagogia Histórico Crítica, sendo ser esta a corrente que norteia 

os documentos construídos no coletivo da escola e que constam no Projeto Político Pedagógico 

do Colégio Estadual Rosa Delúcia Calsavara Ensino Fundamental e Médio. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANE PORTELA SVIERCOSKI 

Orientador: Maria Marce Moliani - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Drogas: informar para prevenir 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Prevenção; drogas; escola; informação. 

Resumo: Atualmente observa-se uma abordagem que privilegia a participação de todos na 

construção social, numa perspectiva de inclusão, equidade e qualidade de vida. Assim a 

prevenção ao uso de drogas se faz presente; tal problema tem se destacado como um problema 

de saúde e social, e no município no qual atuamos – Ipiranga – observa-se que é um problema 

crescente. As drogas se encontram presentes ao longo da história, porém o uso tem se tornado 

cada vez mais abusivo. Assim faz-se necessária a promoção de situações de reflexão, onde a 

informação acompanhe momentos de problematização, para questionar as consequências 

advindas do uso das drogas. Nesta perspectiva a escola assume seu papel de formação e 

informação, devendo envolver não apenas alunos, mas a família e toda comunidade estudantil, 

identificando fatores de proteção e de risco no que se refere às drogas, numa efetiva prática 

preventiva, permeada pelo diálogo e respeito. Esta pesquisa busca responder à problemática: 

como a informação e a reflexão podem auxiliar na prevenção ao uso de drogas? Objetiva de 

modo geral identificar as principais drogas utilizadas pelos educandos do 1º ano do Ensino Médio 

do Colégio Dr. Claudino dos Santos, relacionando as condições de uso aos diferentes fatores: 

sociais, econômicos, físicos, familiares, etc. Propõe-se a apontar as principais drogas, 

classificação e efeitos colaterais, baseada numa perspectiva de qualidade de vida saudável e 

mobilizar a comunidade na prevenção, promovendo a problematização acerca do uso, numa 

perspectiva de protagonismo juvenil. Com o referencial de diferentes autores pretende-se a 

compreensão da temática, a qual se justifica pela relevância. 
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Orientador:  Maria Marce Moliani   -   IES:  UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título:  Drogas: informar para prevenir 

Tema:  Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Prevenção; drogas; escola; informação. 

Resumo: Atualmente observa-se uma abordagem que privilegia a participação de todos na 

construção social, numa perspectiva de inclusão, equidade e qualidade de vida. Assim a 

prevenção ao uso de drogas se faz presente; tal problema tem se destacado como um problema 

de saúde e social, e no município no qual atuamos – Ipiranga – observa-se que é um problema 

crescente. As drogas se encontram presentes ao longo da história, porém o uso tem se tornado 

cada vez mais abusivo. Assim faz-se necessária a promoção de situações de reflexão, onde a 

informação acompanhe momentos de problematização, para questionar as consequências 

advindas do uso das drogas. Nesta perspectiva a escola assume seu papel de formação e 

informação, devendo envolver não apenas alunos, mas a família e toda comunidade estudantil, 

identificando fatores de proteção e de risco no que se refere às drogas, numa efetiva prática 

preventiva, permeada pelo diálogo e respeito. Esta pesquisa busca responder à problemática: 

como a informação e a reflexão podem auxiliar na prevenção ao uso de drogas? Objetiva de 

modo geral identificar as principais drogas utilizadas pelos educandos do 1º ano do Ensino Médio 

do Colégio Dr. Claudino dos Santos, relacionando as condições de uso aos diferentes fatores: 

sociais, econômicos, físicos, familiares, etc. Propõe-se a apontar as principais drogas, 

classificação e efeitos colaterais, baseada numa perspectiva de qualidade de vida saudável e 

mobilizar a comunidade na prevenção, promovendo a problematização acerca do uso, numa 

perspectiva de protagonismo juvenil. Com o referencial de diferentes autores pretende-se a 

compreensão da temática, a qual se justifica pela relevância. 

 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANGELA BEZERRA DE MELO  

Orientador: Maria Tereza Carneiro Soares - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Paraná: conformações curriculares e 

atores escolares. 

Tema: Currículo Integrado na Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Palavras-chave: Educação Profissional; Ensino Médio Integrado; Coordenador de Curso; 

Pedagogo 

Resumo: O artigo aqui apresentado é decorrente da participação no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE/2013). O estudo do papel do pedagogo e do coordenador de 

um Curso Integrado da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na articulação entre as 

disciplinas específicas e a Base Nacional Comum numa proposta de Currículo Integrado permitiu 

evidenciar aproximações e distanciamentos desses profissionais no exercício de suas funções. A 
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importância dessa articulação para um adequado apoio pedagógico aos professores, tem se 

mostrado determinante na busca da melhoria do processo ensino-aprendizagem nesses cursos.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANGELA BEZERRA DE MELO  

Orientador: Maria Tereza Carneiro Soares - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Paraná: conformações curriculares e 

atores escolares 

Tema: Currículo Integrado na Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Palavras-chave: Educação Profissional; Currículo Integrado; Coordenadores de Curso; 

Pedagogos 

Resumo: Esse Caderno Temático tem como finalidade ser um material de apoio a pedagogos e 

coordenadores de curso que contribua para a integração curricular entre as disciplinas da Base 

Nacional Comum e as específicas da Educação Profissional, tendo em vista um Currículo 

Integrado. Cabe à Educação Profissional Técnica de Nível Médio propiciar uma compreensão 

global do processo produtivo, para além de um domínio operacional dos conteúdos, de uma mera 

apreensão do saber tecnológico, valorizando o trabalho como um princípio educativo. Entende-se 

que o Currículo Integrado possibilitará aos estudantes acesso aos bens científicos e culturais da 

humanidade ao mesmo tempo em que realizam sua formação técnica e profissional. Na base da 

construção de um projeto de formação está a compreensão do trabalho no seu duplo sentido, 

ontológico e histórico. É formação pelo trabalho e na vida. A base legal da educação brasileira, 

nas dimensões - trabalho, ciência, tecnologia e cultura, convertidos em contextos da formação 

específica - formam a base unitária do ensino médio integrado à educação profissional. O 

Currículo Integrado objetiva a formação do sujeito em suas múltiplas dimensões, onde 

conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais constituem-se numa unidade, sendo 

distintos somente na metodologia e finalidades construídas historicamente. Assim sendo, a 

organização dos conteúdos devem levar em conta a formação em suas múltiplas capacidades, 

por meio de estratégias de ensino que favoreçam a superação da visão fragmentária e linear da 

realidade, promovendo o ser humano no sentido de instrumentalizá-lo quanto à essência da 

sociedade bem como sua transformação. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANGELA CONTE SILVA  

Orientador: Rosangela Aparecida Volpato - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O USO DE TICs NA EDUCAÇÃO 

Tema: Tecnologias da Educação 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Professor; Escola; Conhecimento 
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Resumo: O presente artigo discute o uso das mídias na educação, quais suas reais 

possibilidades e limites, pois os dados iniciais apontam alguns fatores que interferem no uso de 

TICs como recurso pedagógico, dificultando que o professor faça uso desses recursos midiáticos, 

para otimizar o processo de aprendizagem Diante dos problemas, apresentamos como proposta 

viável para resolução os Cursos de Formação Continuada aos docentes. Após análise e reflexão 

dos resultados, estabelecemos a necessidade da formação de grupos de estudos junto aos 

professores na escola, com objetivo delineados, embasamento e fundamentação teórica, além de 

proporcionar oficinas para realização de atividades práticas e orientações referentes ao uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s – agora você pode usar a sigla apenas TIC’s) 

associados às práticas pedagógicas. Durante a realização dos encontros de estudos surgiram 

questionamentos sobre fatores que intrigam os professores, como superar dificuldades 

contextuais, estruturais, técnicas, situacionais e práticas? A questão mais evidenciada relacionou-

se a dificuldade dos professores em dominar o manuseio de algumas TIC’s, sendo este um dos 

principais motivos, pelo qual não utilizam enquanto recurso pedagógico. Então vislumbramos a 

oportunidade de oferecer aos professores, Oficinas práticas destinadas a minimizar as principais 

dificuldades e dúvidas; As Oficinas estruturam-se embasadas nos conteúdos das respostas dos 

professores A participação no curso e nas oficinas oferecem uma visualização ampla de muitas 

possibilidades metodológicas, envolvendo diferentes recursos de TICs, e suas aplicações 

pedagógicas. A encerrar as atividades percebe-se como resultados: que o professor demostra 

nova postura pedagógica demostrada pela entusiasmo em participar do Curso de maneira 

otimista, além de manuseiar recursos midiático com maior segurança e interage nos espaços 

digitais virtuais, faz de sua aulas um espaço de aprendizagem interativa.Destaca-se a sugestão 

dos professores direcionado à SEED para a realização de mais cursos nos moldes deste 

realizado durante o Projeto.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSANGELA CONTE SILVA  

Orientador: Rosangela Aparecida Volpato - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O USO DE TICs NA EDUCAÇÃO 

Tema: Tecnologias da Educação 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Professor; Escola; Conhecimento 

Resumo: Na sociedade atual, faz-se necessário que o professor aproprie-se dos recursos 

tecnológicos para acompanhar as rápidas mudanças presentes no cotidiano. Este estudo 

investigará as causas que impedem ou dificultam o uso das tecnologias de informação, por parte 

do professor, para otimizar a aprendizagem. Além disso, analisaremos o uso da TICs no processo 

de ensino e aprendizagem, buscando levantar suas contribuições e/ou obstáculos. Os resultaddos 

obtidos através de aplicaçao de questionários permitirá observar como as TICs são utilizadas em 

sala de aula e quais os limites e possibilidades do uso das mesmas pelo professor e, assim, 

propor alternativas para os prováveis problemas identificados, sugerindo alternativas de 

capacitação aos docentes, visando minimizar possíveis dificuldades encontradas. Após análise 

dos resultados serão ofertados grupos de estudos na escola, com objetivo de embasamento e 

fundamentação teórica e, em parceria com a CRTE, proporcionaremos oficinas para realização de 
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atividades e orientações referentes ao uso de recursos tecnológicos atrelado às práticas 

pedagógicas. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSELAINE MARIN DA SILVA 

Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A ESCOLA E A FAMÍLIA: a relação dialógica frente aos desafios da educação atual 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional – Cidadania e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Escola;Família; Participação; Aprendizagem 

Resumo: O presente artigo apresenta um relato de experiências sobre o Projeto de Intervenção 

“A Escola e Família: A Relação Dialógica Frente aos Desafios da Educação Atual”, realizado na 

Escola Estadual Érico Veríssimo – Ensino Fundamental. Este surgiu da necessidade apresentada 

pela comunidade escolar, em articular a relação dialógica entre escola e família, ampliando os 

espaços de interação e contribuindo assim, para o melhor desenvolvimento escolar dos alunos. A 

troca de experiências e a busca de intervenções, amparadas por teorias que aprofundaram o 

assunto, contribuíram significativamente para que o objetivo proposto fosse alcançado. A 

fundamentação que respaldou o trabalho foi embasada em teóricos que se posicionam a favor de 

uma gestão democrática de educação progressista. De acordo com a proposta do tema, 

destacou-se: a pesquisa-ação para análise do contexto; entrevistas com representantes dos 

órgãos colegiados, pais/ responsáveis, alunos dos 8º anos, equipes diretiva e pedagógica; grupos 

de estudos com socialização do Caderno Informativo e Caderno Pedagógico; reuniões debate e 

divulgação junto à comunidade escolar de uma Rede de Relacionamentos Virtual, ampliando-se 

as possibilidades de enriquecimento mútuo dentro do espaço democrático na escola. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSELAINE MARIN DA SILVA 

Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Escola e Família: Uma possível Relação Dialógica Frente aos Desafios da Educação Atual 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional – Cidadania e Direitos Humanos 

Palavras-chave: Escola; Família; Participação; Aprendizagem. 

Resumo: Educar na atualidade continua sendo um grande desafio, pois esta ação não é 

estanque ou autodeterminada por um grupo de pessoas. O aluno encontra-se inserido e 

participando do processo dinâmico de evolução da sociedade humana. Como parte da Equipe 

Pedagógica da escola, percebemos que muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizagem 

ou participação efetiva de todas as atividades escolares. Cada um dos atores envolvidos no 

processo educativo tem incumbências que lhe são próprias, e se atuantes e em sintonia, podem 

colaborar significativamente para o enfrentamento das dificuldades que tem se configurado nestes 
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novos cenários. O trabalho a ser desenvolvido junto aos familiares e comunidade escolar, visa, 

portanto, promover a ampliação de espaços de interação e diálogo entre a família e a escola para 

que, juntas possam trabalhar para o sucesso escolar do aluno. Acredita-se que a troca de 

experiências e a busca de intervenções, amparadas por teorias que possam aprofundar o assunto, 

podem criar condições para que possíveis soluções venham contribuir para articular a relação 

dialógica entre escola e família. A fundamentação que respalda este material baseia-se em 

teóricos que se posicionam a favor de uma gestão democrática de educação progressista e na 

pedagogia Histórico Crítica.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSELI SALVADOR WEISSHEIMER  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: RESGATE DA FUNÇÃO DO PROFESSOR PEDAGOGO NO COTIDIANO ESCOLAR  

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Aprendizagem; Pedagogo; Resgate; Valorização 

Resumo: Este artigo relata da implementação do Projeto “Resgate da função do professor 

pedagogo no cotidiano escolar”. Levando-se em consideração a necessidade de uma intervenção 

pedagógica, questionou-se: Qual a real função do Pedagogo na organização didático-pedagógica 

escolar? Objetivou-se, compreender a intencionalidade da função e a identidade do pedagogo no 

interior da escola e sobre sua prática pedagógica, a partir do entendimento histórico da 

interferência de políticas educacionais na formação do pedagogo. Especificamente, procurou-se 

conhecer a especificidade do trabalho do professor pedagogo na escola pública, a partir da 

legislação vigente; compreender quais as funções do pedagogo dentro da instituição escolar, sua 

importância e as principais áreas de atuação; refletir sobre as modificações históricas no papel do 

pedagogo escolar; investigar a possibilidade de intervenção do pedagogo no processo de ensino 

e aprendizagem, especialmente em questões de indisciplina e discutir e analisar e a autorreflexão 

do professor pedagogo à sua atuação. O estudo se justifica pela necessidade de refletir com os 

professores pedagogos sobre a importância da valorização de sua função no cotidiano escolar ao 

mesmo tempo em que vai contribuir para a reorganização da prática pedagógica, buscando com 

isso, melhor qualidade na educação, no ensino e na aprendizagem dos alunos. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSELI SALVADOR WEISSHEIMER  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: “Valorização da função do professor pedagogo no cotidiano escolar” 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Pedagogo; aprendizagem; ensino; valorização. 

Resumo: O caderno pedagógico intitulado “Valorização da função do professor pedagogo no 

cotidiano escolar”, tem como objetivo uma reflexão com os professores pedagogos sobre a 

importância da valorização de sua função no cotidiano escolar. De forma que ele desempenhe um 

papel pedagógico, contribuindo para a aquisição de conhecimentos pelos educandos. Esse 

projeto, resultado de estudos e pesquisas, bem como leituras, pretende produzir resultados 

diferenciados na práxis diária da escola, contribuindo para a reorganização da prática pedagógica, 

buscando uma melhor qualidade na educação, e com isso, melhorar o ensino aprendizagem dos 

alunos. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSICLEI SALETE MARTINI  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO MÓVEL SEM FIO NA 

EDUCAÇÃO  

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: formação continuada; tecnologias móveis; aprendizagem. 

Resumo: Neste artigo analisaram-se e apresentam-se dados coletados de estudos que 

ocorreram durante o processo da implementação pedagógica realizado com professores e 

pedagogos com o objetivo de refletir sobre a relação entre educação e as Tecnologias da 

Informação Móveis, de apontar possibilidades de uso pedagógico e contribuir com as práticas de 

formação continuada de professores em relação às tecnologias educacionais da atual política 

pública de inclusão digital implantada pela Secretaria de Educação de Estado do Paraná nas 

escolas públicas. Apenas manipular tecnicamente esses recursos não influencia no processo de 

ensino aprendizagem, faz-se necessário estudá-los mais profundamente pois leva-se em conta 

que no ambiente escolar encontram-se educadores cujas épocas de formação para o exercício do 

magistério diferem, fazendo surgir o questionamento a respeito de que nem todos tiveram no 

período de sua formação acesso aos recursos tecnológicos. Nesse sentido evidencia-se a 

necessidade de uma formação que venha suprir esta carência. Uma formação continuada que 

permita-lhes conhecer e fazer uso das tecnologias em sala de aula, levando-se em consideração 

que eles estão em contato permanente com alunos. Estes, por sua vez, estão em contato 

frequente com ferramentas de comunicação móveis, com internet, uso de blogs, redes sociais. 

Estas tecnologias sem fio oferecem amplas possibilidades de uso em sala de aula, mas exigem 
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uma metodologia própria para que o professor possa incluí-las como apoio pedagógico no 

processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSICLEI SALETE MARTINI  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO MÓVEL SEM FIO NA 

APRENDIZAGEM 

Tema: Pedagogia e Tecnologias educacionais 

Palavras-chave: Educação; tecnologias móveis; nativos digitais; aprendizagem; formação 

continuada. 

Resumo: A importância do uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) deve-se 

à realidade que permeia a pós-modernidade, como a influência das redes sociais e a capacidade 

de organizar-se através das mesmas e do homem de se conectar, de interagir e de expressar 

suas ideias, de emitir opinião. Por essas razões considera-se que as TIMs – Tecnologias da 

Informação Móvel sem fio é pertinente ao ensino, por sua mobilidade, facilidade de acesso à rede 

de internet wi fi podendo ser incluída como ferramenta pedagógica, pois oferecem amplas 

possibilidades de uso em sala de aula. O impacto decorrente do uso das tecnologias atinge todos 

os setores da sociedade, incluindo a escola. Tudo isso ocorre de uma forma muito significativa na 

sociedade atual, atingindo diretamente as escolas e, consequentemente, professores e alunos 

(estes chamados de “nativos digitais”). Este Caderno Pedagógico tem como principal objetivo 

contribuir para a reflexão, o debate e as possibilidades de uso das Tecnologias de Informação 

Móvel sem fio na aprendizagem, mais especificamente dos recursos das ferramentas da internet, 

através de um referencial teórico que dê suporte prático metodológico à formação continuada de 

professores para que eles possam, de acordo com suas necessidades e conforme sua realidade, 

inserir e integrar as tecnologias às suas práticas pedagógicas.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSIGLE SCHNEIDER 

Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO AUXILIARES DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM: UMA FORMAÇÃO NECESSÁRIA AO EDUCADOR DO SÉCULO XXI 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem; Formação Continuada; Tecnologia Educacional. 

Resumo: O presente artigo é o relato do resultado da aplicação prática do curso de imersão 

tecnológica a nível de extensão universitária realizada com os educadores do Colégio Estadual 

Frentino Sackser, Ensino Fundamental e Médio do Município de Marechal Cândido Rondon, 
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Paraná, Resultado também dos estudos desenvovidos no PDE 2013 e 2014 e a Orientação da 

Profa. Dra. Helena Besatriz Dal Molin. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSIGLE SCHNEIDER 

Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO AUXILIARES DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM: uma formação necessária ao Educador do século XXI 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem; Formação Continuada; Tecnologia Educacional. 

Resumo: A Presente Produção Didático-Pedagógica intitulado de TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS COMO AUXILIARES DO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM: uma 

formação necessária ao Educador do século XXI. Tem por objetivo principal Capacitar os 

professores, através de um curso de formação continuada em nível de extensão universitária, 

proporcionando imersões tecnológicas e produções de objetos digitais e criação de Blogs para 

maior eficácia no processo ensino- aprendizagem, considerando que os recursos tecnológicos 

estão cada vez mais presentes em nossa realidade social e portanto também educacional e cujos 

avanços são extremamente rápidos exigindo dos professores um esforço cada vez maior e 

constante no sentido de se preparar para utilizar as inovações que ocorrem no âmbito das 

tecnologias educacionais. Partindo desse pressuposto o Material didático será elaborado de forma 

que permita ao professor um conhecer teórico, uma formação tecnológica e metodológica, que o 

auxilie a desenvolver um fazer pedagógico consciente e crítico tendo domínio das ferramentas, 

programas e dispositivos digitais para a elaboração de material didático que contribua 

eficazmente no processo ensino-aprendizado e que esteja em consonância com o as Diretrizes 

Curriculares Estaduais e a Proposta Pedagógica Curricular de sua discicplina e seu Plano de 

Trabalho Docente. O Curso será realizado e ofertado aos professores do Colégio Estadual 

Frentino Sackser de Marechal Cândido Rondon, e terá como professora ministrante a Dra. Beatriz 

Helena Dal Molin e a sua orientanda professora PDE Rosigle Schneider.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSILEI BARBOSA DA SILVA BALASSA  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Metodologia: fator primordial no processo de ensino e aprendizagem na produção de texto 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Ensino; metodologia; produção textual; reescrita 

Resumo: Este artigo apresenta a sistematização das atividades desenvolvidas no PDE. Estas 

tiveram origem a partir de uma problemática quanto à produção textual dos alunos do 6º ano em 
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comparação com a do 5º ano, em Jussara. A fala de alguns professores revelava que alunos do 

5º ano sabiam escrever e que os do 6º ano não. Como isto poderia ocorrer, em um ano os 

estudantes escreviam e no ano seguinte não? Como a falta de habilidade dos alunos para a 

escrita também aparece nas avaliações externas de aprendizagem nacional, revelando que 

estudantes saem da escola com defasagem não só na escrita, mas também em leitura e 

interpretação, fez-se necessário um levantamento bibliográfico em livros, revistas, sites 

educacionais; além de uma pesquisa sobre a forma metodológica de produção textual na escola 

Julita, com pedagogas e professoras do 5º ano e no colégio Senador, com professoras e em 

redações do 6º ano. Os dados levantados serviram para desenvolver um material didático, que 

após ser aplicado com os alunos do 6º ano do colégio Senador, gerou informações que foram 

apresentadas aos participantes do GTR, contribuindo em seu trabalho diário e aos docentes de 

Língua Portuguesa do colégio Senador, auxiliando-os em suas aulas e,consequentemente, nas 

produções textuais dos alunos. Após análise das atividades desenvolvidas, constatou-se que a 

aprendizagem acontece através de um ensino sistematizado que valoriza o conhecimento das 

disciplinas acumulados cientificamente e metodologias que permitam que o conteúdo seja 

aplicado várias vezes de forma diversificada e interdisciplinar.  
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSILEI BARBOSA DA SILVA BALASSA  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Metodologia: fator primordial no processo de ensino e aprendizagem na produção de texto 

Tema: Organização do trabalho pedagógico na escola 

Palavras-chave: Ensino; metodologia; produção textual; reescrita 

Resumo: Pretende-se com a produção Didático-Pedagógica elaborar e apresentar um material 

didático para ser utilizado na fase de Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola que trata, principalmente, do processo do ensino e aprendizagem da produção textual. O 

projeto surgiu, inicialmente, de uma problemática em comentários de professores de Língua 

Portuguesa do Colégio Estadual Senador Moraes de Barros que diziam sobre os estudantes do 6º 

ano - “os alunos não sabem escrever”; em contraste, com os comentários de docentes do mesmo 

estabelecimento de ensino e que também lecionavam na Escola Municipal Julita Alves Soares. 

Estes afirmavam a respeito dos discentes do 5º ano - “a maioria dos alunos sabe escrever”. O 

projeto tomou forma, inicialmente, com o levantamento bibliográfico sobre a temática em livros, 

revistas, sites educacionais; posteriormente, com uma pesquisa realizada sobre a forma 

metodológica de produção textual feita na escola Julita, com pedagogas e professoras do 5º ano, 

e no colégio Senador, com professoras e em redações do 6º ano. Essas informações e o 

levantamento bibliográfico serviram para desenvolver o material presente nesta produção didática 

que será aplicado com os alunos do 6º ano do colégio Senador e, posteriormente, servirão para 

apresentar os resultados aos professores de Língua Portuguesa do mesmo estabelecimento de 

ensino, auxiliando-os em suas aulas e os alunos em suas produções textuais. 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSIRENE APARECIDA RICETO  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
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Etapa: Artigo 

 

Título: UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO AOS ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO E AOS INTEGRANTES DO GRÊMIO ESTUDANTIL: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

PROCESSO DE ESCOLHA DA FUTURA PROFISSÃO 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Protagonismo Juvenil. Orientação Profissional, Grêmio Estudantil 

Resumo: O presente artigo objetiva refletir sobre a execução da proposta de Intervenção 

Pedagógica aplicada no Colégio Estadual São José, localizado no Município da Lapa/PR, no 1º 

semestre do ano de 2014. A referida proposta, articulada ao PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional (SEED/PR) teve em sua essência o foco principal de repensar a 

orientação profissional como canal motivador e articulador capaz de despertar novas 

possibilidades quanto a escolha da futura profissão e continuidade dos estudos. Isto se evidencia, 

em especial pelo fato de os jovens estudantes encontrarem-se em um período de transição do 

Ensino Médio para o Ensino Superior. Desta forma as ações planejadas por meio de palestras 

voltadas aos estudantes, conversas com ex-alunos, diálogos com profissionais liberais e visita a 

uma Instituição de Ensino Superior permitiram compreensões sobre a relevância do protagonismo 

juvenil. A intervenção realizada junto aos estudantes do Ensino Médio também foi ampliada, em 

uma parceria com o Grêmio Estudantil, de modo a potencializar a participação e o envolvimento 

desta instância colegiada na promoção social do jovem aluno frente ao futuro e busca da 

realização. Evidencia-se que as ações elencadas nesse trabalho contribuam para o 

esclarecimento e a tomada de decisão dos estudantes, quando estes passam a estar mais 

atentos quanto as possibilidades, habilidades e motivações na construção de um futuro de 

realizações, aliado ao sucesso profissional e pessoal. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSIRENE APARECIDA RICETO  

Orientador: OSEIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Orientação profissional: o aluno do ensino médio noturno e a escolha da futura profissão 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na esc 

Palavras-chave: Orientação Profissional; Profissão; Protagonismo juvenil. 

Resumo: Este material didático pedagógico tem como objetivo viabilizar aos estudantes 

adolescentes e jovens do 1º ano do Ensino Médio noturno e Grêmio Estudantil do Colégio 

Estadual São José/PR, um Ciclo de Orientação Profissional com reflexões e atividades que 

possibilitam o acesso a informação, a descoberta de suas aptidões, potencialidades e talentos, 

por meio de troca de experiências e dinâmicas informativas em parceria com Universidades, 

empresas, indústrias locais e profissionais liberais. O trabalho em parceria contribuirá para uma 

análise significativa e consciente, quanto ao mundo do trabalho, suas possibilidades, exigências e 

a carreira profissional. A escola precisa orientar o jovem estudante nesta fase da vida, levando em 

conta as dúvidas, anseios e as influências que tendem a interferir na escolha. O trabalho de 

Orientação Profissional norteará ações educativas e reflexivas, condizentes com as necessidades, 
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realidades e expectativas dos alunos de modo que estes sejam capazes de analisar as diferentes 

profissões, decidir pela continuidade dos estudos, através do ingresso num curso superior ou 

técnico, escolher de acordo com seus ideais e interesses, entendendo que as escolhas, nem 

sempre são para a vida toda, pois podem variar ao longo do tempo, enfim, espera-se que seja e 

esteja atento quanto ao seu futuro profissional, aliando sucesso e realização pessoal. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSY MAYRI SANCHES GABRIEL BIAGGIO  

Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SACOLA PLÁSTICA É UM SACO. Uma experiência no Colégio 

Estadual Rocha Pombo de Morretes 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Sacolas Plásticas; meio ambiente; sacola retornável; educação ambiental; 

ensino fundamental. 

Resumo: Enfrentamos na atualidade as consequências do desmatamento e extinção de espécies 

da fauna e flora, do aquecimento global, da diminuição dos recursos hídricos, do consumismo 

desenfreado e poluição do ecossistema. A intervenção do homem junto a natureza, em nome do 

desenvolvimento tem modificado esse cenário de forma desastrosa, com a exploração dos 

recursos naturais como se fossem fontes inesgotáveis. E este é o momento de fazermos uma 

reflexão e de nos assumirmos como agentes contribuidores para essa realidade, mas também, de 

concordarmos que podemos fazer um futuro diferente, modificando hábitos e assumindo 

compromisso com a natureza. Ou então assistiremos a contínua degradação e total destruição do 

nosso planeta e junto com ele a vida que nele habita. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROSY MAYRI SANCHES GABRIEL BIAGGIO  

Orientador: sydnei roberto kempa - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SACOLA PLÁSTICA É UM SACO. Uma experiência no Colégio 

Estadual Rocha Pombo de Morretes 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Sacolas Plásticas; meio ambiente; sacola retornável; educação ambiental; 

ensino fundamental. 

Resumo: Enfrentamos na atualidade as consequências do desmatamento e extinção de espécies 

da fauna e flora, do aquecimento global, da diminuição dos recursos hídricos, do consumismo 

desenfreado e poluição do ecossistema. A intervenção do homem junto a natureza, em nome do 
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desenvolvimento tem modificado esse cenário de forma desastrosa, com a exploração dos 

recursos naturais como se fossem fontes inesgotáveis. Nos anos 70 as sacolas plásticas se 

popularizaram, principalmente com sua distribuição gratuita em mercados e lojas. Essas sacolas 

plásticas convencionais um passivo ambiental que dura aproximadamente 500 anos para sua 

completa degradação, são usadas e lançadas diariamente na natureza. (PARANÁ. SECRETARIA 

DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, 2006) Esse material abandonado 

no meio ambiente e nos aterros impedem a passagem da água, retardando a decomposição dos 

materiais biodegradáveis e dificultando a compactação dos detritos. Já nos perguntava Almeida 

(1988, p.15) “onde está a lógica e a razão ao se caminhar para a destruição do meio ambiente, 

estando umbilicalmente dependente dele”. E este é o momento de fazermos uma reflexão e de 

nos assumirmos como agentes contribuidores para essa realidade, mas também, de 

concordarmos que podemos fazer um futuro diferente, modificando hábitos e assumindo 

compromisso com a natureza. Ou então assistiremos a contínua degradação e total destruição do 

nosso planeta e junto com ele a vida que nele habita.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROZANA DE FATIMA TOMACHESKI  

Orientador: ROSELI VERGOPOLAN - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 

União d 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DESAFIOS NO ENFRETAMENTO DA EVASÃO NA EJA FASE II: INTERVENÇÕES E 

REFLEXÕES.  

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: EJA; enfrentamentos; evasão escolar; desafios; reflexões 

Resumo: O direito à educação de qualidade é uma busca histórica do povo brasileiro. E quando 

se trata da Educação de Jovens e Adultos só recentemente com a Constituição de 1988 que a 

mesma passou a fazer parte da Educação Básica. É possível observar que neste contexto as 

conquistas foram alcançadas pela com muita luta e mobilização da sociedade. Este estudo teve 

como objetivos: compreender os pressupostos do ensino de jovens e adultos; investigar as 

causas da evasão dos adolescentes na EJA, planejar e executar intervenções para a prevenção 

da evasão neste contexto. Esta pesquisa faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

do Paraná (PDE), sendo o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, tendo com 

objetivo a formação continuada dos professores da Educação Básica. Essa práxis entendida aqui 

como o processo dialético entre a teoria e a prática. Os procedimentos metodológicos pautam-se 

uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, centrada em pesquisa ação, na busca das causas e 

posteriormente no planejamento das intervenções. A partir do levantamento e da pesquisa 

bibliográfica, foram planejadas ações buscando investigar os principais motivos que levam os 

adolescentes a se evadir do sistema de ensino. Em seguida, foram organizadas as estratégias e 

materiais para efetivar as intervenções procurando minimizar o problema da evasão na EJA Fase 

II, que é resultado de um processo educativo que ainda exclui e não atende a todos em sua 

diversidade, que utiliza metodologias e materiais didáticos ultrapassados, que não estimulam nem 

respeitam as especificidades destes estudantes, sendo esse é o maior desafio para essa 

superação.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ROZANA DE FATIMA TOMACHESKI  

Orientador: ROSELI VERGOPOLAN - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 

União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Superação da evasão na EJA Fase II: um desafio para a Educação Pública do Paraná 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currícu 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; evasão escolar; adolescentes. 

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos é uma conquista recente, e só a partir da Constituição 

de 1988 passou a fazer parte da Educação Básica. Mas ainda existem diversos percalços para 

serem solucionados, dentre eles a evasão, que assombra educadores e gestores. Historicamente 

é possível observar que as conquistas foram alcançadas com luta e mobilização da sociedade 

pela igualdade de direito à educação e enfrentamento às diversas formas de exclusão social, 

como a evasão escolar, que é resultado de um processo educativo que ainda exclui. Este estudo 

objetiva investigar, as causas da evasão dos adolescentes na modalidade de ensino da EJA. Esta 

pesquisa faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), sendo um 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, tendo com objetivo o exercício da práxis, entendida 

aqui como o processo dialético entre a teoria e a prática. A metodologia deste trabalho é uma 

pesquisa ação, de caráter qualitativo. Pautando-se no levantamento de dados do índice de 

evasão de alunos adolescentes, e de pesquisa bibliográfica, serão organizadas estratégias e 

materiais para efetivar ações buscando minimizar o problema da evasão na EJA. Pretende-se 

aplicar um questionário, buscando diagnosticar as fragilidades estruturais e pedagógicas do 

estabelecimento de ensino e possíveis motivos da evasão; palestra de motivação; dinâmicas, 

mensagem e filme para sensibilização; passeio, cinema, atividade artística e oficina de informática. 

Para finalizar um momento de sensibilização dos docentes para a necessidade de um trabalho 

diferenciado com os adolescentes, buscando efetivar a garantia do direito de todos à educação de 

qualidade, independente da 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA BONET DA SILVA  

Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEDAGOGO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Pedagogo. Identidade. Formação Continuada 

Resumo: Este trabalho teve por objetivo investigar a respeito da formação continuada do 

pedagogo, suas necessidades, bem como sua identidade como educador em formação no 

contexto escolar. Para tanto, essa investigação segue o percurso histórico quanto sua formação 

no Curso de Pedagogia e a atual proposta para a Rede de Ensino do Paraná que une às funções 

de orientador e supervisor e torna professor Pedagogo. Buscamos subsídio para essa análise 

através de uma pesquisa realizada com 10 (dez) Pedagogos das escolas da Rede Estadual de 

Ensino do munícipio de Francisco Beltrão com o intento de coletar dados referentes sua formação 

acadêmica, a função do Pedagogo no estado do Paraná e como a formação continuada contribui 

para sua formação no espaço escolar. A pesquisa de campo foi feita através de questionário com 

perguntas abertas e fechadas e os resultados apontam para a necessidade de uma formação 

continuada consistente, contínua a partir das reais necessidades da escola. Neste contexto, 

conclui-se que historicamente a formação acadêmica do Curso de Pedagogia teve grandes limites 

tendo em vista a atender as demandas da sociedade capitalista e consequentemente não se 

definiu de fato a função do Curso e do Pedagogo frente à escola pública e que há a necessidade 

de uma formação continuada de qualidade que possa subsidiar o Pedagogo a desenvolver seu 

trabalho no espaço escolar 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA BONET DA SILVA  

Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: FORMAÇÃO CONTINUADA: O PEDAGOGO COMO UM EDUCADOR EM FORMAÇÃO 

Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Formação continuada; Pedagogo; Profissionalização; Organização do Trabalho 

Pedagógico; 

Resumo: Esta proposta de Intervenção Didático Pedagógica justifica-se mediante ás experiências 

vividas no espaço escolar e da necessidade de elucidar questões pertinentes, à profissionalização 

do pedagogo, tendo como parâmetro sua formação. Nosso interesse, nessa área de pesquisa se 

faz, mediante, a identificação da fragilidade da formação continuada ofertada ao pedagogo e da 

necessidade de apontar estratégias teóricas metodológicas, que nos permitam analisar, pesquisar 

refletir e buscar na fundamentação teórica e prática, subsídios para desenvolver nossa função, e, 

assim, auxiliar na construção do perfil profissional do pedagogo no espaço escolar. Para tanto, 

propomos a implementação um Grupo de Estudo organizado em 5 encontros para análise dos 
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seguintes temas: I O Pedagogo e o cotidiano escolar; II Histórico do Curso de Pedagogia; III – O 

Pedagogo como pesquisador; IV – O Professor Pedagogo no Estado do Paraná; V – O Pedagogo 

frente à Organização do Trabalho Pedagógico. Será implementado com os Pedagogos das 14 

Escolas-Colégios Estaduais do Município de Francisco Beltrão,PR. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA LETICIA SCHROEDER  

Orientador: Rosangela Cecilia B. Pereira - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação Digital: comportamento ético e seguro na internet 

Tema: Educação e Tecnologia 

Palavras-chave: educação digital; comportamento ético; novas tecnologias. 

Resumo: O presente artigo objetivou, junto aos alunos do ensino médio, desenvolver uma 

formação teórica e prática quanto às questões relacionadas ao comportamento ético e seguro, 

preparando-os para que possam, diante das constantes inovações tecnológicas, utilizar a internet 

e suas interfaces com segurança, direcionadaa pela conduta ética social e leis que orientam o seu 

uso. Como aporte teórico recorreu-se aos autores:Chauí(1994); Enguita (2004); Moran (1998); 

Bouer (2013); Levy (1993); Trautamann (2002), entre outros. A modalidade de pesquisa foi 

pesquisa-ação e aprofundamento bibliográfico. Os resultados obtidos demonstraram a 

importância da educação digital como um componente curricular visando oferecer suporte teórico 

e formativo no que tange as ações realizadas nos contextos virtuais.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA LETICIA SCHROEDER  

Orientador: Rosangela Cecilia B. Pereira - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação Digital: comportamento ético e seguro na internet 

Tema: Educação e as Tecnologias educacionais 

Palavras-chave: educação digital;ética;segurança digital 

Resumo: A presente proposta de estudo, pesquisa e intervenção no contexto escolar 

compreenderá encontros de formação de alunos da rede estadual de ensino visando estudos 

teóricos e práticos que possibilitem aos usuários das interfaces da internet, recorrerem às 

questões relacionadas ao comportamento ético e seguro dos usuários partindo do pressuposto 

que uma sociedade digitalmente educada e com trato adequado das informações é menos 

suscetível aos riscos tecnológicos e suas conseqüências legais. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Professor PDE: SANDRA MARIA STRAUBE  

Orientador: Maysa Ricardo da Silva Figueira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: As Contribuições da Psicologia Educacional na perspectiva de Piaget e Vigotski na relação 

de ensino-aprendizagem do aluno adolescente 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola - Formação de Professores 

Palavras-chave: Formação de professores; psicologia Educacional, aluno adolescente 

Resumo: O presente Artigo visa compreender a partir da Formação continuada dos professores 

quais as contribuições da Psicologia Educacional se estabelecem nas práticas pedagógicas com 

o aluno adolescente. Dentro deste contexto, faz necessário entender como se realiza a formação 

docente tendo como pano de fundo as políticas neoliberais e as leis educacionais vigentes no 

País como a Lei 9394/96 bem como, situar a disciplina de Psicologia da Educação como aporte 

teórico para a compreensão das teorias psicológicas de Piaget e Vigotski que trarão 

embasamento para que os professores possam trabalhar com seus alunos as diversas práticas 

pedagógicas. Apesar das muitas exigências que se fazem necessárias para a formação do 

professor é preciso repensar o papel do ensino, da escola e dos professores neste novo contexto. 

A escola não pode continuar a ser uma mera reprodutora de conhecimentos e ou transmissora de 

informação. Esta nova sociedade precisa de indivíduos que pensem e que aprendam a utilizar seu 

potencial de conhecimento e de pensamento. Por isso, precisamos levar o aluno a pensar e 

refletir sobre as graves questões que se põem na sociedade e deste modo atuar sobre ela e 

transformá-la. É preciso então construir práticas pedagógicas junto aos alunos que os levem a 

refletir e a se tornarem cidadãos participativos e críticos dentro da sociedade. Porém, os 

resultados desse trabalho nos revelaram que os professores ainda encontram-se despreparados 

para o trato com seus alunos e que a Formação acadêmica precisa ser revista dentro das nossas 

Universidades, pois ainda tem muitas falhas.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA MARIA STRAUBE  

Orientador: Maysa Ricardo da Silva Figueira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 

Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: As Contribuições da Psicologia Educacional na perspectiva de Piaget e Vigotski na relação 

de ensino-aprendizagem do aluno adolescente 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola - Formação de Professores 

Palavras-chave: Formação de professores; psicologia Educacional, aluno adolescente 

Resumo: O presente Projeto visa compreender a partir da Formação continuada dos professores 

quais as contribuições da Psicologia Educacional se estabelecem nas práticas pedagógicas com 

o aluno adolescente. Dentro deste contexto, faz necessário entender como se dá a formação 

docente tendo como pano de fundo as políticas neoliberais e as leis educacionais vigentes no 
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País como a Lei 9394/96 bem como, situar a disciplina de Psicologia da Educação como aporte 

teórico para a compreensão das teorias psicológicas de Piaget e Vigotski que trarão 

embasamento para que os professores possam trabalhar com seus alunos as diversas práticas 

pedagógicas. Apesar das muitas exigências que se fazem necessárias para a formação do 

professor é preciso repensar o papel do ensino, da escola e dos professores neste novo contexto. 

A escola não pode continuar a ser uma mera reprodutora de conhecimentos e ou transmissora de 

informação. Esta nova sociedade precisa de indivíduos que pensem e que aprendam a utilizar seu 

potencial de conhecimento e de pensamento. Por isso, precisamos levar o aluno a pensar e 

refletir sobre as graves questões que se põem na sociedade e deste modo atuar sobre ela e 

transformá-la.É preciso então construir práticas pedagógicas junto aos alunos que os levem a 

refletir e a se tornarem cidadãos participativos e críticos dentro da sociedade. Assim o professor 

necessita de uma formação que possibilite a aquisição de conhecimentos e saberes que 

garantam condições para o desempenho de seu papel que atendam a essas novas exigências 

educacionais.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA METRI DOS SANTOS  

Orientador: Sandra Suely Soares Bergonsi - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE COMO SUBSIDIO AO DOCENTE E EQUIPE PEDAGÓGICA 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Déficit de atenção/ hiperatividade. Dificuldades enfrentadas. Práticas 

pedagógicas. 

Resumo: O interesse primordial deste estudo é compartilhar com os docentes e equipe 

pedagógica, a experiência da pesquisadora no atendimento às queixas dos professores no que 

diz respeito às dificuldades de aprendizagem dos alunos. A relevância do tema se intensifica 

ainda mais a partir dos dados que apontam com os 860 alunos matriculados em 2014 nos 6.º aos 

9.º anos da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, onde 47 já apresentam laudos com este 

diagnóstico. O presente artigo aponta as dificuldades enfrentadas por docentes e equipe 

pedagógica dentro de uma escola pública, quanto ao direcionamento do trabalho com alunos que 

apresentam o quadro de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). E também, a 

importância em persistir no tratamento das mudanças no ambiente escolar e familiar para que se 

consiga atingir o objetivo, que é ensinar o aluno que apresenta este transtorno. As abordagens 

utilizadas e a análise dos resultados direcionam para a importância da continuidade deste 

trabalho, orientando professores para que estejam aptos a prestar os atendimentos necessários 

aos alunos que apresentarem TDAH.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA METRI DOS SANTOS  

Orientador: Sandra Suely Soares Bergonsi - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE: CONHECIMENTO 

NECESSÁRIO À PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade -TDAH 

Resumo: O presente trabalho consiste em orientar a equipe pedagógica e professores, dos 6º 

anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, que trabalham com 

alunos com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). O apoio a estes 

profissionais é de extrema relevância, principalmente no âmbito de contribuir a minimizar os 

problemas enfrentados no cotidiano escolar, que decorre da carência de profissionais com o 

conhecimento sobre à aprendizagem do aluno com TDAH. Para alcançar os resultados propostos 

será aplicada a metodologia Pesquisa-Ação. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA NUNES GAIO  

Orientador: Nuria Pons Vilardell camas - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Uso do Tablet Educacional e Outros Dispositivos Móveis no Contexto Escolar 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Dispositivos móveis; Tablet; Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Recursos Educacionais Abertos; Google Maps 

Resumo: Este artigo discute a utilização dos dispositivos móveis no contexto escolar. Para tanto, 

se analisou a experiência realizada no Colégio Estadual Santa Cândida, onde se desenvolveu o 

trabalho com quatro turmas do primeiro ano do ensino médio do turno matutino. O intuito foi criar 

um Recurso Educacional Aberto (REA) com a utilização do aplicativo Google Maps. Os 

professores decidiram os conteúdos que iriam ser contemplados e foram inseridos em um mapa 

personalizado. Como resultado obteve-se dois mapas: Civilizações Antigas das Américas – em 

que foram acrescentadas as informações sobre quatro civilizações (Astecas, Incas, Maias e 

Olmecas) e Sítios Arqueológicos em que foram identificados os pontos nos diversos continentes. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA NUNES GAIO  

Orientador: Nuria Pons Vilardell camas - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Uso do Tablet Educacional e Outros Dispositivos Móveis no Contexto Escolar 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 

Palavras-chave: Tablet Educacional; Dispositivos Móveis; TIC; Recursos Tecnológicos na 

Educação; Proinfo. 

Resumo: Os professores têm, cada vez mais, a tecnologia como apoio ao desenvolvimento do 

seu trabalho, tanto burocrático como na docência propriamente dita. Porém os recursos 

disponíveis, muitas vezes, são encarados com certo receio e contenção por não haver 

familiaridade com estes instrumentos. Para tanto, faz-se necessário que esta ferramenta seja de 

fácil manuseio e assim se obtenha utilização significada por parte dos professores, que nada mais 

é aquela que maximize o seu fazer aula. Da mesma forma o acesso dos alunos aos dispositivos 

móveis é bastante usual, muitas vezes sendo utilizado de forma inconveniente. Repensar as 

práticas e atribuir um significado pedagógico para estes instrumentos é o que move este estudo. 

O objetivo é fornecer subsídios para o uso do tablet na escola, aliado aos dispositivos móveis, 

estimulando seu uso através das atividades propostas nesta Unidade Didática, realizando 

encontros para estudo e para superar as dúvidas que poderão surgir para, desta forma, atribuir 

um significado pedagógico. Logo, será utilizada a metodologia da pesquisa-ação. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA REGINA MECCA  

Orientador: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 

e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho de Classe participativo e o processo ensino aprendizado 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Professor. Aluno. Conselho de Classe. 

Resumo: Teoricamente a importância do Conselho de Classe se dá pelo fato de ser um órgão 

democrático e integrador que reúne coletivamente todos os envolvidos no processo educacional 

com o intuito de que cada um se posicione e direcione reflexões e sugestões para a melhoria do 

processo ensino aprendizagem. No entanto o que é possível perceber no decorrer do processo é 

que o Conselho de Classe se torna um instrumento de julgamento do aluno. Este Artigo tem por 

objetivo apresentar uma reflexão sobre os procedimentos efetivos que viabilize a concretização do 

Conselho de Classe como instrumento de construção da escola de qualidade. Relata a 

intervenção pedagógica desenvolvida no Colégio Estadual Santos Dumont E.F.M., no município 

de Santa Cruz de Monte Castelo, no ano 2014, cujos envolvidos foram educadores do colégio. 

Versou sobre um curso cujo material didático utilizado foi elaborado pela pesquisadora composto 

de textos relacionados a legislação que trata do Conselho de Classe, a avaliação, a gestão 
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democrática e a prática pedagógica do professor. A partir dessas reflexões o que se deseja é que 

se qualifiquem os encaminhamentos com relação ao ensino aprendizagem para que ocorram 

mudanças ao referencial diagnosticado. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA REGINA MECCA  

Orientador: CASSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 

e Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho de Classe: instrumento de qualificação do processo ensino aprendizagem 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Conselho de Classe; aluno; professor; ensino aprendizagem. 

Resumo: Teoricamente a importância do Conselho de Classe se dá pelo fato de ser um órgão 

democrático e integrador que reúne coletivamente todos os envolvidos no processo educacional 

com o intuito de que cada um se posicione e direcione reflexões e sugestões para a melhoria do 

processo ensino aprendizagem. No entanto o que é possível perceber no decorrer do processo é 

que o Conselho de Classe se torna um instrumento de julgamento do aluno. Este projeto de 

intervenção tem por objetivo propiciar a reflexão sobre os procedimentos efetivos que viabilize a 

concretização do Conselho de Classe como instrumento de construção da escola de qualidade. A 

intervenção pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual Santos Dumont E.F.M., no 

município de Santa Cruz de Monte Castelo, no ano 2014, os envolvidos serão educadores do 

colégio. Será ministrado um curso cujo material didático a ser utilizado será elaborado pela 

pesquisadora composto de textos relacionados a legislação que trata do Conselho de Classe, a 

avaliação, a gestão democrática e a prática pedagógica do professor. A partir dessas reflexões o 

que se deseja é que se qualifiquem os encaminhamentos com relação ao ensino aprendizagem 

para que ocorram mudanças ao referencial diagnosticado. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA TEREZINHA BIZUSKO 

Orientador: MONICA RIBEIRO DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Semana Pedagógica na perspectiva dos profissionais que atuam nos cursos técnicos: 

limites e possibilidades 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas 

Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico; Formação Continuada; Semana Pedagógica; 

Educação Profissional; Pedagogo 

Resumo: A Semana Pedagógica na Perspectiva dos Profissionais que atuam nos Cursos 

Técnicos: Limites e Possibilidades é um trabalho decorrente do projeto de intervenção escolar. 
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Sua realização teve como intuito desvelar se a Semana Pedagógica atende as necessidades e 

expectativas dos profissionais que atuam na Educação Profissional. O objetivo deste texto é 

explicitar aos professores, coordenadores e pedagogos que a Semana Pedagógica, enquanto 

processo de formação continuada, não é uma ação pronta e acabada, mas consiste num 

momento privilegiado para refletir e avaliar o trabalho educativo realizado. Para tanto, considerou-

se um grupo de autores que contribuem com o processo de formação inicial e continuada de 

professores, bem como relatos e depoimentos de professores, pedagogos, coordenadores de 

curso, que trabalham nas escolas estaduais do Paraná. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SANDRA TEREZINHA BIZUSKO 

Orientador: MONICA RIBEIRO DA SILVA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Semana Pedagógica na perspectiva dos profissionais que atuam nos cursos técnicos: 

limites e possibilidades 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas 

Palavras-chave: Função Social da Escola; Projeto Político-Pedagógico; Formação Continuada; 

Semana Pedagógica; Educação Profissional 

Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica em formato de Caderno Pedagógico pretende, 

através de sugestões de leituras e atividades propostas, refletir sobre a importância e a 

necessidade de considerar as expectativas dos professores que atuam na Educação Profissional, 

na organização da Semana Pedagógica, contribuindo assim para entendimento que o processo 

de Formação Continuada, enquanto eixo de discussão do Projeto Político-Pedagógico, representa 

uma das possibilidades de vivenciar a autonomia da escola. O objetivo deste Caderno 

Pedagógico é explicitar aos professores, coordenadores e pedagogos que a Semana Pedagógica, 

enquanto Processo de Formação Continuada, não é uma ação pronta e acabada, determinada 

pela mantenedora; mas consiste num momento privilegiado, previsto em calendário escolar, para 

avaliação pedagógica do processo ensino-aprendizagem da escola. O trabalho será realizado em 

cinco encontros presenciais e horas de estudos complementares, que acontecerão em reuniões 

pedagógicas e hora-atividade previamente agendadas. Cada encontro tem como objetivo o 

estudo de uma Unidade Didática, o que implica na leitura e na análise da fundamentação teórica 

apresentada, bem como a realização da(s) atividade(s) proposta(s), e o último encontro destina-

se à avaliação do trabalho realizado. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SELMA CARNEIRO RIBAS  

Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Uso do Computador na Escola Como Recurso Pedagógico 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionai 

Palavras-chave: Computador; Prática colaborativa; Ensino-aprendizagem; Formação docente. 

Resumo: Este artigo discute a experiência vivenciada no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE – SEED, do Governo do Estado do Paraná, implementado com alguns 

professores do Colégio Estadual “Professora Irma A. B. Bianchini’’, município de Lapa, Estado do 

Paraná, Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul, na forma de implementação de 

práticas colaborativas de formação docente em busca de melhorias no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem utilizando-se do computador como recurso pedagógico, e a 

atuação do professor como mediador no uso dessa tecnologia no processo ensino-aprendizagem. 

As intervenções ocorreram por meio de desenvolvimento de oficinas, organizadas em cinco 

momentos: conversa com o grupo para levantamento de expectativas e necessidades sobre o uso 

de recursos tecnológicos, para então propor a sensibilização do assunto com a leitura e análise 

do referencial teórico adotado; uso do editor de texto BrOffice.org Texto , bem como suas 

configurações a partir de práticas no laboratório de informática; orientando-se quanto ao acesso 

do software e suas aplicações, bem como elaborar um ensaio de produção textual a partir dos 

recursos disponíveis no programa; produzir apresentação em slides, utilizando-se do software 

BrOffice Impress; realizar busca, seleção, análise, utilização e avaliação de animações e jogos 

acessando o Portal dia a dia da educação e seminário para avaliação do processo de intervenção. 

Frente à intervenção realizada cabe destacar que os professores estão receptivos à produção de 

materiais didático-pedagógicos na escola, utilizando-se do computador como recurso pedagógico 

e acreditando que o processo de ensino aprendizagem pode sofrer mudanças positivas ao fazer 

uso dos mesmos. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SELMA CARNEIRO RIBAS  

Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso do computador na escola como recurso pedagógico 

Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionai 

Palavras-chave: Computador; Prática colaborativa; Ensino-aprendizagem; Formação docente 

Resumo: Este material didático visa desenvolver práticas colaborativas, (estas desenvolvidas 

conjuntamente entre professora PDE e professores) de formação docente em busca de melhorias 

ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem utilizando-se do computador como recurso 

pedagógico, junto aos discentes do Colégio Estadual “Professora Irma A. B. Bianchini’’. O alvo 

serão docentes de diferentes áreas do conhecimento, que em situações de acompanhamento 
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quando da elaboração dos planos de trabalhos, manifestaram necessidades de melhoria no uso 

do computador em situações de ensino. A aproximação do (a) professor (a) do laboratório de 

informática, assim como (re) conhecer e utilizar alguns softwares na organização de atividades de 

ensino serão os elementos norteadores para a efetivação das atividades. Discutir-se-á o porquê 

do pouco uso, mesmo sabendo da disponibilidade desse recurso e buscar-se-á a conscientização 

de que o grande desafio de uma prática inovadora é a construção de formas de convivência e 

utilização diversificada de materiais, abrindo, assim, diversas possibilidades de uso através de 

diferentes caminhos e estratégias tirando-se proveito da diversidade sempre em favor da busca 

pela qualidade no processo ensino-aprendizagem. A prática realizar-se-á por meio de 

intervenções pedagógicas em cumprimento aos objetivos propostos, buscando uma nova visão 

em face da realidade atual: aprimoramento tecnológico em prol da melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagem. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILMARA PASSOS  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Conselho Escolar: um espaço para o exercício da participação coletiva na gestão escolar 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas. 

Palavras-chave: Gestão democrática. Participação. Conselho Escolar. 

Resumo: Este artigo discorre sobre a atuação do Conselho Escolar na perspectiva da gestão 

democrática. É resultado de estudos, pesquisa de abordagem qualitativa e trabalho de 

intervenção pedagógica realizados no âmbito das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), 2013/2014, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

Fazem parte desta pesquisa integrantes da comunidade escolar do Colégio Estadual Antonio 

Xavier da Silveira - Ensino Fundamental, Médio e Normal do NRE de Irati. O objetivo do estudo foi 

viabilizar o processo de revitalização do Conselho Escolar com vistas a assegurar uma 

participação mais efetiva da comunidade escolar na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica da escola. Através de um grupo de estudos sobre a temática, pode-se averiguar o 

nível de conhecimento da comunidade educativa acerca da função, limites e possibilidades da 

atuação do Conselho Escolar e investigar quais os principais entraves da participação neste 

colegiado. Às considerações finais, pode-se observar que apesar dos avanços, a participação da 

comunidade nos processos de decisões coletivas na escola ainda precisa ser fortalecida através 

de ações que efetivem a participação nas instâncias colegiadas, principalmente no Conselho 

Escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILMARA PASSOS  

Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Conselho Escolar: um espaço para o exercício da participação coletiva na gestão escolar 

Tema: O trabalho pedagógico e a articulação com os segmentos de gestão da escola e as 

instâncias colegiadas 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Participação;Conselho Escolar. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem a finalidade de definir as diretrizes que 

nortearão a dinâmica, as reflexões, discussões e atividades desenvolvidas nos encontros do 

grupo de estudos, estabelecidos no projeto de intervenção. Com o objetivo de ampliar o debate e 

o conhecimento dos gestores e membros do Conselho Escolar acerca da atuação do mesmo, 

pretende-se viabilizar o processo de revitalização do Conselho Escolar com vistas a assegurar 

uma participação mais efetiva da comunidade escolar na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica da escola. Esta produção poderá também ser utilizada por gestores e equipes 

pedagógicas, como suporte ou subsídio na implantação de projetos que contemplem a temática, 

principalmente, se estes, estivem pretendendo sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

importância de compreender a função e a relevância que o Conselho Escolar tem na melhoria da 

qualidade de educação. A intenção é substituir a participação meramente burocrática por uma 

participação mais autêntica, dinâmica e cidadã, tornando essa instância colegiada, pela dimensão 

de seu poder e decisão, um elemento aglutinador de força e atuação, a fim de que juntamente 

com as demais, agregue os diversos segmentos da escola tornando-se um espaço para o 

exercício da participação coletiva que consolide a gestão democrática e que contribua para a 

qualidade do processo ensino- aprendizagem.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILVANA ALVES DE SOUSA  

Orientador: Maria Antonia de Souza - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONSTRUINDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O FORTALECIMENTO DA 

IDENTIDADE DA ESCOLA DO CAMPO 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Educação do campo, escola pública; identidade; projeto político pedagógico 

Resumo: O presente estudo relata a experiência do processo da organização do trabalho 

pedagógico em uma escola do campo que se autodefiniu como do campo e está vivenciando um 

processo de construção/fortalecimento de sua identidade. Inicialmente apresenta-se um breve 

histórico sobre o movimento da Educação do Campo no âmbito nacional, estadual e da região do 

Norte Pioneiro, para em seguida demonstrar o processo vivido na proposta de intervenção da 

escola com práticas para fortalecer a sua identidade. Diante do conhecimento dessa realidade, 

esta pesquisa aponta a necessidade da formação de educadores e de toda comunidade escolar 
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para compreender o significado da escola do campo no contexto do movimento nacional da 

Educação do Campo. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILVANA ALVES DE SOUSA  

Orientador: Maria Antonia de Souza - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Construindo práticas pedagógicas para o fortalecimento da identidade da Escola do 

Campo. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Educação do campo; escola pública; identidade; projeto político-pedagógico. 

Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica tem como objetivo subsidiar a equipe pedagógica na 

organização do trabalho pedagógico das escolas do campo. O intuito é construir/fortalecer junto 

ao coletivo escolar do ensino médio a identidade dessa escola, com práticas que considerem os 

princípios da Educação do Campo e sua materialidade de origem. Para isso, apresenta-se na 

Unidade textos e propostas de práticas para nortear este trabalho. O material poderá ser utilizado 

para organização de grupos de estudo nos espaços da semana pedagógica para propor a 

construção do planejamento coletivo e alternativas metodológicas elegendo temas/eixos da 

Educação do Campo. É possível, também, utilizá-lo nas reuniões pedagógicas, conselhos de 

classe, reuniões de pais e do grêmio estudantil. Destaca-se a necessidade da formação de 

educadores e de toda comunidade escolar para compreender o significado da escola do campo 

no contexto do movimento nacional da Educação do Campo. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILVANA VAVRUNIAK CAPEL  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação em Tempo Integral: mais tempo para ensinar e agora? 

Tema: Pedagogia e Desenvolvimento Educacional 

Palavras-chave: Política educacional, jornada escolar ampliada, Educação em Tempo Integral 

em Turno Único no Estado do Paraná. 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar o processo de implantação da Educação em 

Tempo Integral em Turno Único no Estado do Paraná, contribuindo para o entendimento e 

implementação de alternativas de objetivos, prática e estratégia de ensino frente a organização do 

tempo e espaço escolar. Tendo por finalidade promover momentos de reflexão com professores, 

gestores, pedagogos e agentes educacionais da rede partiu-se de fundamentação teórica, 

bibliográfica e documental para análise e reflexão de aspectos teóricos e práticos relacionando-os 

com a efetivação da proposta no estado. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa em 

forma de grupo de estudos, realizados semanalmente. As estratégias utilizadas incluíram leituras, 
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discussões e análise documental, tendo como foco refletir sobre a função da Escola que oferta a 

Educação em Tempo Integral em Turno Único, aliada a compreensão do processo de implantação 

com relação aos aspectos legais e pedagógicos na organização do tempo escolar. O referencial 

estudado proporcionou maior informação e aprofundamento teórico aos participantes, que 

puderam expor e confrontar ideias e experiências com relação ao tema. Os resultados apontam a 

necessidade de aprofundamentos teórico metodológico fazendo referências que diferenciem a 

Educação em Tempo Integral em Turno Único de outros programas de jornada ampliada 

ofertados pelo governo Estadual e/ou Federal. 
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Professor PDE: SILVANA VAVRUNIAK CAPEL  

Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação em Tempo Integral: mais tempo para ensinar e agora? 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Política educacional, jornada escolar ampliada, Educação em Tempo Integral 

em Turno Único no Estado do Paraná. 

Resumo: Tendo sido efetivada a Educação em Tempo Integral em Turno Único no 

estabelecimento em que atuo percebe-se a necessidade de compreensão e aprofundamento do 

tema realizando um estudo sobre os aspectos legais, históricos e conceituais com o objetivo de 

analisar a proposta implementada na Rede Estadual e seus pressupostos. Buscando 

fundamentação bibliográfica e documental, bem como coletando e analisando dados a partir do 

referencial teórico estudado, pretende-se refletir com a comunidade escolar por meio de grupo de 

estudos. sobre os aspectos teóricos e práticos estudados, contribuindo no entendimento e 

implementação de alternativas de objetivos e estratégias de ensino frente à organização do tempo 

e espaço escolar visando o Projeto Político Pedagógico da Escola. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILVANI APARECIDA CRIVELARO  

Orientador: Fatima Aparecida de Souza Francioli - IES: Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E TRABALHO EDUCATIVO:uma análise do Projeto 

Político Pedagógico e sua relação com a prática docente. 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: concepções; educação; projeto político pedagógico 

Resumo: Este artigo é parte da etapa final do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 

da Secretaria de Estado da Educação – SEED/PR e expõe as reflexões acerca das atividades por 

nós desenvolvidas no decorrer do programa. O objetivo proposto foi o de verificar quais 
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concepções pedagógicas sustentam o trabalho educativo do Ensino Médio e como elas interferem 

no processo de ensino e aprendizagem, a partir da implementação do Projeto de Intervenção na 

Escola. Os estudos desta proposta estão fundamentados, principalmente, nas obras de Saviani, 

Luckesi, Veiga, Charlot, Frigotto e Ciavatta, que colaboram para uma análise crítica sobre a 

função social da escola, bem como contribuem para a reflexão sobre o Projeto Político 

Pedagógico como documento norteador do trabalho educativo e para a análise da condição do 

Ensino Médio no atual contexto educacional. Os apontamentos apresentados demonstraram que 

há grandes dificuldades em definir o Projeto Político Pedagógico como orientador da prática 

pedagógica e, diante da heterogeneidade de concepções presentes na escola, é imprescindível o 

trabalho da equipe pedagógica no intuito de diminuir a distância que existe entre a concepção 

posta no Projeto Político Pedagógico e as concepções desenvolvidas de fato. Nesse sentido, há a 

necessidade de um trabalho educativo bem articulado entre os fins que se pretendem alcançar e 

os meios necessários, como a formação continuada, a organização do trabalho pedagógico e as 

condições objetivas de trabalho adequadas. Também, torna-se evidente a necessidade de 

conhecer e definir uma concepção norteadora da prática pedagógica que esteja coerente com as 

necessidades da classe trabalhadora que frequenta a escola pública.  
 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SILVANI APARECIDA CRIVELARO  

Orientador: Fatima Aparecida de Souza Francioli - IES: Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E TRABALHO EDUCATIVO:uma análise do Projeto 

Político Pedagógico e sua relação com a prática docente. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Concepções; Educação; Ensino; Aprendizagem 

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar as concepções pedagógicas que sustentam o 

trabalho educativo que se desenvolve na escola, com atenção especial para o Ensino Médio. A 

relação entre educação e sociedade produziu concepções de educação que, agrupadas em 

tendências teóricas, direcionam a prática docente e refletem um posicionamento quanto a 

finalidade social da escola. Nesse sentido, todo Projeto Político Pedagógico faz opção por uma 

dessas tendências como referencial teórico para o desenvolvimento do trabalho docente, 

constituindo-se como elemento articulador das práticas desenvolvidas na instituição escolar rumo 

a um objetivo comum. No entanto, o que se tem observado é que existe no interior da escola uma 

heterogeneidade de enfoques teórico-metodológicos amparados por diferentes concepções de 

educação o que, acaba gerando a desarticulação do processo educativo e consequentemente um 

fator da baixa qualidade do ensino. Desse modo, a análise das práticas educativas, possibilita 

compreender finalidades, intencionalidades e formas de intervenção no processo do ensino e 

aprendizagem. A reflexão sobre estas questões constitui-se em um passo importante no processo 

de superação do fracasso escolar e na construção de uma escola mais democrática e de 

qualidade para todos. 
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Professor PDE: SIMONE LUIZA BARANHUK  

Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: PEDAGOGO-COACH NO COTIDIANO ESCOLAR E OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Pedagogo; Prática Pedagógica; Perfil de Competências. 

Resumo: O presente artigo foi produzido a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná - SEED e do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná - UFPR, turma 2013. 

A intenção foi levar à reflexão, no sentido de encontrar caminhos e respostas para as 

inquietações que permeiam o trabalho do pedagogo na articulação das ações pedagógicas, 

quanto à clareza de sua identidade/formação e atuação, através de estudos, questionamentos, 

reflexões e discussões, junto à equipe pedagógica. O objeto de estudo, Coaching Educacional, foi 

apresentado numa metodologia que o pedagogo-coach pode utilizar no seu cotidiano e que 

possibilita o desenvolvimento de um trabalho junto a seus pares, na organização do espaço e 

tempo da escola necessária para a atualidade, sem perder de vista o Projeto Político Pedagógico, 

o desempenho, a aprendizagem e o desenvolvimento de si próprio, como também, dos gestores, 

docentes e discentes, sob um novo olhar.  
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Professor PDE: SIMONE LUIZA BARANHUK  

Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: PEDAGOGO-COACH NO COTIDIANO ESCOLAR E OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escol 

Palavras-chave: Coaching Educacional; Pedagogo-coach; Articulador Pedagógico. 

Resumo: Neste Caderno Pedagógico, tem-se a intenção de levar à reflexão, no sentido de 

encontrar caminhos e respostas para as inquietações que permeiam o trabalho do pedagogo na 

articulação das ações pedagógicas, quanto à clareza de sua identidade/formação e atuação. 

Utilizando-se do Coaching Educacional este profissional pode aperfeiçoar-se e desenvolver-se 

através de uma metodologia que, no Brasil, começa a tornar-se conhecida, possibilitando que o 

pedagogo-coach desenvolva competências para assessorar alunos, professores e gestores, na 

organização do espaço e tempo da escola necessária para a atualidade. Através de estudos, 

questionamentos, reflexões e discussões, junto à equipe pedagógica, busca-se (re) educar o olhar 

do pedagogo para a escola atual. 
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Professor PDE: SIMONE TEREZINHA DECHANDT  

Orientador: Vera Lucia Martiniak - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A função do pedagogo na escola: entre a teoria e a prática 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escol 

Palavras-chave: Formação continuada; Articulação teoria-prática; A função do pedagogo escolar; 

Curso de Pedagogia. 

Resumo: Este texto tem por objetivo socializar as discussões desenvolvidas no Programa de 

Desenvolvimento Educacional, PDE, que surgiram após a problemática vivenciada no contexto 

escolar. A temática de estudo foi escolhida pela percepção da necessidade de oportunizar ao 

pedagogo, condições de reflexão sobre o seu modo de atuar, propondo estudos sistemáticos que 

possibilitariam uma formação, no sentido de minimizar e superar a dicotomia existente entre teoria 

e prática, visto que esta é uma fragilidade observada no ambiente educacional. Assim, definiu-se 

como objetivo principal promover a reflexão permanente sobre as práticas pedagógicas e sua 

relação com a fundamentação teórica acerca do papel do pedagogo na escola. Para a realização 

deste trabalho, primeiro foi composto o Projeto de Intervenção Pedagógica que visava planejar 

toda a ação a ser realizada na implementação do estudo/pesquisa pretendida à participação no 

PDE, onde se caracterizou a função pedagógica do ponto de vista teórico e como é percebida 

dentro dos aspectos legais. Posteriormente, elaborou-se um Caderno Temático destinado a 

provocar análises do tema com a equipe pedagógica da escola, realizado através de um grupo de 

estudo, compondo dessa forma as intervenções no contexto escolar e caracterizando uma 

pesquisa participante. Outro encaminhamento promovido foi a realização do GTR – Grupo de 

Trabalho em Rede – no qual aconteceram interações entre pesquisadora e cursistas, referentes a 

todo material desenvolvido durante o programa do PDE. Portanto, através da elaboração e 

execução das atividades projetadas chegou-se a algumas considerações pertinentes sobre a 

prática escolar do pedagogo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A função do pedagogo: entre a teoria e a prática 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escol 

Palavras-chave: Formação continuada; função do pedagogo escolar; curso de Pedagogia. 

Resumo: A função do pedagogo: entre a teoria e a prática A necessidade e importância da 

função do pedagogo na escola, sua atuação para a melhoria e renovação do processo 

educacional também depende de complementar que sua prática esteja relacionada com a teoria 

correspondente às suas atividades. Esta Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com o 

objetivo de propor à equipe técnico-pedagógica da escola, uma reflexão e discussão a respeito da 
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prática profissional do pedagogo e a teoria que se relaciona com sua função. A metodologia se 

expressa por meio da proposição de um grupo de estudos desenvolvido em oito encontros, com 

as leituras desse Caderno Temático, com foco no papel do pedagogo e a função da escola.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Uso do Blog na Educação 

Tema: Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: educação; tecnologia; ensino e aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo sobre o uso do blog na educação faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação - SEED do Governo 

do Estado do Paraná e o mesmo tem por finalidade propiciar à comunidade escolar novas 

metodologias de ensino e aprendizagem por meio do uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs na educação, haja vista, a sua presença no contexto social e escolar e o seu 

pouco conhecimento e uso pedagógico por parte da maioria dos profissionais da educação. Esse 

artigo apresenta, portanto, uma abordagem de pesquisa bibliográfica, qualitativa e de campo, 

cujos objetivos específicos são proporcionar aos professores do Estado do Paraná conhecimentos 

e domínio acerca de subtemas como: Tecnologia e Comunicação; Educação a Distância; 

Formação Profissional e Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs na educação 

por meio do blog educativo. Assim como, apresenta o resultado da Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na escola sobre o “Uso do Blog na Educação” aplicado e desenvolvido 

no Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes - Ensino Fundamental, Médio e Normal no município 

de Reserva PR.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título:  Uso do Blog na Educação 

Tema:  Organização do Trabalho Pedagógico 

Palavras-chave: educação; tecnologia; ensino e aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo sobre o uso do blog na educação faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação - SEED do Governo 

do Estado do Paraná e o mesmo tem por finalidade propiciar à comunidade escolar novas 

metodologias de ensino e aprendizagem por meio do uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs na educação, haja vista, a sua presença no contexto social e escolar e o seu 

pouco conhecimento e uso pedagógico por parte da maioria dos profissionais da educação. Esse 

artigo apresenta, portanto, uma abordagem de pesquisa bibliográfica, qualitativa e de campo, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_ped_artigo_soeli_henrique_faustin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_ped_pdp_soeli_henrique_faustin.pdf


cujos objetivos específicos são proporcionar aos professores do Estado do Paraná conhecimentos 

e domínio acerca de subtemas como: Tecnologia e Comunicação; Educação a Distância; 

Formação Profissional e Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs na educação 

por meio do blog educativo. Assim como, apresenta o resultado da Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na escola sobre o “Uso do Blog na Educação” aplicado e desenvolvido 

no Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes - Ensino Fundamental, Médio e Normal no município 

de Reserva PR. 
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Orientador:  VILMAR MALACARNE   -   IES:  UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

Título: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES PARA OS ANOS INICIAIS 

Tema:  TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Palavras-chave: Educação; Formação de professores; TICs; Tecnologias na educação; 

Tecnologias de informação e comunicação. 

Resumo: Em uma sociedade onde as mudanças ocorrem com uma rapidez cada vez maior, 

destaca-se um forte desenvolvimento das Tic’s - Tecnologias de Informação e Comunicação - e 

Internet em todos os setores. Estas tecnologias têm ocasionado grandes inovações no 

competitivo mercado de trabalho, trazendo novas necessidades para a educação em todos os 

níveis. Também na educação as modernas tecnologias são ferramentas que podem contribuir 

com o processo de ensino e de aprendizagem, pois a internet disponibiliza uma variedade de 

atividades e textos, além de oferecer oportunidades de integração entre professor/aluno e 

aluno/aluno, organização de sites onde podem ser disponibilizadas atividades pedagógicas 

elaboradas pelo professor e atividades realizadas pelos alunos. Porém essa prática ainda gera 

insegurança entre educadores, por isso é preciso investir na formação de educadores que ainda 

não dominam essa ferramenta ou não sabem como integrá-la ao processo educativo. Nesse 

sentido, buscou-se realizar a implementação do projeto do PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional com alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Humberto de 

Alencar Castelo Branco – Ensino Médio e Normal com aproveitamento de estudos em nível pós-

médio, do município de Santa Helena, Paraná. O objetivo do Projeto de Implementação do PDE – 

Programa de Desenvolvimento Educacional foi oportunizar aos educandos momentos de leituras, 

discussão, análise e pesquisas de sites que disponibilizam de atividades pedagógicas, sobre 

como essa ferramenta pode contribuir com a prática pedagógica para os anos iniciais. 
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Título: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES PARA OS ANOS INICIAIS 

Tema:  TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Palavras-chave: Tecnologia e Educação, Recursos Tecnológicos, Ensino de Ciências, 

Anos/Séries Iniciais. 

Resumo: A utilização das tecnologias na educação permite ao educador o uso de variadas 

ferramentas para auxiliar sua prática pedagógica. A TV Multimídia e o Laboratório de Informática 

podem viabilizar o emprego de áudio e vídeo que auxiliam na construção do imaginário de nossas 

crianças, facilitando o processo de construção do conhecimento. Porém, o emprego das 

modernas tecnologias vem se constituindo num desafio, exigindo uma nova atitude do professor, 

pois as mesmas são recursos com os quais os alunos já possuem certa familiaridade e muitos 

professores ainda não dominam a sua aplicação, principalmente no campo educacional. Além do 

domínio do conteúdo de sua disciplina o professor, nesse contexto midiático, precisa ter o 

conhecimento técnico e pedagógico destas ferramentas para utilizá-las em suas aulas e saber 

melhor orientar os alunos em suas dificuldades. Desta forma, a capacitação dos profissionais da 

educação é imprescindível e a formação continuada ofertada por diferentes projetos 

governamentais, visa suprir esta necessidade de capacitação docente. No entanto, o mesmo 

trabalho de capacitação não é ofertado aos educandos do Curso de Formação de Docentes em 

Nível Médio–Normal, que ao término do curso estarão atuando na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. A intenção deste projeto é provocar os educadores das 

disciplinas específicas e os educandos do referido curso sobre a importância dessa ferramenta no 

processo de ensino e no processo de aprendizagem, fomentando a reflexão para a aplicação 

desses recursos em suas práticas pedagógicas, com um recorte para o ensino de ciências nos 

anos iniciais. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Integração de Professores iniciantes e experientes: uma alternativa para superação de 

dificuldades  

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Professor iniciante. Professor Experiente. relacionamento interpessoal na escola. 

Resumo: O presente artigo é resultado de estudos, reflexões e debates realizados no período da 

elaboração e aplicação de atividades desenvolvidas durante o PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional), formação continuada oferecida pelo Governo do Estado do 

Paraná. Tendo em vista a dificuldade apresentada por professores que iniciam sua trajetória nas 
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escolas, houve a preocupação em fazer um acompanhamento de tais profissinais. A proposta 

inicial previa a montagem de pares de docentes inexperientes com os que já lecionam há algum 

tempo. Porém apenas um par com estas características foi formado. Assim, este professor 

experiente, que atua há mais de dez anos na escola, deu apoio a sete professores iniciantes, o 

que foi avaliado pelos iniciantes como muito produtivo. Antecedendo a formação de parceria entre 

professor atividades da semana pedagógica do início do ano, assistiram a filmes e participaram 

de discussões sobre sua trajetória profissional. A proposta de intervenção e a problemática alvo 

do projeto foram também debatidos com 17 pedagogos de diferentes localidades do Paraná , os 

quais se inscreveram em Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Muitos dos participantes do GTR 

demonstraram pretensão de aplicar o projeto em suas escolas.  
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Título: A Utilização de filmes para reflexão de professores em relação a sua prática no espaço 

escolar. 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Filme; professor; reflexão; prática; ética. 

Resumo: Este material didático busca, através de filmes que descrevem a vida e experiência de 

professores, criar oportunidade para uma reflexão por parte dos professores, sobre situações 

como: metodologias, ética, vida docente e responsabilidade, tendo em vista a formação da 

personalidade e caráter dos alunos. Visa também propiciar um momento onde o docente possa 

ponderar a sua prática pedagógica por meio da troca de experiência entre os educadores da 

Instituição de Ensino. Constitui recurso a ser utilizado em um projeto de intervenção direcionado a 

professores, mas que também será socializado com outros professores da rede estadual de 

ensino, em grupo de discussão em rede. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: SONIA MARIA NEGRINI PARMEZAN 

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ensina-se demais, aprende-se de menos: relações psicossociais necessárias entre o 

sujeito que ensina, o que aprende e o conhecimento 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Neurociências; Ensino; Aprendizagem; Práxis Pedagógica. 

Resumo: O presente artigo teve como tema neurociências e educação com foco na formação de 

professores cujos objetivos foram intervir na pratica pedagógica de maneira significativa. A 
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investigação se justifica por contribuir para que as dificuldades de aprendizagem e retenção do 

conhecimento sejam mais eficazes. A pergunta que iluminou este estudo foi, porque os alunos 

dizem não saber o que já foi ensinado? Os dados foram coletados por meio de questionário e 

Grupo de Estudos. Os sujeitos que participaram da pesquisa foram professores PDE do Colégio 

Estadual Miguel Dias. Os excertos foram analisados a luz das teorias da neurociências e 

processos cognitivos, postuladas por Bransford (2007), Cosenza (2011), Muszcat (2005) e 

Vigotsky (2007). As contribuições que este estudo revelou o papel do cérebro na aprendizagem 

apontam que a aprendizagem é um processo que depende de desenvolvimento, contextualização, 

memória e emoção. Com isso é possível afirmar que a aprendizagem significativa e 

transformadora é possível a partir do conhecimento e de metodologias que levem o estudante a 

construir o seu próprio conhecimento para aplicação em suas necessidades cognitivas e sociais 
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Título: Ensina-se demais aprende-se de menos:relações psicossoiais entre o sujeito que ensina, 

o que aprende eo conhecimento 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Neurociência. Ensino. Aprendizagem. Práxis Pedagógica. 

Resumo: A proposta de Intervenção Pedagógica tem por objetivo aproximar os conhecimentos da 

neurociência para a prática pedagógica enquanto ao ensino aprendizagem e relações 

psicossociais entre professores e alunos. A neurociência em estudos recentes aponta importantes 

teorias sobre o funcionamento do cérebro, a necessidade da criação de vínculos emocionais entre 

o sujeito que ensina e o sujeito que aprende. Em tempos de grandes transformações faz-se 

necessário um continuo informar-se e formar-se para aderir novos conhecimentos sobre a prática. 

É neste processo de ir e vir que se fundamenta a Unidade Didática, promovendo ação reflexão 

por meio de Grupo de estudos, sobre o processo de ensinar e aprender num movimento dialético 

entre teoria e prática, ambas sendo analisados cientifica e criticamente viabilizando a construção 

de estratégias que efetivem uma educação de qualidade e transformadora. 
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Título: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA FORMAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL COMO 

MEDIADOR DO PROCESSO DEMOCRÁTICO E REVENDO A HISTÓRIA DO MOVIMENTO 

ESTUDANTIL BRASILEIRO 

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola  

Palavras-chave: Estudantes; Movimento; Grêmio; Agente de Transformação; Democracia 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os resultados do trabalho 

realizado durante o Projeto de Intervenção e de Implementação Pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE/PR), turma 2013/2014, tendo como tema: “A Atuação do 

Pedagogo na Formação do Grêmio Estudantil como mediador do processo democrático” e 

“Revendo a história do Movimento Estudantil Brasileiro”. Propõe-se neste artigo reconhecer a 

importância da permanência e da efetiva atuação do Grêmio Estudantil na escola pública, 

compreendendo-o como uma das Instâncias Colegiadas. Para tal, são apresentados recortes 

históricos sobre o Movimento Estudantil (ME) para entender a atuação dos estudantes na história 

do País, a legislação que estabeleceu a criação e organização dos Grêmios Livres, bem como 

uma reflexão acerca do trabalho do pedagogo como articulador desse processo na Gestão 

Democrática. O trabalho foi realizado com alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental das séries 

finais e com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato – EFM do Município de 

Céu Azul, Estado do PR.  
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Título: REVENDO A HISTÓRIA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL BRASILEIRO 

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola  

Palavras-chave: Estudante; Movimento; Grêmio; Agente de transformação. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica, justifica-se devido a importância de conhecer a 

história do Movimento Estudantil brasileiro e a Legislação que criou os Grêmios Estudantis Livres. 

Será desenvolvida no Colégio Estadual Monteiro Lobato-EFM do município de Céu Azul-Pr com 

alunos do Ensino Fundamental séries finais e Ensino Médio. Busca-se a contextualização de sua 

trajetória de luta, as repressões sofridas durante a Ditadura Militar, o controle sobre as ações na 

organização do Movimento Estudantil e as principais conquistas, mediante uma reflexão crítica 

sobre a história e a atuação dos estudantes nas decisões políticas, sociais, econômicas e 

educacionais no Brasil. Almeja-se desvelar nestas linhas um ser ativo, autônomo participativo, 

provocando uma percepção no sentido político da participação. Serão realizados oito encontros 

destinados aos estudos sobre histórico do Movimento Estudantil. Pretende-se, ao final dos 
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encontros contribuir na construção de uma proposta que incentive os alunos à implementar 

projetos que fortaleçam as ações coletivas e estimule a participação e manutenção do Grêmio 

Estudantil no estabelecimento de ensino.  
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Título: A prevenção ao uso de drogas e suas interfaces com a família, escola e comunidade 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo desenvolver ações de prevenção ao uso de drogas para 

os alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 29 de Abril- Ensino Fundamental 

e Médio, aonde muitos alunos chegam à escola sem embasamento e estrutura familiar; por esse 

motivo, a escola além de transmitir conhecimentos, tem a função de transmitir valores. As drogas 

aparecem em todos os espaços da sociedade, inclusive no universo escolar, e este se torna um 

espaço privilegiado para se desenvolver ações preventivas ao combate de seu uso, contribuindo 

para que os adolescentes possam refletir sobre valores, qualidade de vida. Trabalhou-se num 

primeiro momento a questão da adolescência e autoconhecimento, onde se buscou uma maior 

conscientização do adolescente por si próprio; e posteriormente com as informações básicas 

sobre as drogas e as consequências que o seu uso abusivo pode trazer à vida do sujeito. 

Considerando a grande importância do tema nos dias atuais, devemos considerar que a 

prevenção desenvolvida na educação formal é um elemento indispensável, e com esse estudo 

espero contribuir com os trabalhos dos educadores e gestores escolares, no que se refere à 

prevenção ao uso das drogas pelos adolescentes na escola. Já que a prevenção ao uso de 

drogas é possível pela ação integrada dos educadores e família, num processo somatório de 

forças. Não podemos desanimar, devemos fazer nossa parte, como educadores na missão de 

alertar os adolescentes sobre o perigo das drogas uma vez que a escola deve formar o cidadão 

critico e atuante na sociedade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: TANIA MARA DE MATTOS RIBEIRO  

Orientador: Emerico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O papel da escola frente ao adolescente na prevenção ao uso de álcool e outras drogas 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: adolescentes; prevenção; álcool; maconha; crack 
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Resumo: Num momento inicial o caderno trabalha a questão da adolescência e 

autoconhecimento, onde se busca uma maior conscientização do adolescente por si próprio, num 

segundo momento trabalha-se com as informações básicas sobre drogas e as consequências que 

o uso abusivo de álcool e drogas psicoativas podem trazer à vida do sujeito. Busca-se construir 

coletivamente alternativas diferenciadas que beneficiem e auxiliem os alunos a desenvolverem 

sua identidade e subjetividade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: TANIA REGINA DA SILVA  

Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Grêmio Estudantil: a participação do aluno na gestão democrática 

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola  

Palavras-chave: Grêmio Estudantil; gestão democrática; instâncias colegiadas.  

Resumo: O artigo destaca a participação do corpo discente na gestão democrática da escola, 

através das instâncias colegiadas, com especial destaque para o Grêmio Estudantil. O projeto foi 

desenvolvido no Colégio Estadual Roberto Langer Júnior - EFM, na cidade de Curitiba. Tendo 

como pressuposto que a participação é um direito, algo a ser conquistado, entendendo que o 

Grêmio Estudantil é a voz do aluno na gestão democrática, que cabe também ao pedagogo 

incentivar a formação e atuação dos mesmos junto as demais órgãos colegiados. Procura-se 

destacar a importância desta instância colegiada a partir de uma prática educativa democrática, 

onde os estudantes tem a possibilidade de contribuir e de participar de forma institucionalizada na 

construção de uma gestão escolar onde o diálogo e a participação sejam caminhos para a ação 

educativa. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: TANIA REGINA DA SILVA  

Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Grêmio Estudantil: a participação do aluno na gestão democrática 

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola  

Palavras-chave: Grêmio Estudantil; gestão democrática; participação e aluno. 

Resumo: A gestão que se quer democrática, prevê a participação de todos os membros da 

comunidade escolar, corpo docente, corpo discente, equipe pedagógica, funcionários e pais. 

Sendo que para que haja a participação dos alunos faz-se necessário fortalecer os canais de 

comunicação, entre eles destaca-se: o Grêmio Estudantil, o Conselho de Classe Participativo e o 

Conselho Escolar. É importante destacar que a escola deve existir em função dos alunos, por isso 

dialogar com eles é fundamental. Este material foi construindo com a proposta de oficinas 

interativas, será aplicado junto aos alunos membros da diretoria do Grêmio Estudantil, com os 
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alunos representantes de turma das séries finais do ensino fundamental e as iniciais do ensino 

médio. O objetivo deste material didático, é investir na formação do aluno para a participação no 

Grêmio Estudantil e nas instâncias colegiadas da gestão escolar do Colégio Estadual Roberto 

Langer Júnior – EFM.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VALQUIRIA MARIA RAUSIS  

Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - análise crítico-reflexiva da teoria à prática, dicotomias, 

limites e possibilidades 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: avaliação; critérios e instrumentos; contextualização; prática. 

Resumo: A ansiedade de buscar maior aprofundamento teórico-metodológico sobre a temática 

avaliação, os tipos, as formas, os erros e acertos resumiu-se na elaboração de um estudo mais 

consistente e analítico da realidade que vivemos. Todo esse trajeto tem mostrado que são 

necessárias discussões e reflexões para que as mudanças possam acontecer. Os estudos que 

realizei nas formações de professores em serviço, nas reuniões pedagógicas, grupos de estudo, 

conselhos de classe, oficinas pedagógicas, leituras, enfim, nos momentos de organização e 

mediação do trabalho pedagógico na escola serviu para alimentar este desejo de preenchimento. 

Contudo percebo uma imensa dificuldade da maioria dos professores em absorver informações 

relevantes sobre a avaliação, seja na elaboração dos instrumentos e/ou principalmente na 

definição de critérios que definem a intencionalidade de ensinar determinados conteúdos 

curriculares. Na busca de poder contribuir para um melhor entendimento do objetivo de se avaliar, 

compreendendo a avaliação como promotora do conhecimento e não reflexo do fracasso escolar, 

que temos a intenção de compartilhar as mais diversas formas de tornar esse processo possível e 

interessante. Finalmente com o apoio do Programa de Desenvolvimento Educacional realizado 

sobre a temática traremos uma prática de análise de critérios e instrumentos que possam 

despertar no professor a criticidade sobre sua prática avaliativa e quais os benefícios que podem 

estar contribuindo para um processo visto como integrante e possível de ser retomado sob uma 

perspectiva mais progressista de educação, voltada a atender os interesses de todos os sujeitos 

pertencentes à escola pública. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VALQUIRIA MARIA RAUSIS  

Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - análise crítico-reflexiva da teoria à prática, dicotomias, 

limites e possibilidades 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO; REFLEXÃO; POSSIBILIDADES 

Resumo: A prática de uma avaliação como promotora da aprendizagem é uma realidade que 

pouco acontece na escola, fragilizando ainda mais a prática pedagógica e demonstrando o quanto 

existem dicotomias entre o que se planeja no Plano de Trabalho docente e o exercido na sala de 

aula. O presente caderno temático tem por objetivo refletir com professores do Ensino 

Fundamental e Médio sobre a realidade praticada no momento da avaliação, sobre os critérios 

avaliados e instrumentos dicotômicos, planejamento inconsistente dos conteúdos em relação aos 

critérios avaliados e, ainda, sobre as dificuldades para entender o processo avaliativo como parte 

do processo de ensino e aprendizagem. Serão promovidos encontros para leituras de textos 

sobre a temática avaliação, critérios e instrumentos, concepções de avaliação, reflexão, análise 

de instrumentos avaliativos já aplicados, bem como elaboração de novos instrumentos , pautados 

na ideia de conhecer melhor sobre a avaliação, introduzindo a concepção formativa, promotora do 

conhecimento, vislumbrando possibilidades de análise critico-reflexiva rumo à mudança da prática 

pedagógica com vistas à emancipação política e humana. 
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Professor PDE: VERA LUCIA BORTOLETTO LAIBIDA  

Orientador: MARIELDA FERREIRA PRYJMA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): professores 

voltados na permanência do aluno na escola 

Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 

Palavras-chave: Professor: cotidiano escolar: evasão. 

Resumo: O presente artigo tem como propósito fazer uma reflexão acerca da evasão escolar na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como analisar e compreender as causas e incidência 

da evasão escolar na referida modalidade de ensino e propor ações que venham minimizar os 

problemas rotineiros enfrentados, visando à permanência do aluno na escola. O artigo é resultado 

do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, área de Pedagogia, no período de 2013 /2014. No decorrer deste 

artigo foi evidenciado as diversas etapas de estudo desenvolvidas, sendo: pesquisa inicial, 

elaboração do projeto de intervenção, produção do material didático-pedagógico, 

desenvolvimento do projeto de intervenção na escola e realização do Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR) pelo professor PDE com a participação de professores e professores pedagogos da Rede 

Estadual de Ensino do Estado do Paraná.  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VERA LUCIA BORTOLETTO LAIBIDA  

Orientador: MARIELDA FERREIRA PRYJMA - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Evasão Escolar na EJẠ̣̣̣ - Professores voltados na permanência do aluno na escola. 

Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 

Palavras-chave: Professor;Cotidiano Escolar;evasão 

Resumo: A presente Unidade Temática pretende apresentar e discutir com os professores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do CEEBJA “Paulo Leminski’, questões alusivas à evasão 

escolar neste estabelecimento de ensino, bem como subsidiar os professores, com momentos de 

reflexão sobre temas e estratégias que envolvam a prática docente, no decorrer do primeiro 

semestre de 2014, no sentido de amenizar a evasão. Mediante a complexidade de características 

que cercam o tema em questão e por se referir a um coletivo de profissionais em busca de 

prevenção ao quadro evasivo da referida escola, com o intuito de que o professor planeje suas 

aulas com práticas diferenciadas, que re-estimule o aluno para que o mesmo permaneça na 

escola, venho por meio, deste material, propor aos professores do CEEBJA “Paulo Leminski” 

(Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos) de Lapa- Paraná, algumas 

estratégias de ensino. Os professores serão convidados a participar de oficinas, nas quais, 

conduzirei o trabalho, apresentando-lhes e aplicando junto aos mesmos, cada uma das 

estratégias selecionadas. As estratégias serão trabalhadas com os professores, nas oficinas 

serão: PHILLIPS 66, Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) e finalmente a estratégia 

denominada Tempestade cerebral. Mesmo sofrendo o impacto de trabalhar numa nova visão 

referente ao processo de ensino e aprendizagem, o professor precisa superar obstáculos, 

vencendo desafios para atuar de forma diferenciada e lutar pela permanência do aluno na escola.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VERA LUCIA ROSSAFA PALMIERI  

Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 

Parana 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Como Lidar com a (In) Disciplina no Contexto Escolar 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Disciplina; Indisciplina; Estudo; Análise Reflexiva.  

Resumo: Este Artigo apresenta uma reflexão sobre a questão da indisciplina escolar na 

educação básica, hoje, um dos grandes desafios da comunidade escolar, pois se constitui num 

dos principais obstáculos ao ensino-aprendizagem. Inicialmente apresento o conceito de 

indisciplina, algumas formas de expressão e manifestações, em sequência as principais causas e 

efeitos, e a importância do trabalho preventivo para enfrentar os problemas de indisciplina no 

contexto escolar. Ao final, destaco algumas considerações importantes de encaminhamentos 

preventivos em base escolar, enfatizando a importância de conduta única a toda comunidade 
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escolar, para superar ou amenizar problemas de indisciplina, faz-se necessário ações concretas, 

que resgatem a verdadeira função da escola, na construção de uma educação de qualidade com 

sustentabilidade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VERA LUCIA ROSSAFA PALMIERI  

Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 

Parana 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Como Lidar com a (In) Disciplina no Contexto Escolar 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Disciplina; Indisciplina; Estudo; Análise Reflexiva. 

Resumo: A presente Unidade Didática pretende promover estudos e reflexões sobre o problema 

da indisciplina escolar, através de curso de formação para professores e Equipe pedagógica, num 

total de 40 (quarenta horas) o mesmo será constituído de textos informativos, documentos, 

momentos de análise, questionamentos, trocas de experiências, sugestões, pesquisas de 

diferentes autores, slides, filmes. Esperamos envolver e conscientizar os profissionais através da 

utilização de materiais significativos e relevantes, para transformar o ambiente escolar, tornando-o 

mais solidário e participativo. Precisamos nos unir na busca de alternativas para amenizar as 

situações de indisciplina. Sabemos da complexidade que envolve os problemas disciplinares na 

escola, por isso precisamos aprofundar em estudos e pesquisas, para compreendermos a 

complexidade de todo o processo educativo, superando o senso comum e visões preconceituosas, 

para juntos alcançarmos mudanças significativas nos problemas de indisciplina. Planejando metas, 

organizando as estratégias, agindo com cautela e avaliando o papel da escola e o que se espera 

dela. Podemos superar as dificuldades através de ações concretas que resgatem a função da 

comunidade escolar para a construção de uma disciplina consciente e uma educação de 

qualidade com sustentabilidade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VERA LUIZA KOPENSKI  

Orientador: AURELIO BONA JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 

União d 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O desenvolvimento da Cidadania pela abordagem dos Direitos e Deveres na Educação 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Cidadania. Direitos. Deveres. Valores. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo subsidiar projetos que trabalhem a cidadania, direitos e 

deveres com os educandos. Sendo a escola o mais importante meio social em que o indivíduo se 

desenvolve, pode apresentar-se como um dos lugares de aprendizado de valores que norteiam 
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uma sociedade pacífica como a cidadania e o respeito aos direitos humanos. Nesse intuito 

idealizamos a organização de alguns encontros para discutirmos os temas voltados a cidadania, 

direitos e deveres na educação, nos quais aplicamos os instrumentos de pesquisa para a coleta 

de dados, constituídos de entrevistas e questionários para pais, alunos, professores e 

funcionários de escola, bem como traçamos ideias para a confecção de uma cartilha que 

abrangerá o tema Desenvolvimento da Cidadania pela Abordagem dos Direitos e Deveres na 

Educação. Objetivamos uma maior aproximação dos pais com o ambiente escolar, com a 

realização de uma palestra com especialista na área para informar e conscientizar os alunos 

sobre a existência da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, 

abordando o capitulo III, seção I, art. 205 e art. 206, seção I e II, e capítulo VII, art. 227. 

Pesquisamos usando as tecnologias, sobre cidadania, direitos e deveres, refletindo, debatendo e 

confeccionando material de apoio as famílias, visando a dar uma maior definição dos papéis da 

família e da escola no processo educacional no que diz respeito ao uso dos valores, deveres e 

direitos humanos. Adicionalmente analisamos as contribuições dos colegas professores 

participantes do Grupo de Trabalho em Rede. 
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Professor PDE: VERA LUIZA KOPENSKI  

Orientador: AURELIO BONA JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 

União d 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA PELA ABORDAGEM DOS DIREITOS E 

DEVERES NA EDUCAÇÃO 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Cidadania, direitos, deveres, educação 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo dar suporte à implementação do projeto de 

intervenção pedagógica na escola, sob o tema: O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA PELA 

ABORDAGEM DOS DIREITOS E DEVERES NA EDUCAÇÃO Nela busca-se colocar modelos de 

atividades para cada objetivo e/ou estratégia, com o intuito de direcionar a comunidade escolar. 

Pretende aproximar-se dos educandos, corpo docente e comunidade para conhecê-la e, a partir 

dos dados coletados, desenvolver reflexões sobre a prática da cidadania e conhecimento dos 

direitos e deveres na educação. A parte fundamental da pesquisa é o questionamento, onde se 

espera através de análise e discussão das respostas obtidas, novos rumos e possibilidades de 

entendimento da realidade escolar, visando à construção e exercício da cidadania Sendo a escola 

o mais importante meio social em que o indivíduo se desenvolve, pode apresentar-se como um 

dos lugares de aprendizado de valores que norteiam uma sociedade pacífica como a cidadania e 

o respeito aos direitos humanos. Entretanto, a escola é apenas uma das influências sociais a que 

os jovens estão sujeitos, pois uma série de dimensões formativas atravessa toda a organização e 

as práticas institucionais escolares. Portanto, mais do que ensinar conteúdos, nós professores, 

temos o dever de sermos agentes ativos na construção de um ambiente inclusivo e participativo e 

cada um dos atores educativos pode ser portador de vários conteúdos ou mensagens sobre os 

valores humanos.  
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Professor PDE: VILMA NEGRINI CICONHINI  

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Recebendo o aluno de 6º ano com ludicidade e criatividade 

Tema: Pedagogia e desenvolvimento educacional 

Palavras-chave: Afetividade; gincana; lúdico; 6° ano. 

Resumo: presente artigo teve como tema ensino e ludicidade com foco na realização de 

estratégias de ensino para receber os alunos dos 6ºsanos cujos objetivos foram intervir na prática 

pedagógica de maneira significativa. A investigação se justifica por contribuir para que a transição 

dos alunos do 5º para o 6º ano não seja traumática. A pergunta que iluminou este estudo foi, 

porque os alunos ao iniciarem o 6º ano mudam seu comportamento na escola? Os dados foram 

coletados por meio de atividades práticas, gincanas, Grupo de Estudos e palestras. Os sujeitos 

que participaram da pesquisa foram alunos dos 6º e 9º anos, professores e pais dos 6º anos do 

Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto. Os excertos foram analisados a luz das teorias do 

desenvolvimento humano, postuladas por Ariés (1981), Kishimoto(2005), Lippt (2000) e Mauricio 

(2010). As contribuições reveladas por estudo foi a importância da ludicidade na aprendizagem 

apontando a aprendizagem como um processo que depende de desenvolvimento, 

contextualização, afetividade e alegria. Com isso é possível afirmar que a escola pode ser além 

do espaço de construção do conhecimento um ambiente acolhedor e feliz. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VILMA NEGRINI CICONHINI  

Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 

Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Recebendo o aluno de 6º ano com ludicidade e criatividade 

Tema: Pedagogia e desenvolvimento educacional 

Palavras-chave: Afetividade; gincana; lúdico; 6° ano. 

Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica, tem como objetivo principal, receber com 

entusiasmo por meio da atividade lúdica os alunos de 6° ano. Ele propõe uma gincana, que além 

das provas esportivas e culturais, tem a meta de construir a história da escola digitalmente. Todas 

estas atividades serão preparadas pelos professores que farão parte de um Grupo de Estudos 

que caminha paralelo ao projeto estudando a história da criança na humanidade e a importância 

da brincadeira no desenvolvimento delas. Com a análise dos problemas encontrados nas turmas 

de 6° ano do Ensino Fundamental que são causados pela troca de escolas, busca-se diminuir os 

transtornos e em contrapartida criar um clima favorável para toda comunidade escolar e 

consequentemente à suas famílias. Num trabalho de conquista e numa parceria comprometida à 

organização da melhoria proposta por este projeto, os resultados serão alcançados. 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_ped_artigo_vilma_negrini_ciconhini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_ped_pdp_vilma_negrini_ciconhini.pdf


 

Professor PDE: VILMA RODRIGUES CAMPOS  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA PROVA BRASIL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 

Palavras-chave: Prova Brasil, SAEB, Professor, Qualidade de ensino.  

Resumo: Os resultados das avaliações externas SAEB e PROVA BRASIL, dos anos de 2007, 

2008 e 2011, realizados pelos alunos do Colégio Estadual “São Francisco de Assis”, 

demonstraram um baixo nível de aprendizagem dos mesmos, o que fortalece a necessidade de 

se levantar o porquê de tais resultados. Partindo dessa premissa, esse projeto tem como objetivo 

principal contribuir para a melhoria da qualidade da educação dessa instituição de ensino, 

procurando entender como se dá a aprendizagem geral dos educandos e quais os motivos 

subjacentes ao seu baixo rendimento escolar. As avaliações externas de aprendizagem nacionais 

e internacionais têm mostrado que o estudante brasileiro conclui as várias modalidades de ensino 

com grande defasagem em leitura, matemática e ciências e essa realidade é alarmante. A partir 

da temática proposta pretende-se oportunizar momentos de estudos e reflexões objetivando 

repensar o fazer pedagógico, visando assim oferecer um ensino de qualidade.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: VILMA RODRIGUES CAMPOS  

Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A contribuição da Prova Brasil para melhoria da qualidade da educação básica. 

Tema: Ensino Aprendizagem e Avaliação 

Palavras-chave: Prova Brasil, SAEB, Professor, Qualidade de ensino. 

Resumo: Os resultados das avaliações externas SAEB e PROVA BRASIL, dos anos de 2007, 

2008 e 2011, realizados pelos alunos do Colégio Estadual “São Francisco de Assis”, 

demonstraram um baixo nível de aprendizagem dos mesmos, o que fortalece a necessidade de 

se levantar o porque de tais resultados. Partindo dessa premissa, esse projeto tem como objetivo 

principal contribuir para a melhoria da qualidade da educação dessa instituição de ensino, 

procurando entender como se dá a aprendizagem geral dos educandos e quais os motivos 

subjacentes ao seu baixo rendimento escolar. As avaliações externas de aprendizagem nacionais 

e internacionais têm mostrado que o estudante brasileiro conclui as várias modalidades de ensino 

com grande defasagem em leitura, matemática e ciências e essa realidade é alarmante. A partir 

da temática proposta pretende-se oportunizar momentos de estudos e reflexões objetivando 

repensar o fazer pedagógico, visando assim oferecer um ensino de qualidade. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Professor PDE: WANDA ALBA ARANDA  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A LEITURA DE MUNDO: USO DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS PARA O 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Visão de mundo; leitura; música;  

Resumo: Este artigo é resultado da intervenção pedagógica realizada com os alunos dos 9°anos 

no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, localizado no município de Londrina, estado do 

Paraná. O trabalho foi desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Estado do Paraná – PDE 2013/2014, com objetivo de contribuir para a melhoria dos processos de 

ensino e aprendizagem, buscando por meio da leitura de múltiplas linguagens e de mundo 

desenvolver o hábito de estudos e pesquisas, oportunizando diferentes momentos de leitura por 

meio da música e suas diversas interpretações e ritmos, despertando as múltiplas determinações: 

culturais, sociais, psicológicas, políticas, que envolvem suas letras e melodias, assim como a 

relação com as diversas disciplinas, auxiliando o desenvolvimento escolar e a visão de mundo 

dos alunos. Desenvolvida em unidades didáticas com embasamento teórico da Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Didática desenvolvida por Gasparin (2005), tem como marco referencial a 

teoria dialética do conhecimento, que fundamentou a concepção metodológica e o planejamento 

de ensino e aprendizagem proposto na intervenção.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: WANDA ALBA ARANDA  

Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A LEITURA DE MUNDO: USO DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS PARA O 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Visão de mundo – leitura - música 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica será implementada com alunos do 9º ano, por meio 

de unidades didáticas. As unidades didáticas pretendem oportunizar ao aluno diferentes 

momentos de leitura por meio da música e suas diversas interpretações e ritmos, despertando as 

múltiplas determinações que são os aspectos culturais, sociais, políticos, que envolvem suas 

letras e melodias, assim como a relação com as diversas disciplinas, auxiliando o 

desenvolvimento escolar e a visão de mundo dos alunos. Trabalhar-se-á nesta unidade didática 

com a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica desenvolvida por Gasparin (2005), que tem como 

marco referencial a teoria dialética do conhecimento, para fundamentar a concepção 

metodológica e o planejamento do ensino e aprendizagem que desenvolveremos. 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Professor PDE: WANDERLEIA APARECIDA BERGAMASCO  

Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Educação do Campo: concepção, fundamentos e desafios 

Tema: Educação do Campo 

Palavras-chave: Palavras-chave:\" Educação\";\" Educação do Campo\";\"Inclusão. 

Resumo: RESUMO O campo é um espaço particular de cultura, política, identidade, história e de 

existência social. Essas características motivaram, a partir de 1997, o início de um movimento 

mais amplo em favor da “Educação do Campo” preocupada com a definição de princípios da 

educação abrangente como expressão da população campesina, com a formação do homem e 

também da valorização do espaço, tempo e do currículo. O papel da educação é fomentar 

reflexões e produção de saberes buscando demonstrar para os alunos, pais, professores, 

pedagogos e demais funcionários a essência pedagógica e específica da Educação do Campo. O 

projeto de Intervenção Pedagógica foi desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Dr. Antônio 

Pereira Lima, localizado no município de Santa Mariana, Distrito do Panema, PR. A proposta foi 

desenvolvida por meio de realização de palestras explicativas, visionamento de filmes (exposição 

de recursos audiovisuais) e debates e atingiu os objetivos propostos na medida em que abordou o 

tema de modo claro e simples a cada um dos segmentos envolvidos. As atividades subsidiaram 

momentos de reflexão sobre políticas públicas, diretrizes curriculares e a regulamentação da 

proposta da Educação do Campo voltada para inclusão e reconhecimento da identidade da 

população campesina como cidadãos no processo educacional. Destarte, contribuiu para que os 

envolvidos tivessem maior clareza em relação ao que é a escola do campo, bem como seu 

comprometimento com as necessidades e valorização da cultura campesina e sua dimensão 

educativa, reconhecendo a pluralidade como fonte de conhecimentos.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: WANDERLEIA APARECIDA BERGAMASCO  

Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Educação do Campo: concepção, fundamentos e desafios 

Tema: A Educação no Campo 

Palavras-chave: Palavras Chave: “Educação; Educação do Campo; Inclusão”. 

Resumo: Considerando minha atuação como pedagoga em uma instituição hoje classificada 

como “do campo”, o estudo teórico desta Unidade Didática, tem por objetivo informar a 

comunidade do colégio lócus sobre as características específicas que definem a educação, 

comprometida com a valorização da cultura campesina, bem como sua dimensão educativa, sem 

necessariamente abrir mão de sua pluralidade. Diante deste contexto a mesma encontra-se 

organizada em duas partes. Na primeira apresentamos o histórico da educação escolar no Brasil. 

Na segunda abordamos, especificamente, sobre a educação do campo: o Programa Nacional de 

Educação do Campo, suas Diretrizes Curriculares e sua trajetória no Paraná. Tal fundamentação 

subsidiará o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: WILZELI REJANE DO AMARAL  

Orientador: MARCOS SILVA DA SILVEIRA - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Negro e o Ensino Profissional: Condicionantes das escolhas profissionais de Alunos 

Negros e das Alunas Negras nos Cursos de Eletromecânica e Edificações na Modalidade 

Subsequente no CEEP-Curitiba, Centro Estadual de Ensino Profissional. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Negrxs; Ensino Profissional;Condicionantes 

Resumo: Este artigo mostra algumas contribuições para o negro e suas escolhas ao ingressar no 

ensino profissional. Está inserido na linha de estudos de Pedagogia e Diversidade como forma de 

apoio e conscientização aos alunos negros e negras do Centro Estadual de Ensino Profissional – 

CEEP - Curitiba, pois acredito que a capacidade de desenvolvimento, autoconfiança e um auto-

respeito no âmbito familiar, escolar, social e etc. está no ser humano e não em seu fenótipo. É 

significativo para conscientizá-los de que são capazes de ingressarem e terem uma desenvoltura 

tão exemplar quanto de qualquer outro aluno não negro entendendo que seu horizonte pode se 

expandir em outros ramos profissionais. Sua problematização vem do descaso, o abandono 

institucional, a discriminação racial e as conseqüências nefastas desta, como a exclusão social e 

a miséria nos quais vivem os afrodescendentes que não finalizaram com a lei áurea, eles 

continuam com a privação de reflexões sobre as relações raciais o que contribui para que as 

desigualdades de fenótipo entre negros e brancos sejam classificadas como desigualdades 

naturais. O objetivo deste é analisar as escolhas dos estudantes negros/as que optam pelos 

cursos profissionalizantes de eletromecânica e edificações no Centro Estadual de Ensino 

Profissional (CEEP), modalidade subsequente, correlacionando estas escolhas com seu 

pertencimento étnico-racial e partindo deste implantar atividades relacionadas à escolha 

profissional e seu pertencimento racial que estimulem, envolvam e motivem os estudantes 

negros/as a elegerem outros cursos. 
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: WILZELI REJANE DO AMARAL  

Orientador: MARCOS SILVA DA SILVEIRA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Negro e o Ensino Profissional: Condicionantes das escolhas profissionais de Alunos 

Negros e das Alunas Negras nos Cursos de Eletromecânica e Edificações na Modalidade 

Subsequente no CEEP-Curitiba, Centro Estadual de Ensino Profissional. 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 

Palavras-chave: Negro; Ensino Profissional; Critério de Escolhas 

Resumo: Justificativa: A educação profissional tem como objetivo criar cursos para o mundo do 
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trabalho, tanto para estudantes, quanto quem busca qualificação e atualização profissional. 

Trabalhando no CEEP – Curitiba ofertando cursos técnico em química, educação ambiental, 

eletrônica, eletromecânica e edificações, há seis anos, observei o ingresso de alunos negros e 

negras nos referidos cursos percebendo que na sua maioria, os estudantes negros e negras 

direcionam suas escolhas, de sobremaneira, aos cursos: “Edificações” e “Eletromecânica”. O que 

leva esses jovens negros matricularem-se nestes cursos? É significativo conscientizá-los da 

capacitação em ingressarem e desenvolverem tão exemplarmente quanto qualquer aluno não 

negro entendendo que horizontes podem se expandir em qualquer profissão. Objetivo Geral: 

Analisar as escolhas dos estudantes negros/as que optam pelos cursos profissionalizantes de 

eletromecânica e edificações no Centro Estadual de Ensino Profissional (CEEP), modalidade 

subsequente, correlacionando estas escolhas com seu pertencimento étnico-racial. Metodologia: 

Aplicação de atividades envolvendo os estudantes: Palestras: Ministradas pelo convidado André 

Nunes: “O Negro e o Mercado de Trabalho. Debate sobre o tema da Palestra. Cursos: Indicados 

pela professora PDE. Seminários: Promovidos pela professora PDE e elaborados juntamente com 

a equipe pedagógica orientando do valor da sua identidade (pertencimento étnico-racial) e da sua 

escolha profissional, com o intuito de estimular a permanência e a conclusão do curso escolhido.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ZENAIDE APARECIDA DE LIMA  

Orientador: Flavio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FRENTE À DIVERSIDADE EM RELAÇÃO ÀS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: Palavras-Chave: Dificuldades de aprendizagem. Diversidade. Organização do 

ensino. 

Resumo: Este artigo discute as dificuldades de aprendizagem observadas em alguns alunos, do 

ensino fundamental anos finais, em sala de aula, a resistência ou até mesmo o desconhecimento 

de métodos dos professores em intermediar estas questões, a omissão ou distanciamento da 

família são alguns dos elementos motivadores desta pesquisa. Tendo como referencial teórico a 

Didática da Pedagogia Histórico- Crítica estruturada por Gasparim (2005). Como problema de 

pesquisa, opta por responder como a organização do ensino, a intermediação do professor, e o 

acompanhamento da família podem proporcionar aos alunos com dificuldades de aprendizagem 

superação e desenvolvimento de potencialidades? Define como objetivo geral de estudo 

Investigar as possíveis causas das dificuldades de aprendizagens dos alunos do Ensino 

Fundamental - anos finais, e buscar junto aos docentes e à literatura, meios para 

encaminhamentos e intervenções pedagógicas. E como objetivos específicos: a) estudar os 

possíveis distúrbios de aprendizagem e seus impactos na aprendizagem; b) investigar as 

dificuldades dos docentes ao trabalharem com os distúrbios estudados; c) buscar por meio de 

estudos coletivos possibilidades de intervenções em sala de aula. Utiliza como métodos os 

fundamentos do materialismo histórico dialético, propõe como intervenção um grupo de estudos 

com professores regentes de classe participantes da pesquisa. Conclui que a correta intervenção, 

intermediada pela escola, pelo trabalho específico do professor em sala de aula e 
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acompanhamento efetivo da família, todo aluno é capaz de aprender e que a educação deve estar 

aberta às diferenças, oferecendo ao educando condições para permanência e efetiva 

aprendizagem.  
 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ZENAIDE APARECIDA DE LIMA  

Orientador: Flavio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FRENTE À DIVERSIDADE EM RELAÇÃO ÀS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo  

Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem; diversidade; organização do ensino.; 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar a proposta de implementação do 

trabalho que será desenvolvido através do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE no 

Colégio Estadual Jerônimo Farias Martins - Ensino Fundamental e Médio, Município de Santa 

Cecília do Pavão, Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, no primeiro semestre do 

ano de 2014. Tendo como objetivo: a) investigar as possíveis causas das dificuldades de 

aprendizagens dos alunos do Ensino Fundamental Fase II, buscando junto aos docentes, meios 

para encaminhamentos e intervenções pedagógicas. b) estudar os principais problemas de 

aprendizagem apresentados pela literatura e também subsidiados pela Secretaria Estadual de 

Educação do Paraná, através do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional. c) 

os possíveis distúrbios e seu impacto na aprendizagem. d) a dificuldade dos docentes em 

trabalhar com os distúrbios e as dificuldades de aprendizagem. O trabalho será organizado 

através de encontros presenciais entre a aluna PDE e alguns professores, regentes de classe, da 

referida escola, salientado a participação dos professores regentes das Salas de Recursos 

Multifuncional Tipo I e das professoras das salas de Apoio à Aprendizagem das disciplinas de 

Português e Matemática dos 6º e 7º anos Ensino Fundamental Fase II. Como metodologia de 

desenvolvimento de estudo será utilizada a teoria da pedagogia Histórico - Critica desenvolvida 

pelo professor Luiz Carlos Gasparim (2005).  
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 

 

Professor PDE: ZENAIDE MENECHINI  

Orientador: Maria Jose Pereira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Pedagogo Na Escola Publica Entre o Papel Nuclear e as Ações que Secundarizam o 

Trabalho Pedagógico 

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 

Palavras-chave: Pedagogo; Escola Pública; Conhecimento Científico; 

Resumo: O artigo aqui apresentado derivou da implementação didática pedagógica realizada em 

um Colégio Estadual do Ensino Fundamental e Médio no município de Campo Mourão – Paraná. 

O objetivo central do estudo foi investigar o papel do pedagogo na escola pública diante das 

múltiplas funções a ele atribuídas. Utilizamos como suporte teórico de análise, autores, como 

Leontiev (1978), que destaca a educação como fator preponderante no processo de humanização. 

Saviani (1985. 2012), que discute a função da escola na perspectiva da teoria histórico crítica, 

Libâneo (2004), estudioso da teoria histórico-cultural. Esses pesquisadores nos forneceram 

subsídios para compreensão do trabalho do pedagogo, tendo em conta a função da escola como 

espaço de socialização do conhecimento científico. Para atender o objetivo proposto, foi realizado, 

além da revisão bibliográfica sobre o tema, um estudo com profissionais da escola a fim de 

entendermos o pedagogo na especificidade de sua função e como se dá sua prática no contexto 

escolar, bem como, entrevistas com a comunidade escolar, representada pelos pais, estudante, 

agente educacional I, agente educacional II e professores. O objetivo das entrevistas foi captar a 

concepção que esta comunidade tem da função do pedagogo. A pesquisa mostrou que existe um 

descompasso entre o papel nuclear do pedagogo, diante da importância da sua atuação na 

organização do trabalho pedagógico e o que ele executa no dia a dia da escola.  
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essa consciência dos limites objetivos é condição necessária para se agir sobre o objeto, sobre a 

realidade concreta. Portanto, para que o pedagogo ascenda de uma postura ingênua a uma 
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postura crítica é necessário que ele tome consciência dos condicionantes objetivos de sua ação. 

Ora, a compreensão dos condicionantes objetivos da ação do pedagogo passa, necessariamente, 

pelo exame do contexto em que ele se insere”, entendendo a educação com seu significado 

político e a escola como um espaço de contradições e a partir desses estudos compreender a 

importância de um trabalho articulado que atenda a proposta pedagógica da escola concretizando 

se no trabalho coletivo. Para isso, propõe-se num processo de construção coletiva a organização 

do trabalho pedagógico. A proposta está pautada na necessidade de elaboração de um plano de 

trabalho, e na relevância dos estudos para organização deste. Durante o desenvolvimento do 

trabalho, objetivamos, através da mediação do professor, proporcionar aos cursistas instrumentos 

para que os mesmos sejam capazes de problematizar a sua realidade e agir sobre ela de forma 

dialética; apropriar se de novos conhecimentos sistematizá-los. 
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